
 

 

PROCESSO 1499223/2022 

INTERESSADO GERFISC-CAU/SC 

ASSUNTO 
Encaminhamento de indício(s) de descumprimento da Res. 52 do 
CAU/BR  

  

DELIBERAÇÃO Nº 025/2022 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente, de 
forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589/2021, e presencial, nos 
termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 642/2021, no uso das competências que lhe 
conferem os artigos 91 e 95 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e  
 
Considerando o artigo 17º da Lei 12.378/2010, dispondo que, no exercício da profissão, o 
arquiteto e urbanista deve pautar sua conduta pelos parâmetros a serem definidos no Código 
de Ética e Disciplina do CAU/BR; e seu parágrafo único que dispõe: o Código de Ética e 
Disciplina deverá regular também os deveres do arquiteto e urbanista para com a comunidade, 
a sua relação com os demais profissionais, o dever geral de urbanidade e, ainda, os 
respectivos procedimentos disciplinares, observado o disposto nesta Lei. 
 
Considerando o Art. 12, da Resolução CAU/BR nº 143 de 23 de junho de 2017, bem como a 
Deliberação Plenária DPOBR N° 0066-06 de 25 de maio de 2017, que determinam os 
procedimentos que devem ser adotados para o encaminhamento da denúncia da CEP-
CAU/UF para a CED-CAU/UF, quando do conhecimento do fato pela CEP-CAU/UF decorrer 
de atividade fiscalizatória realizada pelo CAU/UF; 
 
Considerando a constatação de possível indício de descumprimento dos normativos 
supracitados, por meio de atividade fiscalizatória, de Profissional Arquiteto e Urbanista com 
registro ativo e encaminhado no protocolo nº 1499223/2022; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC;  
 
DELIBERA: 
 
1- Encaminhar o protocolo 1499223/2022 para apreciação e providências cabíveis no âmbito 

da CED-CAU/SC; 

 

2- Encaminhar esta Deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 

 
Florianópolis, 26 de abril de 2022. 

 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se. 

 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados 

do CAU/SC  



 

 

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 
 

Folha de Votação 
 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora Eliane De Queiroz Gomes Castro  X    

Coordenador-adjunto Henrique Rafael de Lima X    

Membro Jose Alberto Gebara X    

Membro Rosana Silveira X    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 4ª Reunião Ordinária de 2022 

Data: 26/04/2022 
 
Matéria em votação: Encaminhamento de indício(s) de descumprimento da Res. 52 do 
CAU/BR para apreciação e providências cabíveis da Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SC. 
 
Resultado da votação: Sim (4) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (04) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretária da Reunião: Juliana Donato 
Tacini – Assistente Administrativa 

Condutora da Reunião: Coordenadora Eliane 
De Queiroz Gomes Castro 
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