
 

 

PROCESSO Protocolo Siccau nº 1653822/2022 

INTERESSADO CEP-CAU/SC 

ASSUNTO Atividades Técnicas 
  

DELIBERAÇÃO Nº 006/2023 – 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 95 do Regimento Interno do CAU/SC, inciso I de que caberia à CEP 
propor, apreciar e deliberar sobre aprimoramento de atos normativos do CAU/BR referentes 
ao exercício profissional, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR, sobre 
procedimentos para: (...) d) atividades técnicas no exercício da Arquitetura e Urbanismo; 
 
Considerando o recebimento do Ofício Circular nº072/2022-CAU/BR, cujo assunto versa 
sobre a aprovação de ações propostas nos Encontros realizados com os CAU/UF, referente 
aos temas Fiscalização/Res. 198 e Atividades e Atribuições, Deliberação nº 051/2022-CEP-
CAU/BR e solicita o envio de materiais e documentos utilizados pelas equipes técnicas dos 
CAU/UFs, para esclarecimentos e atendimentos sobre os temas atribuição e atividades 
técnicas para o e-mail:cep@caubr.gov.br, até o dia 30 de janeiro de 2023; e 
 
Considerando o esforço conjunto da CEP-CAU/BR e das CEP-CAU/UFs por meio de seu 
Grupo de Trabalho, conforme citado na Deliberação nº 051/2022-CEP-CAU/BR de forma a 
instrumentalizar a proposta de detalhamento das atividades contidas na atual Resolução nº 
21 e discutir a minuta de anteprojeto de resolução;  
 
 
DELIBERA:  
 
 
1 - Solicitar que a Gerência Técnica disponibilize ao CAU/BR o arquivo de apoio no tema de 
atividades e atribuições profissionais de Arquitetura e Urbanismo; 

 
2 – Enviar sugestão à CEP-CAU/BR e ao Grupo de Trabalho do Fórum das CEP-CAU/UFs 
de que incluam em seu calendário de eventos, reunião(ões) híbridas de analistas técnicos e 
gerentes técnicos dos CAU/UFs, para debate e apoio de encaminhamentos sobre o tema das 
atividades profissionais; 

 
3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 24 de janeiro de 2023. 
 
 
 

COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL  
DO CAU/SC 

 
 



 

 

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  



 

 

1ª 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 Carla Rafaela Ebel X    

Membro Jose Alberto Gebara X    

Membro Mariana Campos de Andrade X    

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 1ª Reunião Ordinária de 2023 

Data: 24/01/2023 
 
Matéria em votação: Atividades Técnicas 
 
Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (00) 
 
Ocorrências: -  
 
Secretária da Reunião: Juliana Donato 
Tacini – Assistente Administrativa 

Condutora da Reunião: Coordenadora Eliane 
De Queiroz Gomes Castro 
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