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SÚMULA 178ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/RS 

 

 

DATA: 03 de março de 2020 HORÁRIO: Das 9h30min às 13h 

LOCAL: Sede do CAU/RS (Rua Dona Laura, 320 – Rio Branco) Porto Alegre – 

RS 

 

RELAÇÃO DE PRESENTES 

PARTICIPANTES: 

José Arthur Fell Coordenador Adjunto 

Maurício Zuchetti Membro 

Márcia Elizabeth Martins Membro 

ASSESSORIA: 
Flávio Salamoni Barros Silva Assessor Jurídico 

Sabrina Lopes Ourique Assessora da CED-CAU/RS 

 

I.      Verificação de quórum 

Presenças 

Estão presentes os conselheiros acima nominados. 

Fica registrado que os Conselheiros Rodrigo Spinelli e Roberto Decó 

justificaram suas ausências, motivo pelo qual foram convocados os 

Conselheiros Suplentes Maurício Zuchetti e Márcia Elizabeth Martins.  

 

II. Leitura e aprovação da súmula da 177ª Reunião Ordinária. 

Discussão A súmula da 177ª Reunião Ordinária foi lida e aprovada. 

Encaminhamento Publicar a súmula no Portal Transparência. 

 

I. Comunicações 

Responsáveis Membros 

Comunicado Foi comunicado que o Conselheiro Rui Mineiro se licenciou, motivo pelo 

qual o Conselheiro José Arthur Fell passa a exercer a função de 

Coordenador da CED-CAU/RS. 

 

II. Apresentação da pauta e extra pauta 

Inclusão Não há. 

Relator Não há. 

  

III.  Ordem do dia 

 

1.  Relato sobre a apresentação do processo ético no SGI 

  

Fonte Assessoria 

Relatores Sabrina Ourique e Maurício Zuchetti 

Discussão 

O Conselheiro Maurício e a assessora Sabrina expõem para a comissão o 

desfecho da reunião, na qual foram percorridas todas as tarefas existentes 

no fluxo do processo ético-disciplinar, já com a implementação das 

adequações indicadas na reunião realizada em dezembro no RS, 

oportunidade em que foram indicados outros 48 itens de adequação, a fim 
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de que os formulários e fluxo tenham fidedignidade ao rito estabelecido 

pela Resolução CAU/BR nº 143/2017. Foram apresentados, ainda, os 

encaminhamentos definidos para a elaboração dos tutoriais, bem como a 

estratégia a ser utilizada para a adequação do PDF único e o tratamento 

do “legado” (processos em andamento), bem como o cronograma de 

implantação, o qual prevê agendas até 01/10/2020.  

Encaminhamento Não há. 

Responsável Não há. 

 

1.  Eventos da CED-CAU/BR 

  

Fonte Assessoria 

Relatores Membros 

Discussão 

A comissão indicou, por meio da Deliberação CED-CAU/RS nº 

028/2020, a participação dos Conselheiros José Arthur Fell e Mauricio 

Zuchetti para o 20º Seminário da Comissão de Ética e Disciplina do 

CAU/BR, a ser realizado em Belo Horizonte/MG, nos dias 26 e 27 de 

março de 2020, das 9h às 18h. 

A indicação de membros da CED-CAU/RS para participar dos demais 

eventos previstos no calendário da CED-CAU/BR será realizada em 

reuniões futuras. 

Encaminhamento Encaminhar à Secretaria Geral da Mesa a Deliberação CED-CAU/RS nº 

028/2020 para autorização do Presidente. 

Responsável Sabrina Ourique. 

 

2.  Análise de processos 

  

Fonte Assessoria 

Relator Márcia Elizabeth Martins 

Discussão 

Protocolo nº 720.283/2018: a relatora analisou as manifestações das 

partes e emitiu o despacho saneador, no qual encerrou a fase de instrução 

do processo, por entender que pelas provas até então produzidas pelas 

partes já existem elementos suficientes constantes nos autos para o 

esclarecimento dos fatos aduzidos e para a formação da convicção. 

Encaminhamento Intimar o denunciante. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 
Protocolo nº 722.809/2018: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 
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Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 
Protocolo nº 832.742/2019: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator Márcia Elizabeth Martins 

Discussão 
Protocolo nº 859.647/2019: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 
Protocolo nº 873.948/2019: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

.Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 
Protocolo nº 886.726/2019: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião, o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 
Protocolo nº 893.634/2019: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião, o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator José Arthur Fell 

Discussão 
Protocolo nº 1.018.146/2019: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião, o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator Márcia Elizabeth Martins 

Discussão 
Protocolo nº 1.038.214/2020: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião, o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 
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Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator José Arthur Fell 

Discussão 
Protocolo nº 1.040.898/2020: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião, o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator José Arthur Fell 

Discussão 

Protocolo nº 1.053.198/2020: o coordenador adjunto recebeu a denúncia 

na Comissão e se designou relator do processo. Em virtude do 

esgotamento do tempo da reunião o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator José Arthur Fell 

Discussão 

Protocolo nº 1.057.320/2020: o coordenador adjunto recebeu o processo 

na reunião e se designou relator. Em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator José Arthur Fell 

Discussão 

Protocolo nº 1.054.014/2020: o coordenador ajunto recebeu o processo na 

Comissão e se designou como relator do processo. Em virtude do 

esgotamento do tempo da reunião o processo não pode ser analisado. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 

Protocolo nº 1.054.359/2020: o coordenador adjunto recebeu o processo 

na Comissão e designou como relator o conselheiro Maurício Zuchetti. 

Em virtude do esgotamento do tempo da reunião o processo não pode ser 

analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 
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Discussão 

Protocolo nº 857.835/2019: em virtude da impossibilidade de 

comparecimento do denunciado na audiência de conciliação agendada 

para o dia 17/02/2020, o que culminou no cancelamento da audiência, o 

relator despachou pelo reagendamento da audiência de conciliação, a ser 

realizada no dia 13 de abril de 2020, às 10h. 

Encaminhamento Intimar as partes. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relatora Márcia Elizabeth Martins 

Discussão 

Protocolo nº 601.362/2017: a relatora despachou pelo agendamento da 

continuidade da audiência de instrução para o dia 15 de abril de 2020, às 

10h, a fim de realizar a oitiva de testemunha. 

Encaminhamento Intimar as partes e a testemunha. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relator José Arthur Fell 

Discussão 

Protocolo nº 526.120/2017: o relator analisou a manifestação do 

denunciado e despachou pelo contato com a denunciante, a fim de 

confirmar o seu comparecimento na audiência de instrução, agendada 

para o dia 30/03/2020, às 10h. 

Encaminhamento Contatar a denunciante, em atendimento à diligência do relator. Caso a 

denunciante confirme a presença, informar ao denunciado que está 

mantida a data da audiência de instrução. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 

Protocolo nº 674.720/2018:  o relator iniciou a análise da petição da parte 

denunciada e solicitou que o processo seja pautado na próxima reunião 

para conclusão da análise. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

 

 Síntese da movimentação de processos na 178ª Reunião Ordinária: 

 Quatro novas denúncias foram recebidas na CED e tiveram o relator 

designado. 

 

Um processo em fase de admissibilidade teve a data da audiência de 

conciliação alterada. 

 

Quatro processos em fase de instrução tiveram encaminhamentos 

despachados. 
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Houve a movimentação de 09 (nove) processos na presente reunião. 

 

Estão em tramitação 123 (cento e vinte e três) processos, além de 07 (sete) 

processos em fase de execução e 12 (doze) processos em fase de 

arquivamento. Abaixo está apresentado o quantitativo de processos com 

a discriminação de fases: 

 

Admissibilidade: 58 (cinquenta e oito) processos, sendo 20 (vinte) em 

trâmite de diligência às partes; 01 (um) aguardando a data da audiência 

de conciliação; 25 (vinte e cinco) aguardando a emissão do parecer de 

admissibilidade e 12 (doze) em trâmite de recurso da inadmissão da 

denúncia. 

 

Instrução: 41 (quarenta e um) processos, sendo 18 (dezoito) em trâmite 

de defesa e complementação da denúncia; 04 (quatro) para audiência de 

instrução, 02 (dois) em trâmite de provas/alegações finais e 17 (dezessete) 

para elaboração do relatório e voto fundamentado.  

 

Julgamento: 02 (dois) processos. 

 

Recurso: 22 (vinte e dois) processos. 

 

IV. Definição da pauta da próxima reunião 

1.  Análise de processos 

Fonte Comissão 

2.   

Fonte  

 

Conselheiro titular: 

 

 

 

JOSÉ ARTHUR FELL 

Coordenador Adjunto 

 

 

 

 

 

 

 

Conselheiros suplentes: 

 

 

 

MAURÍCIO ZUCHETTI 

Membro 

 

 

 

 

 

MÁRCIA ELIZBETH MARTINS 

Membro 

 

 

Assessoria da Comissão:  
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FLÁVIO SALAMONI BARROS SILVA 

Assessor Jurídico 

 

 

 

 

SABRINA LOPES OURIQUE 

Supervisora da Unidade de Ética 

Assessora da CED-CAU/RS 

 

 


		2020-04-08T13:22:12-0300
	JOSE ARTHUR FELL:33994870020




