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PROCESSO 1429070/2021 

INTERESSADO Profissional Arquiteto e Urbanista 

ASSUNTO Interrupção retroativa de registro profissional 
  

DELIBERAÇÃO Nº 034/2022 – CEP-CAU/SC 
 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP – CAU/SC, reunida ordinariamente, 
de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 589, de 12 de março de 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 que o Arquiteto e Urbanista Sidnei Paiva Lopes solicitou a interrupção de seu 
registro profissional perante o sistema CONFEA/CREA, no dia 10/01/2012; 
 

Considerando que o referido pedido não foi atendido, em razão da migração do registro para 
o CAU/SC, e que não se tem notícia de que o profissional tenha sido notificado acerca dessa 
situação ou, mesmo, orientado a formular sua pretensão perante o CAU; 
 

Considerando que, segundo documentação encaminhada pelo CREA-SC, o pedido formulado 
pelo profissional foi encaminhado por malote ao CAU/SC no dia 16/01/2012, e que não há 
registro de seu recebimento; 
 

Considerando que a situação acima narrada não pode prejudicar o profissional que 
manifestou interesse em interromper seu registro, o que somente não foi levado a efeito por 
circunstâncias alheias à sua vontade e das quais não fora notificado; e 
 

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 – Aprovar a interrupção retroativa do registro profissional do Arquiteto e Urbanista Sidnei 
Paiva Lopes, desde a data do pedido, isto é, 10/01/2012; 
 
2 – Informar à GERTEC, GERAF e ASSJUR do CAU/SC a fim de que sejam adotadas as 
devidas providências, inclusive com relação à cobrança de anuidades.  
 
3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 

 
Florianópolis, 31 de maio 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  
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5ª 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: 5ª Reunião Ordinária de 2022 

Data: 31/05/2022 
 
Matéria em votação: interrupção retroativa de registro profissional 
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (01) Total (04) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretário da Reunião: Juliana Donato 
Tacini - Assistente Administrativa  

Condutora da Reunião: Eliane De Queiroz 
Gomes Castro – Coordenadora 
 

 


		2022-06-09T11:16:51-0300
	JAIME TEIXEIRA CHAVES




