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PROCESSO PROTOCOLO Nº 1257076/2021 

ASSUNTO 
SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO RETROATIVA DE REGISTRO 

PROFISSIONAL  
 

DELIBERAÇÃO Nº 12/2021 – CEP-CAU/SE 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SE, reunida ordinariamente por 

videoconferência no dia 10 de Junho de 2021, às 15 horas, no uso das competências que lhe conferem o 

art. 95 do Regimento Interno do CAU/SE, após análise do assunto em epígrafe, e 
 

Considerando os documentos anexados em 2016 no Protocolo n° 436589/2016 de Defesa de Notificação 

de Cobrança Administrativa; 

 

Considerando que a profissional atende as condições estabelecidas para interrupção de registro 

profissional, conforme Resolução CAU/BR n° 167/2018, que dispõe sobre alterações do registro de 

profissionais nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). 

 

DELIBEROU: 
 

1 – O deferimento do pedido de Interrupção de Registro Retroativa a data de 20/10/2016, onde consta 

que a profissional protocolou junto ao CAU/SE, Defesa de Notificação de Cobrança Administrativa, 

através do Protocolo n° 436589/2016, no qual solicitava cancelamento do seu Registro. 

 

2- Solicitar que a Presidência do CAU/SE comunique aos diversos setores que recebam solicitações de 

Cancelamento ou Interrupção de Registro feitos via Ofício, que deverão encaminhá-las ao Setor Técnico 

e de Atendimento para esclarecimentos junto ao profissional quanto ao procedimento correto de 

solicitação pelo SICCAU. 

 

Com 3 votos favoráveis. 

 

Folha de Votação 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausente 

Hugo Lobão Alves  

Coordenador 
X    

Heloisa Diniz de Rezende  

Coord. Adjunta 
X    

Fernando Márcio de Oliveira 

Membro 
X    

 

 

Aracaju – SE, 10 de junho de 2021. 
 

 

Considerando a autorização da Plenário, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos 

membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões 

deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas. 

 

 

 

 

 

Mileise Oliveira Santos 

Secretária da presidência do CAU/SE  
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