
 

SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 19/11/2020 HORÁRIO  09h – 13h27min 

LOCAL Virtual – Via Zoom Online  

 

ASSESSORIA 

Antonio Couto Nunes 

Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

Gabriel Querne 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 9h 13h27min 

Jaqueline Andrade Membro 9h 13h27min 

Fátima Regina Althoff Membro  9h 13h00min 

 

CONVIDADOS 

Gerente Geral, Alcenira Vanderlinde 

Conselheira Gestão 2021 – 2023, Eduarda Farina 

Conselheira Gestão 2021 – 2023, Larissa Moreira 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro - 

Justificativa Não houve. 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro - 

Justificativa Não houve. 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

Justificativa Não houve. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Aprovada e encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Gerente Geral Alcenira 

Comunicado 

Deu boas-vindas às convidadas e passou informes relacionados ao 
funcionamento das reuniões do CAU/SC. Sobre a diplomação dos 
conselheiros, informou que será no dia 11 de dezembro às 14 horas e 
que os demais informes serão divulgados conforme forem definidos pela 
Comissão Eleitoral. 

 

Responsável Assessoria Antonio 



 

Comunicado 

Informou sobre a produção do relatório final das atividades das 
Comissões que está em andamento e que em breve será encaminhado 
o formato a ser seguido pelas assessorias de comissão para produção. 
O relatório será apresentado na Sessão Plenária de dezembro. 

 

Responsável Coordenadora Valesca 

Comunicado 

Comunicou sobre a participação na Reunião do Grupo de Trabalho da 
Rede de Controle juntamente com a Conselheira Jaqueline. Atualmente 
o grupo é coordenado pelo Vice-Presidente Everson Martins e conta com 
a participação de órgãos de controle e fiscalização como MPSC, MPC e 
CREA. O comunicado foi complementado pela Conselheira Jaqueline 
que ressaltou a importância do grupo como forma de aproximação com 
os órgãos de controle e dos projetos em desenvolvimento como a Carta 
Conjunta para os candidatos eleitos. A Coordenadora Valesca se 
disponibilizou para assumir a coordenação do grupo no triênio 2021 -
2023. 

 

Responsável Conselheira Jaqueline 

Comunicado 

Comunicou sobre a participação como ouvinte no Seminário Nacional de 
Urbanismo do CAU/BR comentou especificamente do projeto CAU 
Educa e ressaltou a importância da participação dos CAU/UFs na 
construção desse projeto para a próxima gestão. É um projeto que está 
ainda em desenvolvimento, mas é importante para o tema de educação 
urbanística nas escolas.   

 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 

Representações regionais do CAU/SC: 
a) Indicações de representantes regionais do CAU/SC; 
b) Relato ou correspondência sobre as representações 

regionais; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

a) Foram apresentadas as solicitações de representações 
regionais que chegaram ao CAU/SC e os seguintes 
encaminhamentos foram realizados pela CPUA/SC: sobre a 
indicação de Lacerdópolis foi deliberado, por meio da 
Deliberação nº 31 de 2020, resolveu por indicar o Arquiteto e 
Urbanista Marco Aurelio Bissani (CAU nº A23186-0) como 
representante titular do CAU/SC na Comissão de Revisão do 
Plano Diretor de Lacerdópolis – SC e solicitar a Prefeitura de 
Lacerdópolis se poderá ser indicado posteriormente a suplência 
para representante regional da Comissão de Revisão do Plano 
Diretor de Lacerdópolis – SC; 
Já com relação a solicitação de alteração da suplência no 
COPLAN de Blumenau, foi solicitado que seja feita uma tabela 
pela assessoria com os pontos elencados no procedimento a ser 
aprovado pela CPUA para facilitar a visualização dos currículos 
pela CPUA;  
As demais indicações e análises serão encaminhadas na 
reunião extraordinária a ser realizada no dia 27 de novembro. 



 

Já com relação a carta a ser enviada para os representantes 
regionais ativos foi encaminhado pela comissão, aprovar o texto 
apresentado depois de alterações pontuais e encaminhar aos 
representates.  

b) Os relatórios recebidos durante o mês foram encaminhados para 
apreciação da CPUA por e-mail. Também foi relatado pelo 
Assessor da Presidência que está como representante regional 
do CAU/SC no Conselho de Habitação de Florianópolis, Antonio 
Couto que, além das reuniões ordinárias, estão sendo realizados 
toda semana encontros para revisão de metodologia para 
aplicação do novo plano de habitação. Na cidade de 
Florianópolis o plano é de 2012 sendo necessária nova 
atualização. Foi verificado, durante esses encontros que existe 
uma lacuna no ponto relativo as parcerias em Habitação e o 
CAU/SC está contribuindo com a experiencia adquirida no 
Projeto PEI-ATHIS realizado pela CATHIS/SC. Comunicou 
também que foi elaborada uma carta para ser entregue ao 
Prefeito eleito, Gean Loureiro, com pontos importantes 
relacionados a habitação em Florianópolis. Informou sobre os 
dados contidos no portal do TCU que informa sobre os 
investimentos realizados nos municípios de Santa Catarina em 
diversas áreas como urbanismo, habitação etc. podendo ser 
fonte de consulta para possíveis ações da CPUA/SC.   

 

2 
Câmara Temática de Patrimônio 

a) Aprovação do ofício com manifestação contra restauração 
equivocada da antiga Casa de Câmara e Cadeia de São José. 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Referente ao ofício de manifestação contra restauração equivocada da 
antiga Casa de Câmara e Cadeia de São José foi encaminhado que 
será revisado o texto posteriormente à reunião de hoje por e-mails para 
ser aprovado na reunião extraordinária da CPUA a ser realizada no dia 
27 de novembro. A próxima reunião da Câmara Temática de Patrimônio 
será realizada no dia 19 de novembro, no período da tarde. 

 

3 Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Na próxima reunião da Câmara Temática de Estudos Urbanos e 
Ambientais será comunicado o andamento dos ofícios enviados à 
Prefeitura de São José depois da participação do CAU/SC na Audiência 
Pública Virtual referente a aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
0082/2020 sobre diretrizes para condomínios fechados com fins 
urbanos no município de São José e explicitado que, por conta da 
pandemia do COVID – 19, e pelo fato de os funcionários estarem 
trabalhando na modalidade Home Office ainda não foi possível enviar 
os ofícios pelos correios, sendo enviados até o momento via e-mail. 
Além disso, será tratado das alterações que estão ocorrendo no plano 
diretor de Florianópolis por meio de decretos municipais e realizadas 
sem estudos técnicos necessários e sem a participação popular.  

 



 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Neste ponto de pauta houve a participação da coordenadora da Câmara 
Temática de Acessibilidade, Silvya Caprario, que relatou sobre os 
principais pontos da reunião ocorrida em 17 de novembro. Comunicou 
que a CT está trabalhando no detalhamento dos projetos para serem 
apresentados ao CAU/SC; elaboração de cartilha para as crianças 
sobre a importância da acessibilidade; está sendo desenvolvido um App 
ou um site responsivo sobre acessibilidade para uso dos profissionais 
da área com o objetivo de trazer uma lista de verificação dos itens que 
devem ser observados em um banheiro acessível conforme exemplo 
citado; criação de um selo para certificar órgãos públicos projeto a ser 
realizado em conjunto com outras entidades para os profissionais que 
seguirem as recomendações de acessibilidade conforme a lei. 

 

5 Projeto em parceria com o MHSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi lida a minuta de ofício a ser encaminhada para Fundação 
Catarinense de Cultura – FCC bem como ao Museu Histórico de Santa 
Catarina – MSHC como comunicação ao andamento das tratativas 
internas pelo CAU/SC. A minuta foi aprovada pela comissão e será 
encaminhada como ofício à administradora do MSHC, Roselene Maria 
Peixer, para o diretor técnico da FCC, Diego Fermo e para Marcia 
Escorteganha (verificar cargo). 

 

6 Projeto em parceria com a UFSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A comissão foi atualizada pela assessoria de que em relação ao 
andamento do projeto, esse se encontra ainda em tratativas 
burocráticas internas. Será marcada nova reunião de trabalho com a 
equipe da UFSC para retornar alguns questionamentos feitos pelo 
jurídico do CAU/SC. Será feito o contato com a UFSC para reunião ser 
agendada o quanto antes. 

 

7 Análise do Protocolo nº 1183506 

Fonte Fiscalização CAU/SC 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi encaminhado que, a Coordenadora da CPUA, Valesca, faça uma 
última revisão na minuta de ofício para posteriormente ser enviado à 10ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí e enviará suas 
considerações, se for o caso, por e-mail no decorrer da próxima 
semana. O assunto será pautado na reunião extraordinária. 

 

8 Averbação Patrimônio Histórico - Município de Timbó 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 



 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 32 de 2020, a CPUA resolveu por 
encaminhar o ofício aprovado em reunião para o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para a Fundação Catarinense de 
Cultura (FCC) e para a Fundação Cultural do Município de Timbó (FCT). 
O ofício e o documentos aprovados encontram-se anexos a deliberação. 

 

9 Laudo Técnico Bem Histórico - Munícipio Jaraguá do Sul 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Será feito contato com o profissional pedindo autorização para 
encaminhar o assunto para o Ministério Publico de Santa Catarina. 

 

10 
Declaração Acessibilidade no RRT – aplicabilidade em 
regularização 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi recebido questionamento na Gerência Técnica sobre regularização 
de edificações que foram feitas antes da promulgação das leis federais 
de acessibilidade e se no RRT de regularização, para uma edificação 
comercial construída há 30 anos atrás, deve constar a declaração de 
que foram atendidas as regras de acessibilidade no RRT. Como 
encaminhamento, diante de algumas dúvidas com relação ao formato 
da regularização suscitada no questionamento, foi solicitado pela 
CPUA, que a assessoria entre em contato com o profissional que 
realizou o questionamento pedindo esclarecimentos sobre o formato da 
regularização ou que traga um exemplo mais concreto para que então 
seja feita uma análise mais detalhada do questionamento.  

 

11 Parâmetros construtivos São José – conflito entre normativos 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
O assunto será encaminhado à CEP para que o assunto possa ser 
tratado como uma pauta conjunta. Será pautado novamente na reunião 
extraordinária.  

 

12 
Envio do Ofício às Prefeituras da RMF com origem na CT de 
Estudos Urbanos recomendando a estruturação da SUDERF 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente na reunião extraordinária. 

 

13 Planejamento das ações 2021 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente na reunião extraordinária. 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Edital de Pregão Eletrônico – Prefeitura de Imbuia/SC 



 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente na próxima reunião.  

 

2 Realização de reunião extraordinária 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da deliberação nº 33 de 2020 a CPUA resolveu por solicitar a 
realização de reunião extraordinária da Comissão Especial de Política 
Ambiental e Urbana – CPUA/SC no dia 27 de novembro de 2020, das 
08:30 até as 13:00, com pauta pré-definida e anexada a deliberação.   

 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia xx/01/2021, 
com os votos favoráveis das Conselheiras Valesca Menezes Marques; Jaqueline Andrade e 
Fátima Regina Althoff. Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 
19 de junho de 2020, atestamos a veracidade das informações. Publique-se.  
 
 
 
_________________________________________________                                                                             
Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 
 
 
 
________________________________________________ 
 Luiza Mecabô – Secretária 


