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SÚMULA 179ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CED-CAU/RS 

 

 

DATA: 10 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: 

Antônio Cesar Cassol da Rocha Coordenador Ad Hoc 

Deise Flores Santos Membro 

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 José Arthur Fell, Rodrigo Spinelli e 

Roberto Decó justificaram suas ausências, motivo pelo qual foram 

convocados os Conselheiros Suplentes Antônio Cesar Cassol da Rocha, 

Maurício Zuchetti e Márcia Elizabeth Martins.  

 

II. Leitura e aprovação da súmula da 178ª Reunião Ordinária. 

Discussão A assessora Sabrina justificou que a súmula não foi concluída, por este 

motivo, será apresentada para aprovação na próxima reunião. 

Encaminhamento Pautar para aproxima reunião. 

 

I. Comunicações 

Responsáveis Não há. 

Comunicado Não há. 

 

II. Apresentação da pauta e extra pauta 

Inclusão Não há. 

Relator Não há. 

  

III.  Ordem do dia 

 

1.  Reuniões externas de relato de processos 

  

Fonte Assessoria 

Relatores Membros 

Discussão 

A assessora Sabrina informa o retorno recebido da Secretaria Geral, o 

qual indicou que as reuniões externas poderiam ser realizadas nas cidades 

sedes dos escritórios regionais, nos dias que precedem os seminários 

agendados no fim do ano passado.  
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Os membros da comissão expõem que não possuem disponibilidade de 

deslocamento e pernoite nos dias da semana que antecedem os seminários 

(terça-feira e quarta-feira), desta forma, fica inviável o acolhimento da 

sugestão do Presidente. 

A comissão se reportou à Presidência por meio do Memorando CED-

CAU/RS nº 001/2020, no qual, em suma, solicitou autorização para a 

manutenção da data anteriormente agendada (20 e 21 de março de 2020) 

para a realização da 5ª Reunião Externa de Relato de Processos, indicando 

que, para o desenvolvimento dos trabalhos no dia 20 de março de 2020 

(sexta-feira), seja reservada a cobertura do edifício La Defénse e, para o 

desenvolvimento dos trabalhos no dia 21 de março de 2020 (sábado), seja 

reservada a sala de reuniões do 15º andar.   

Encaminhamento Encaminhar o Memorando CED-CAU/RS nº 001/2020 à Presidência. 

Responsável Sabrina Ourique 

 

1.  20º Seminário Regional da CED-CAU/BR 

  

Fonte Assessoria 

Relatores Sabrina Ourique e Maurício Zuchetti 

Discussão 

A assessora Sabrina expôs o Memorando nº 007/2020 PRES-CAU/RS, 

tramitado à CED-CAU/RS pelo protocolo SICCAU 1064999/2020. 

Em função da negativa do Presidente quanto a participação dos membros 

da Comissão no 20º Seminário Regional da CED-CAU/BR, sob a 

justificativa de que a prioridade de participação seria na sessão plenária 

do CAU/RS, a Comissão solicitou, por meio do Memorando CED-

CAU/RS nº 001/2020, a reconsideração do Presidente e a autorização da 

participação do Conselheiro Maurício Zuchetti no referido seminário, 

considerando a relevância dos temas pautados, como a alteração da 

Resolução CAU/BR nº 143/2017 e do Código de Ética e Disciplina. 

Encaminhamento Encaminhar o Memorando CED-CAU/RS nº 001/2020 à Secretaria Geral 

da Mesa. 

Responsável Sabrina Ourique 

 

 

1.  Eventos da CED-CAU/BR 

  

Fonte Assessoria 

Relatores Membros 

Discussão 

Considerando que o coordenador José Arthur Fell não esteve presente na 

reunião, os membros optaram por pautar o tema novamente na próxima 

reunião.  

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 

 

2.  Análise de processos 
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Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 

Protocolo nº 722.809/2018: o relator emitiu o despacho saneador, no qual 

delimitou o cerne da questão e designou audiência de instrução para o dia 

27 de abril de 2020, às 10h.  

Encaminhamento Intimar as partes. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 

Protocolo nº 832.742/2019: o relator emitiu o despacho saneador, no qual 

delimitou o cerne da questão e designou audiência de instrução para o dia 

27 de abril de 2020, às 14h. 

Encaminhamento Intimar as partes. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Márcia Elizabeth Martins 

Discussão 

Protocolo nº 859.647/2019: a relatora analisou o processo, porém, em 

virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível despachar 

o processo. A relatora retirou o processo em carga para análise. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Márcia Elizabeth Martins 

Discussão 

Protocolo nº 1.038.214/2020: a relatora analisou o processo, porém, em 

virtude do esgotamento do tempo da reunião, não foi possível despachar 

o processo. A relatora retirou o processo em carga para análise. 

Encaminhamento Pautar para a 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 foi analisado. 

Encaminhamento Pautar para a 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 foi analisado. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 
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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 foi analisado. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Deise Flores Santos 

Discussão 

Protocolo nº 969.177/2019: a relatora emitiu o parecer de admissibilidade, 

em que opinou pelo acatamento da denúncia por indícios de infração aos 

incisos IX e XII, do art. 18, da Lei nº 12.378/2010, e à regra nº 3.2.11 do 

Código de Ética e Disciplina, aprovado pela Resolução CAU/BR nº 

52/2013. A comissão aprovou o acatamento da denúncia e instaurou o 

processo ético-disciplinar conforme a Deliberação CED-CAU/RS nº 

030/2020. 

Encaminhamento Intimar as partes. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Deise Flores Santos 

Discussão 
Protocolo nº 1.002.777/2019: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião, o processo não foi analisado. 

Encaminhamento Pautar para a próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Deise Flores Santos  

Discussão 

Protocolo nº 1.025.512/2019: a relatora emitiu o parecer de 

admissibilidade, em que opinou pelo acatamento da denúncia por indícios 

de infração aos incisos VII, IX, X e XII, do art. 18, da Lei nº 12.378/2010. 

A comissão aprovou o acatamento da denúncia e instaurou o processo 

ético-disciplinar conforme a Deliberação CED-CAU/RS nº 029/2020. 

Encaminhamento Intimar as partes. 

Responsável Unidade de Ética. 

  

Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 
Protocolo nº 1.054.359/2020: em virtude do esgotamento do tempo da 

reunião, o processo não foi analisado. 

Encaminhamento Pautar na próxima reunião. 

Responsável Sabrina Ourique 
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Fonte Assessoria 

Relator Maurício Zuchetti 

Discussão 

Protocolo nº 674.720/2018:  o relator analisou a petição apresentada e 

designou o cancelamento da audiência de instrução agendada para o dia 

09/03/2020, bem como o encaminhamento à assessoria jurídica para 

parecer. 

Encaminhamento Informar as partes acerca do cancelamento da audiência e remeter o 

processo à assessoria jurídica. 

Responsável Sabrina Ourique 

  

Fonte Assessoria 

Relator Antônio Cesar Cassol da Rocha 

Discussão 

Protocolo nº 1.059.002/2020: o relator analisou os requisitos da denúncia 

e encaminhou diligências à Unidade de Fiscalização e à Prefeitura 

Municipal do local da obra, bem como solicitou a intimação ao 

profissional denunciado para que, se interessado, apresente manifestação 

prévia no prazo de 10 (dez) dias. 

Encaminhamento Enviar ofício à Prefeitura Municipal e encaminhar o processo à Unidade 

de Fiscalização para atendimento das demais diligências. 

Responsável Unidade de Ética. 

 

 Síntese da movimentação de processos na 179ª Reunião Ordinária: 

 Foram realizadas diligências para 01 (uma) nova denúncia, cujos 

requisitos foram analisados.  

 

A comissão realizou o juízo de admissibilidade de 02 (duas) denúncias, 

as quais foram acatadas e, consequentemente, foram instaurados 

processos ético-disciplinares. 

 

Três processos em fase de instrução tiveram o despacho saneador emitido 

e, em dois destes houve a designação de audiência de instrução. 

  

Houve a movimentação de 06 (seis) processos na presente reunião. 

 

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

processos em fase de execução e 14 (quatorze) processos em fase de 

arquivamento. Abaixo está apresentado o quantitativo de processos com 

a discriminação de fases: 

 

Admissibilidade: 56 (cinquenta e seis) processos, sendo 19 (dezenove) 

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

audiência de conciliação; 26 (vinte e seis) aguardando a emissão do 

parecer de admissibilidade e 10 (dez) em trâmite de recurso da inadmissão 

da denúncia. 
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Instrução: 43 (quarenta e três) processos, sendo 18 (dezoito) em trâmite 

de defesa e complementação da denúncia; 06 (seis) 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.  Eventos da CED-CAU/BR 

Fonte Comissão 

 

Conselheiro titular: 

 

 

DEISE FLORES SANTOS 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 

Conselheiros suplentes: 

 

 

ANTÔNIO CESAR CASSOL DA 

ROCHA 

Coordenador Ad Hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁRCIA ELIZBETH MARTINS 

Membro 
MAURÍCIO ZUCHETTI 

Membro 

 

 

 

Assessoria da Comissão: 

 

 

FLÁVIO SALAMONI BARROS SILVA 

Assessor Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABRINA LOPES OURIQUE 

Supervisora da Unidade de Ética 

Assessora da CED-CAU/RS 
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