
 

 

Ata da 1 ª Reunião Extraordinária 

da Comissão Temporária de 

Políticas Urbanas do CAU/SC, 

realizada aos três dias de fevereiro 

do ano de dois mil e dezessete, em 

Florianópolis – SC. 

 

1. Abertura dos trabalhos: 1.1. Segunda chamada: As dezesseis horas do dia três de 1 

fevereiro de dois mil e dezessete, reuniram-se os membros da Comissão Temporária de 2 

Políticas Urbanas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina na sede do 3 

CAU/SC sito à Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260 – Térreo – Centro - Florianópolis – SC. 2. 4 

Verificação de quórum: 2.1 Membros presentes: Os Conselheiros Arquitetos e Urbanista 5 

Edson Luis Cattoni, Rael Belli; O arquiteto e urbanista Norberto Sganzerla; A assessora 6 

Fernanda Maria Menezes; 2.1 Membros que solicitaram dispensa: solicitou dispensa a 7 

Conselheira Thaelys Varaschin Olsen Peruzzolo. 3. Comunicados dos Conselheiros 8 

Membros da Comissão, O conselheiro Edson Luis Cattoni fez um comunicado referente a 9 

medida provisória nº 759 e o membro Norberto Sganzerla fez um comunicado referente ao 10 

planejamento urbano e o plano diretor das cidades e se deliberou baseado nestes assuntos 11 

propor ao plenário que o CAU/SC oficie o CAU/ BR solicitando que a comissão de 12 

planejamento urbano e ambiental (CPUA) se manifeste a respeito da MP 759 e seus efeitos 13 

para a cidade, bem como articule com demais CAU/UF um posicionamento nacional a 14 

respeito; Que o CAU/SC oficie o Tribunal de Contas do Estado no sentido de alerta-lo sobre 15 

a dissociação entre as ações e o planejamento que poderão resultar a partir das reformas 16 

administrativas observadas recentemente e promovidas principalmente no início das 17 

gestões municipais desvanecidas de um amplo debate com a sociedade; Que o CAU/SC 18 

articule uma agenda com a área do tribunal de contas interessado por esta temática; Se 19 

deliberou propor ao plenário que o CAU/SC articule com a presidência da FECAM um 20 

espaço para apresentação da importância do planejamento urbano e fortalecimento das 21 

estruturas técnica dos municípios, nessa área; Que o CAU/SC articule reunião com os 22 

prefeitos das cidades polos das seis mesorregiões, incluindo Itajaí e Balneário Camboriú 23 

com a participação dos conselheiros regionais e as entidades integrantes do CEAU, se 24 

couber; Que os assuntos abordados nos itens 1 e 2 contemplem o conteúdo da “Carta Aberta 25 

aos Candidatos a Prefeito e Vereador”, bem como o fortalecimento das estruturas de 26 

planejamento, a indicação de arquitetos e urbanistas para os cargos de coordenação que 27 

exijam a responsabilidade técnica na área de planejamento e a descrição do perfil 28 

profissional para os cargos técnicos, quando da realização das reformas administrativas. 29 

Propor ao plenário que o CAU/SC oficie o poder executivo e legislativo municipal e estadual 30 

de Santa Catarina: a) Em relação as normas urbanísticas em especial os planos diretores 31 

que envolvam atividades relacionadas a atribuições passíveis de responsabilidade técnica 32 

apresentem os respectivos documentos de responsabilidade técnica emitidos por 33 

profissional legalmente habilitado, quando do envio do executivo para a câmara; b) Em 34 

relação as eventuais alterações propostas pelo legislativo aos projetos originais estejam 35 

amparadas igualmente por profissional legalmente habilitado com emissão de respectivo 36 

documento de responsabilidade técnica; Que o CAU/SC divulgue estas ações e avalie a 37 

forma de implementação da ação fiscalizatória desse contesto.4. Leitura de extrato de 38 

correspondências expedidas ou recebidas, não houve leitura; 5. Assuntos da pauta:  39 



 

 

5.1. Apresentação e aprovação relatório das atividades da CTPU em 2016; 5.2. Composição 40 

da CTPU 2017; 5.3. Indicação de membro da CTPU para participação junto da curadoria do 41 

Congresso das definições necessárias para a execução em 2017 dos projetos decorrentes 42 

das etapas do Congresso realizado em 2016 (eixo CIDADE); 5.4. Planejamento 2017. 6. 43 

Discussão dos assuntos da pauta: A reunião foi iniciada pelo conselheiro coordenador 44 

Rael Belli que apresentou a seguinte pauta para apreciação: 6.1. Apresentação e aprovação 45 

relatório das atividades da CTPU em 2016 o assunto será tratado por e-mail; 6.2. 46 

Composição da CTPU 2017 os nomes serão apresentados na plenária; 6.3. Indicação de 47 

membro da CTPU para participação junto da curadoria do Congresso das definições 48 

necessárias para a execução em 2017 dos projetos decorrentes das etapas do Congresso 49 

realizado em 2016 (eixo CIDADE) onde se deliberou por indicar a Conselheira Thaelys 50 

Varaschin Olsen membro da CTPU para participação junto da curadoria do Congresso das 51 

definições necessárias para a execução em 2017 dos projetos decorrentes das etapas do 52 

Congresso realizado em 2016 (eixo CIDADE); 6.4. Planejamento 2017 foi discutido a 53 

articulação para o evento das cartas geotécnicas do município e que o conselheiro Cattoni 54 

irá verificar as datas para os eventos, os demais assuntos relativos serão tratados na 55 

próxima reunião da CTPU. 7. Deliberações: constam anexas nove deliberações. Não 56 

havendo mais nada a constar, deu-se por encerrado às dezoito horas e quarenta minutos a 57 

reunião da Comissão Temporária de Políticas Urbanas. 58 
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