
 

SÚMULA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 26/03/2021 HORÁRIO  09h10min – 13h00min 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Janete Krueger Coordenadora 9h10min 13h42min 

Rodrigo Althoff Medeiros Membro 9h10min 12h35min 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 9h10min 13h42min 

 

ASSESSORIA 
Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

 

CONVIDADOS - 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Justificativa Motivo viagem 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro - 

Justificativa - 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

Justificativa - 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 2ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi realizada a leitura da súmula da 2ª Reunião Ordinária e aprovada 
por unanimidade pelos conselheiros, sendo encaminhada para 
publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheira Janete 

Comunicado 

Comunicou que esteve presente na reunião da CPUA Nacional, que 
estava inicialmente programada para as 16h horas do dia 18 de março 
de 2021. Porém, relatou que houve mudança no horário da reunião e que 
não foi comunicada oficialmente sobre essa alteração. Participou do 
início da reunião. Comentou que há uma preocupação muito grande 
entre os arquitetos e urbanistas envolvidos na aprovação de projetos e 
também pelos profissionais que trabalham nas prefeituras com o 
direcionamento que o país vem tomando na questão relacionada à 
aprovação de projetos/obras; há que pensar em modernização; alguns 
municípios já fazem isso, sendo Joinville um exemplo. Acrescentou a 
necessidade de melhorar as aprovações e aumentar a fiscalização. E, 



 

por fim, ressaltou a preocupação das CPUAs sobre o assunto tratado na 
reunião nacional. 

 

Responsável Conselheiro Newton 

Comunicado 

Comunicou que também participou da reunião da CPUA Nacional e que 
no encontro a CPUA-CAU/SC se manifestou muitas vezes e que foi uma 
reunião bem produtiva. Comunicou que a Presidente do CAU/BR, Nadia 
Somekh, participou do início da reunião e informou que o Ministério da 
Economia havia revogado a Resolução CGSIM nº 64 e que estão 
construindo um novo documento, mas até o momento ainda não haviam 
apresentado. Foi sugerido na reunião a construção, por parte do CAU/BR 
com ajuda dos CAU/UFs, de um documento sobre o tema com a intenção 
de se antecipar a um novo possível documento sem o devido 
aprofundamento por parte do governo. O CAU/MG apresentou um 
projeto para análise, avaliação e aprovação de projeto. Também 
comentou que as discussões envolvendo o código de obras chamaram 
a atenção, mostrando que as discussões no âmbito nacional estão mais 
avançadas, que as análises estão em torno do conforto da edificação 
superando o código de obras. Ainda informou que apresentou a proposta 
de criação dos Institutos de Planejamento Municipais e que foi 
contestado por uns e apoiado por outros; em especial foi apoiado pela 
Conselheira do CAU/SP, que ainda acrescentou sobre a possibilidade 
de realizar consórcios intermunicipais. 
Houve relatos de outros estados e municípios com relação as diferenças 
sobre a aprovação de projetos e por fim foi produzido um documento e  
esse será encaminhado aos demais. 

 

Responsável Conselheiro Rodrigo 

Comunicado 

Sobre o evento em comemoração aos 20 anos do Estatuto das Cidades 
que a CPUA-CAU/SC, em parceria com o MP-SC, realizará em julho 
deste ano, ressaltou que diante da experiência que possui ao criar e 
coordenar três planos e participado da criação e acompanhamento de 
outros; por ter um conhecimento abrangente e pelo histórico que possui 
na vida pública, o Conselho da Cidade nessa região é respeitado, mas 
entende que talvez em outros municípios esse não seja o caso. Então 
sugere que, nesse evento, o Estatuto da Cidade seja elogiado por todo 
seu contexto, mas também deve ser comentado que a realidade é que 
esse documento esteja muito acima das possibilidades do país e que 
esse ponto seja um início sobre o debate do tema na pauta dessa 
reunião. 
A Coordenadora Janete complementou a fala do Conselheiro visto que 
participou da revisão do Plano Diretor em Penha, este tendo como base 
o Estatuto da Cidade, mas admite ainda que o documento precisa ser 
utilizado com mais veemência. Já o Conselheiro Newton também se 
manifestou, informando que na reunião da CPUA Nacional foi colocado 
a questão da dificuldade de implementação dos Planos Diretores nos 
municípios do país. E por isso foi indicado como possível solução a 
criação dos consórcios intermunicipais como forma de fazer a orientação 
e a difusão das orientações. E, como sugestão final, o Conselheiro 
Rodrigo levantou a questão da ‘Reforma Urbana Já – Novo Pacto 
Federativo’ como um movimento dos urbanistas do Brasil e acredita que 



 

dessa forma o Congresso, na figura do Presidente, poderá ouvir os 
profissionais da Arquitetura e Urbanismo. 

 
 

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 Presidência CAU/SC 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

a)  Por meio da Deliberação nº 012 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Conselho da Cidade de 
Araranguá; 

b) Por meio da Deliberação nº 013 de 2021 da CPUA, ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência – COMPED de Blumenau; 

c) Por meio da Deliberação nº 014 de 2021 da CPUA, ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC na Comissão de 
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Caçador; 

d) Por meio da Deliberação nº 015 de 2021 da CPUA, ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC na Comissão de Revisão 
do Plano Diretor Participativo de Caçador; 

e) Por meio da Deliberação nº 016 de 2021 da CPUA, ficou definido    
pela comissão a representação do CAU/SC no Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano - CMDU de Gaspar; 

f) Por meio da Deliberação nº 017 de 2021 da CPUA, ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Núcleo Gestor de 
Planejamento Territorial do Município de Pouso Redondo; 

g) Por meio da Deliberação nº 018 de 2021 da CPUA, ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC na Revisão do Plano 
Diretor do Município de Treze Tílias; 

 

2 Projeto de Lei Complementar nº 1837/2021 

Fonte Presidência CAU/SC 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Sobre essa pauta a CPUA-CAU/SC está acompanhando os fatos e 
como encaminhamento será envidada a minuta de texto com as 
sugestões feitas pela comissão nessa reunião para análise e 
contribuições dos conselheiros. Será analisada novamente na próxima 
reunião. 

 

3 Planejamento 2021 

Fonte CD – CAU/SC 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi apresentada novamente a tabela do PAC – Plano Anual de 
Contratação e ficou definido que seriam mantidos os mesmos projetos 
definidos anteriormente. Foi debatida a questão do projeto de ‘Concurso 
Fotografia de Patrimônio Histórico’ e a comissão manteve o orçamento 
pois entendeu que no momento não tem informações sobre a 



 

disponibilidade do setor de eventos do CAU/SC para realizar o concurso 
internamente e mesmo se a própria comissão tem o apoio necessário 
para tocar o projeto sem uma contratação de especialistas no assunto.  

 

4 Câmaras Temáticas 

Fonte CD – CAU/SC 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Sobre esse assunto a Comissão aguardará o andamento sobre a 
decisão de manter ou não as Câmaras Temáticas a ser tratado na 
próxima plenária,  no entanto a CPUA-CAU/SC se manifesta favorável 
a continuidade pois acredita que os produtos entregues como o 
‘Cadernos: Cidade de Patrimônio de Todos’ e o ‘Manual das Cidades 
2030’ são mais que suficientes para comprovar que a CTs contribuem 
como apoio às comissões do CAU/SC.  

 

5 Evento de 20 anos Estatuto da Cidade (parceria com MP) 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Como encaminhamento desse ponto de pauta foi solicitado marcar uma 
reunião de alinhamento da CPUA/SC e da Presidência o quanto antes 
com o MPSC. Também foi sugerido encaminhar um convite para os 
secretários das 05 maiores cidades de SC para palestrar sobre o Tema: 
Planos Diretores: Dificuldades na Prática.  O assunto ainda será 
pautado e aprofundado para novo debate na próxima reunião, após 
retorno MP-SC. 

 

6 
Envio do Ofício as Prefeituras da RMF com origem na CT de 
Estudos Urbanos recomendando a estruturação da SUDERF 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Definiu-se por aguardar o restabelecimento das Câmaras Temáticas; 
assim que retomadas, o ofício será encaminhado para Câmara 
Temática de Estudos Urbanos para sugestões e finalização do 
documento. 

 

7 
Participação em Grupo de Trabalho sobre Planos Diretores 
(convite CPUA CAU/PR) 

Fonte CPUA-CAU/PR 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Será feito contato pelo Assessor da CPUA-CAU/SC com o a assessoria 
da CPUA-CAU/PR para esclarecimentos sobre a formatação do Grupo 
de Trabalho proposto e pautado novamente em próxima reunião. 

 

8 Parceria com o MHSC (Cadernos de Detalhamento Arquitetônico) 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A Comissão optou por dar continuidade ao projeto e, para isso, haverá 
um aprofundamento na análise dos documentos previamente 
elaborados. O Assessor enviará os documentos recebidos e as 
sugestões realizadas pela CPUA-CAU/SC no ano de 2020 para 



 

apreciação dos membros atuais. Foi sugerido também o convite às 
universidades para que, na forma de estágio remunerado para 
estudantes de arquitetura e urbanismo, estas colaborarem com o 
levantamento arquitetônico proposto no projeto, além de trabalhar em 
conjunto com a CT Cidade: Patrimônio de Todos (caso esta câmara seja 
reestabelecida). Esse assunto será pautado novamente na próxima 
reunião.  

 

9 Parceria com a UFSC (Plataforma Ecossistemas das Cidades) 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Sobre esse assunto a comissão concordou em dar continuidade ao 
projeto; achou interessante a questão do fomento de bolsas como 
recurso e sugeriu estender esse formato para o projeto de parceria com 
o MHSC. Como encaminhamento, será feito um convite ao Professor 
José Kós para participar da próxima reunião da CPUA;  o convite para 
participar da reunião será estendido à Assessora Especial da 
Presidência e ao Conselheiro Gogliardo. 

 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na 04ª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de 30/04/2021, com os 
votos favoráveis da Conselheira Janete Krueger e dos Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros 
e Newton Marçal Santos.  
 

 
 
 

Luiza Mecabô 
Assistente Administrativa 

Secretária 
 
 
 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 
 
 
 

Larissa Milioli 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 


