
 

SÚMULA DA 02ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 27/11/2020 HORÁRIO  08h30min – 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 8h30min 13h27min 

Jaqueline Andrade Membro 8h30min 13h27min 

Fátima Regina Althoff Membro  8h30min 13h27min 

 

CONVIDADOS 
Gerente Geral, Alcenira Vanderlinde 

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 - 

 

Comunicação 

 
 

Responsável Assessoria Leonardo 

Comunicado 

Informou sobre o andamento do questionamento realizado pelo Arquiteto 
e Urbanista Gustavo Ginjo. Atualizou a comissão que entrou em contato 
com o profissional via WhatsApp e que o profissional informou que não 
havia recebido os e-mails com os questionamentos solicitados pela 
CPUA/SC. Os e-mails foram encaminhados novamente e após retorno 
do profissional será comunicado à CPUA/SC. 



 

Informou a comissão sobre o envio do ofício de resposta ao MHSC sobre 
o andamento do projeto no CAU/SC e que o MHSC respondeu que 
aguarda as possíveis alterações propostas pelo CAU/SC. Informou que 
a assessoria continuará dando andamento aos trabalhos atualizando o 
documento. Além disso, foram lidas as alterações da proposta 
metodológica e sugeridas outras pela comissão que posteriormente 
foram aprovadas pela CPUA.  

 

Responsável Assessoria Antonio 

Comunicado 

Informou à comissão que será realizada reunião com o jurídico do 
CAU/SC, após essa reunião extraordinária, para tratar do projeto em 
conjunto com a UFSC sobre a plataforma Ecossistemas das Cidades 
para o assuntos ser encaminhado ao Conselho Diretor na segunda-feira 
dia 30 de novembro. 

 

Responsável Conselheira Jaqueline 

Comunicado 

Comunicou sobre a participação no Evento do CAU nas Escolas, 
realizado pela CEF/SC na UNISUL de forma virtual. Disse que foi um 
evento interessante pois os alunos ficaram muito interessados no 
funcionamento da CPUA/SC e da CATHIS/SC. Enfatizou a importância 
do interesse dos alunos nesses assuntos para continuidade das ações 
que envolvem essas duas comissões e a importância de usar a mesma 
metodologia usada no evento da CEF, modelo de perguntas e respostas 
no final da apresentação, para produção das palestras da CPUA. 

 
 
 

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) Por meio da Deliberação nº 34 de 2020 da CPUA ficou decido 
pela comissão por indicar a Arquiteta e Urbanista Vivian 
Westphal (CAU nº A43473-6) como representante titular e 
indicar o Arquiteto e Urbanista Marcelo Mauricio Foitte (CAU nº 
A40952-9) como representante suplente do CAU/SC no 
Conselho Municipal da Cidade de Campo Alegre - SC; 
Referente a solicitação de representação do Município de Treze 
Tílias será realizada nova tentativa de contato com os 
arquitetos/as e Urbanistas do município para indicação e do 
COPLAN de Blumenau será realizado contato com a Arquiteta e 
Urbanista Nicoli Padilha Kloch para tratar de pendências 
encontradas no cadastro. 
Por meio da Deliberação nº 38 de 2020 da CPUA, foram 
definidos, pela comissão, os procedimentos para indicação dos 
representantes regionais do CAU/SC. 



 

b) Os relatórios recebidos durante o mês foram encaminhados para 
apreciação da CPUA por e-mail.   

 

2 
Envio do ofício as Prefeituras da RMF com origem na CT de 
Estudos Urbanos – SUDERF 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi realizada leitura do ofício e a coordenadora da CT de Estudos 
Urbanos e Ambientais, Valesca, juntamente com a aprovação da 
comissão, informou que por terem sido incluídos novos conteúdos ao 
formato original o novo documento será encaminhado novamente para 
apreciação da CT e após aprovação do conteúdo serão realizados os 
devidos encaminhamentos.  

 

3 Parâmetros Construtivos São José - conflito normativos; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A orientação da CPUA sobre esse assunto foi encaminhada a CEP/SC, 
que estando de acordo com a CPUA/SC, encaminhou a orientação ao 
profissional que havia realizado o questionamento. A resposta recebida 
do profissional foi lida para a comissão que, por unanimidade, 
manifestou que a orientação enviada ao profissional corresponde as 
atribuições e competências do CAU/SC.  

 

4 Ofício São José Casa Câmara e Cadeia; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 37 de 2020 da CPUA/SC a comissão decidiu 
por aprovar a minuta de ofício anexada a deliberação; 
Anexar junto ao ofício a denúncia recebida pelo CAU/SC no que se 
refere à situação da obra em questão; 
Encaminhar o oficio anexo a deliberação, via correspondência 
eletrônica e por carta registrada com Aviso de Recebimento, à Prefeita 
do Município de São José e aos vereadores da Câmara de São José; 
Encaminhar o oficio anexo a deliberação, via correspondência 
eletrônica, a Promotoria de Justiça da Comarca de São José, ao Centro 
de Apoio ao Meio Ambiente do MP-SC e à ouvidoria deste mesmo 
órgão, para o IPHAN e para a FCC, para o Ministério Público de Contas 
do Estado e para a SUDERF; 
Oferecer denúncia à Gerência de Fiscalização do CAU/SC por indício 
de falta ética. 

 

5 Análise do Protocolo nº 1183506 – Denúncia Itajaí SC; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 35 de 2020 da CPUA, a comissão decidiu 
por aprovar a minuta de ofício anexada a deliberação; 
Por encaminhar o oficio, via correspondência eletrônica e por carta 
registrada com Aviso de Recebimento, a 10ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Itajaí, ao Prefeito Municipal de Itajaí, ao Presidente da 



 

Câmara de vereadores de Itajaí e todos os vereadores do município de 
Itajaí; 
Por encaminhar o oficio, via correspondência eletrônica, à Procuradora-
Geral de Contas de Santa Catarina e à Coordenadora do Centro de 
Apoio do Meio Ambiente do MP-SC.  

 

6 Edital Pregão Eletrônico - Pref. Imbuia; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 36 de 2020 da CPUA, a comissão decidiu 
por aprovar o inteiro teor do parecer técnico anexo, com vistas a 
fundamentar o ingresso do CAU/SC em uma Ação Civil Pública pela 
impugnação jurídica do edital supracitado; 
Encaminhar o parecer técnico anexo ao setor jurídico do CAU/SC. 

 

7 Planejamento das ações de 2021; 

Fonte Fiscalização CAU/SC 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente na próxima reunião. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia 27/11/2020, 
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 
 


