
 

SÚMULA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 30/04/2021 HORÁRIO  09h14min – 13h 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Janete Krueger Coordenadora 9h14min 13h 

Rodrigo Althoff Medeiros Membro 9h14min 12h 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 9h21min 13h 

 

ASSESSORIA 
Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

 

CONVIDADOS - 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Justificativa Motivo pessoal 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro - 

Justificativa - 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

Justificativa - 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 3ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi realizada a leitura da súmula da 3ª Reunião Ordinária e aprovada 
por unanimidade pelos conselheiros, sendo encaminhada para 
publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheira Janete 

Comunicado 

Também sobre o documento elaborado pela CPUA Nacional a respeito 
do CGSIM nº 64 não se manifestou por entender que o documento 
nacional está bem completo. Comentou sobre o caso em que apresentou 
um projeto para aprovação na Prefeitura de Barra Velha e não foi 
solicitado o preventivo. Diante do debate suscitado pela comissão sobre 
esse assunto ficou como encaminhamento sugestão de pauta para 
próxima reunião: a uniformidade de aprovação de projetos pelas 
prefeituras. 

 

Responsável Conselheiro Newton 



 

Comunicado 

Resolução CGSIM nº 64 justificou a não manifestação porque achou que 
o documento elaborado pela CPUA/BR comtemplava as informações 
pertinentes e estava bem estruturado em nível nacional e acredita que 
as discussões estão bem avançadas nacionalmente e no estado de 
Santa Catarina ainda precisa avançar esse assunto. 

 

Responsável Conselheiro Rodrigo 

Comunicado 

Corrobora com a comunicação do conselheiro Newton em relação as 
contribuições solicitadas para complementação da manifestação da 
CGSIM nº 64. Sobre as Câmaras Temáticas, ressaltou que, ainda que 
sejam importantes os temas criados, como por exemplo a CT Cidade: 
Patrimônio de Todos, acha mais importante que o Conselho se atente as 
questões da vida prática, que envolvem o dia a dia dos cidadãos 
considerando esse o papel principal do CAU.  

 

Responsável Assessor Leonardo 

Comunicado 

Comunicou que sobre o ponto de pauta da reunião anterior, a respeito 
do Grupo de Trabalho em conjunto com a CPUA/PR, que a CPUA-
CAU/SC fez alguns questionamentos, houve mudança na configuração 
da CPUA/PR e os questionamentos foram encaminhados a assessoria 
que até o momento da reunião não retornou. 

 

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; 
c) Análise da deliberação nº 38/2020 da CPUA sobre 

procedimento de indicação de representação; 

Fonte Presidência CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 

a) Por meio da Deliberação nº 019 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Conselho da 
Cidade de Antônio Carlos; 
Por meio da Deliberação nº 020 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC na Comissão 
Municipal de Trânsito de Caçador; 
Por meio da Deliberação nº 021 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA de 
Florianópolis; 
Por meio da Deliberação nº 022 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Colégio de 
Delegados para revisão do Plano Diretor de Itajaí; 
 

 

b) Não houve relatórios encaminhados à CPUA; 
c) Foi sugerido pela comissão, resgatar documentação na qual há 

sugestão de encaminhamento ao CAU/BR para sugerir inclusão 
no Estatuto da Cidade para inclusão do profissional de 
arquitetura e urbanismo como profissional habilitado para fazer 



 

parte dos conselhos da cidade e em temas que envolvam planos 
diretores e desenvolvimento urbano; 

 

2 Projeto de Lei Complementar nº 1837/2021 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Encaminhamento realizado por meio da Deliberação nº 023 de 2021 da 
CPUA. 

 

3 Parceria com o MHSC (Cadernos Arquitetônicos) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Será marcada nova reunião com o MHSC para definir novas diretrizes 
e sugestões para o projeto.  

 

4 Parceria com a UFSC (Plataforma Ecossistemas das Cidades) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Foi realizada tentativa de contato com o professor José Kos para nova 
reunião de alinhamento e até o momento da presente reunião não houve 
retorno. 

 

5 Câmaras Temáticas 

Fonte CD-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Será aguardado o retorno ao segundo pedido de vistas, feito na 114ª 
Reunião Plenária, e conforme for aprovada a continuação das CTs, o 
assunto será pautado novamente na próxima reunião. 

 

6 Evento 20 anos Estatuto da Cidade (parceria com MP) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Foram realizadas algumas tentativas de contato por e-mail e telefone, 
porém, até o momento dessa reunião, não houve retorno por parte do 
MPSC para agendamento de reunião de alinhamento sobre o evento. 

 

7 Planejamento 2021 

Fonte CD-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

8 
Apreciação sobre a discussão e contribuição ao novo texto da 
CGSIM64 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
A CPUA considera a CGSIM64 como sendo inconstitucional e está de 
acordo com o documento produzido pelo CAU/BR. Será encaminhada 



 

uma manifestação de apoio da CPUA-CAU/SC ao documento produzido 
pela CPUA/BR. 

 

9 
Organizar a distribuição dos cadernos da CPUA que estão na sede 
do CAU/SC 

Fonte CD-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 

Foi apresentada lista elaborada pela gestão passada sugerindo o envio 
dos cadernos Cidade: Patrimônio de Todos e do Manual Cidades 2030 
e complementado com sugestões dessa gestão para envio dos 
documentos localizados no sede do CAU/SC. Será feito um cálculo dos 
matérias disponíveis para proceder aos envios. 

 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 Alterações Código de Obras Florianópolis 

Fonte ASSJUR 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Sobre esse assunto o Conselheiro Newton se disponibilizou a ficar como 
relator da matéria e trazer para debate na próxima reunião. 

 

2 
Sobreposição da Lei do Código Florestal (Lei nº12651) da Lei de 
Parcelamento do solo (Lei nº 6766) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Será pautado novamente na próxima reunião e o Conselheiro Newton 
será o relator da matéria. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 05ª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de 28/05/2021, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Newton Marçal Santos; Janete Krueger. O Conselheiro 
Rodrigo Althoff Medeiros estava ausente no momento da aprovação. 
 

 
 

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 
Assessora Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 


