
 

 

 
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 80, DE 15 DE ABRIL DE 2016. 

 
 

Dispõe sobre as Deliberações aprovadas na 
54ª Plenária Ordinária, e dá outras 
providências. 

 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), no exercício das 
competências e prerrogativas de que trata a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e 
artigos do Regimento Interno do CAU/SC,  
 
 
Considerando a Reunião Plenária Ordinária nº 54 realizada no dia 15 de abril de 2016, 
 
DELIBERA POR:  
 

Art. 1º. Aprovar, por unanimidade dos votos, a Ata da 53ª Reunião Plenária Ordinária do 
CAU/SC, do dia 11 de março de 2016; 

Art. 2º. Aprovar, por unanimidade dos votos, o relatório e parecer da CED/SC referente ao 
processo ético-disciplinar nº 132985/2014, relatado pelo conselheiro Luiz Fernando Motta 
Zanoni, deliberando-se pelo arquivamento do processo; 

Art. 3º. Aprovar, por unanimidade dos votos, o relatório e parecer da CED/SC referente ao 
processo ético-disciplinar nº 271631/2015, relatado pelo conselheiro Luiz Fernando Motta 
Zanoni, deliberando-se pelo arquivamento do processo; 

Art. 4º. Aprovar, por unanimidade dos votos, que nas votações dos processos ético 
disciplinares pelo Plenário, se um ou mais conselheiros divergir das conclusões propostas 
pelo Relatório e Parecer da Comissão de Ética e Disciplina, o conselheiro que manifestar 
divergência (ou o primeiro dentre eles, se for mais do que um) apresentará à Presidência, até 
a próxima reunião plenária, proposta de voto escrito, para deliberação final pelo Plenário 
(arts. 28 da Resolução 34 do CAU/BR c/c 48 do Regimento Interno do CAU/SC).  

Art. 5º. Designar o Conselheiro Christian Krambeck como relator do processo ético-
disciplinar número 6.10.463-7, para relato na 55ª Reunião Plenária do CAU/SC, dia 13 de 
maio de 2016; 

Art. 6º. Revogar as disposições em contrário, sendo que esta Deliberação Plenária entra em 
vigor na data da sua publicação 
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Arquiteto e Urbanista 
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