
 

SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2021 - ONLINE 
 

DATA 22/01/2021 HORÁRIO  09h – 13h42min 

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 

Janete Krueger Coordenadora 9h 13h42min 

Rodrigo Althoff Medeiros Membro 9h 13h42min 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 9h 13h42min 

 

CONVIDADOS 
Isabel Leal Marcon Leonetti   

Everson Martins 

 

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 
Foi realizada a leitura da súmula anterior para conhecimento na nova 
composição da CPUA triênio 2021-2023. 

 

Comunicação 

 
 

Responsável Assessoria Leonardo 

Comunicado 

Sugeriu para a comissão que fosse alterado o Item de pauta 6.11, que 
trata das ‘ações planejadas para 2021’ para que a nova composição 
tenha uma visão geral dos projetos que aconteceram na gestão anterior 
e os que estão programados para acontecer. A comissão acatou a 
sugestão. 

 



 

Responsável Assessoria Antonio 

Comunicado 

Comunicou à comissão sobre a importância do preenchimento do PAC 
(Planejamento de Contratações Anual) para que a nova composição 
pense sobre os projetos e atividades que pretende desenvolver ao longo 
do ano e planejar o orçamento e as ações. 

 

Responsável Conselheira Janete 

Comunicado 
Solicitou que os documentos produzidos na CPUA sejam também 
compartilhados com os suplentes para que possam acompanhar as 
discussões das reuniões. 

 

Responsável Everson Martins – Conselheiro Gestão 2018-2020 

Comunicado 

Trouxe ao conhecimento da nova configuração da CPUA informações 
sobre o Grupo de Trabalho do CAU/SC com os órgãos do MPSC, MPTC 
e CREA, intitulado Rede de Controle.  Informou que será realizada uma 
reunião esse mês e convidou os conselheiros da CPUA a conhecer e a 
participar. A comissão solicitou mais informações sobre os projetos em 
andamento para avaliar a continuidade da participação do CPUA/SC no 
Grupo de Trabalho da Rede de Controle. 

 
 

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 01 de 2021 da CPUA ficou decido 
pela comissão por Indicar a Arquiteta e Urbanista Paloma Lissa 
Dal Prá (CAU nº A139434-7) como representante suplente do 
CAU/SC na Comissão de Revisão do Plano Diretor de 
Lacerdópolis - SC; 
Por meio da Deliberação nº 02 de 2021 da CPUA, foi definido 
pela comissão por indicar a Arquiteta e Urbanista Valeria Seolin 
Vitali (CAU nº A7162-5) como representante titular do CAU/SC 
no Conselho Municipal de Transportes e Trânsito de Palmitos e 
por indicar a Arquiteta e Urbanista Tayná Caroline Witzke (CAU 
nº A265571-3) como representante suplente do CAU/SC no 
Conselho Municipal de Transportes e Trânsito de Palmitos; 
Por meio da Deliberação nº 03 de 2021 da CPUA foi definido 
pela comissão por indicar a Arquiteta e Urbanista Isabela da 
Silva (CAU nº A86666-0) como representante titular do CAU/SC 
no Conselho de Desenvolvimento Municipal de Biguaçu – 
CONDEN e por indicar a Arquiteta e Urbanista Jessica Cunha do 
Amaral Gaspar Ziegler (CAU nº A871362) como representante 
suplente do CAU/SC no Conselho de Desenvolvimento 
Municipal de Biguaçu – CONDEN; 
Por meio da Deliberação nº 04 de 2021, foi definido pela 
comissão por indicar o Arquiteto e Urbanista Nelson Luiz 



 

Rockenbach (CAU nº A20262-2) como representante titular do 
CAU/SC no Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM de 
Treze Tílias e por indicar a Arquiteta e Urbanista Karina Lazzari 
(CAU nº A135628-3) como representante suplente do CAU/SC 
no Conselho de Desenvolvimento Municipal – CDM de Treze 
Tílias. 
Sobre a representação do Município de Itajaí, como o edital está 
suspenso, assim que for dado continuidade aos tramites do 
Edital a CPUA realizará a indicação. 

 

2 Câmara Temática de Patrimônio 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Como ainda não foram realizados encontros das CTs em 2021 não 
foram realizados os comunicados nessa reunião. Porém, foi solicitado à 
CPUA, que avaliem a continuidade das CTs e as coordenações e/ou se 
gostariam de incluir novas CTs vinculadas à comissão. Além disso, ficou 
encaminhado que será enviado um e-mail as coordenadoras das CTs 
solicitando um resumo dos trabalhos e a lista dos participantes atuais e 
se os coordenadores atuais tem interesse em seguir coordenando as 
CTs. 

 

3 Câmara Temática de Estudos Urbanos 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Como ainda não foram realizados encontros das CTs em 2021 não 
foram realizados os comunicados nessa reunião. 

 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Como ainda não foram realizados encontros das CTs em 2021 não 
foram realizados os comunicados nessa reunião. 

 

5 Projeto em parceria com o MHSC; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento  Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

6 Projeto em parceria com a UFSC; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Será pautado novamente em próxima reunião. A assessoria sugeriu 
agendar uma reunião com o Professor José Kós para explicações mais  
detalhadas do andamento do projeto. 

 

7 
Declaração Acessibilidade no RRT – aplicabilidade em 
regularização; 

Fonte CPUA 



 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente na próxima reunião. 

 

8 
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 próxima reunião. 

 

9 Resolução CGSIM nº 64/2020 do Ministério da Economia; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 05 de 2021 da CPUA, a comissão decidiu 
por considerar que a manifestação do CAU/BR expõe os mesmos 
entendimentos da CPUA – CAU/SC; por encaminhar o documento 
anexo a deliberação, via correspondência eletrônica, aos arquitetos e 
urbanistas de Santa Catarina registrados no SICCAU; por encaminhar 
o documento anexo, via correspondência eletrônica, aos prefeitos e aos 
presidentes dos poderes legislativos dos municípios de Santa Catarina 
e por encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para 
demais providências cabíveis. 

 

10 
Questionamento sobre conteúdo da Pós-Graduação em 
Preservação e Restauro da INBEC; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A CPUA, sobre esse assunto, optou, de forma unânime, por não se 
manifestar visto que se trata de uma pós-graduação e por não haver 
diretriz nacional que determine os conteúdos e a carga horária do curso. 
Optou-se também por encaminhar esse assunto a CEF/SC para que os 
conselheiros da CEF possam se manifestar sobre o tema. 

 

11 Ações planejadas para 2021 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foram apresentados os projetos elencados pela CPUA em 2020 como 
planejamento para as ações de 2021 como: desenvolvimento das ações 
para Plataforma ‘Ecossistemas das Cidades’ em parceria com a UFSC; 
Continuidade do projeto ‘Fundamentos cidades 2030’ – agenda de 
divulgação; Continuidade Cadernos Cidade: Patrimônio de Todos, 
agenda de divulgação e concurso de fotografia; Plataforma de 
Representantes – aprimorar o sistema de cadastro e melhorar o 
acompanhamento das representações regionais. Como sugestão da 
nova composição foi: melhorar a comunicação com os representantes e 
buscar automatizar por meio da plataforma a comunicação; 
Acessibilidade com o projeto caminhada pela acessibilidade. Nesse 
ponto, foi sugerido pelo conselheiro Newton incluir a participação das 
universidades para que os estudantes observem a questão da 
acessibilidade. As ações pensadas para os projetos foram detalhadas 
pela assessoria para o conhecimento da nova composição. 



 

 

EXTRA PAUTA 

 

01 
Manifestação ao Projeto de Lei nº 0082/2020 do Município de São 
José sancionado 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Nesse ponto de pauta houve a participação da Procuradora do CAU/SC, 
Isabel Leonetti, que informou sobre o atual andamento da manifestação. 
Informou que o assunto chegou ao conhecimento da CPUA por meio de 
denúncia e que a discussão havia sido realizada por e-mail pela 
configuração anterior da CPUA, em virtude da urgência da demanda. O 
Assunto foi encaminhado e aprovado pelo plenário e informou também, 
que durante esse período, o Projeto de Lei foi aprovado e sancionado. 
A Presidência interina do CAU/SC julgou importante dar andamento e 
essa questão e solicitou ao jurídico que entrasse com um recurso ao 
Conselho Superior do Ministério Público em oposição a criação dessa 
Lei, motivo pelo qual a procuradoria do CAU/SC trouxe o assunto para 
discussão. A CPUA indicou como argumentação a ser incluída na 
manifestação o fato de não haver instituído no município de São José o 
CONCIDADES; citar a não delimitação das zonas e áreas onde poderão 
ser construídos os condomínios; verificar se o projeto de lei aprovado 
menciona o estudo de impacto de vizinhança. Segundo informações da 
assessoria jurídica o documento será encaminhado na segunda-feira 
dia 25/01/2021 incluindo as sugestões da CPUA encaminhadas nessa 
reunião. 

 

02 
Recomendação a respeito do Projeto de Lei Complementar 
1837/2021 – Município de Florianópolis 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 06 de janeiro de 2021 da CPUA, a comissão 
decidiu por aprovar as minutas de ofícios anexas a essa deliberação; 
por encaminhar os ofícios anexos, via correspondência eletrônica e por 
carta registrada com Aviso de Recebimento, ao Presidente da Câmara 
de Florianópolis e ao Prefeito do Município de Florianópolis; por 
encaminhar o ofício endereçado ao Presidente da Câmara Municipal de 
Florianópolis, via correspondência eletrônica, aos vereadores da 
Câmara Municipal de Florianópolis; por encaminhar esta deliberação à 
Presidência do CAU/SC para demais providências cabíveis. 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia 26/02/2021, 
com os votos favoráveis da Conselheira Janete Krueger e dos Conselheiros Rodrigo Althoff 
Medeiros e Newton Marçal Santos. 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.  
 
 
 
 
_________________________________________________                                                                             
Larissa Milioli – Assessor Especial da Presidência 
 



 

 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 Luiza Mecabô – Secretária 


