
 

SÚMULA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 30/07/2021 HORÁRIO  09h10min – 12h46min 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Janete Krueger Coordenadora 9h10min 12h46min 

Newton Marçal Santos Membro 9h10min 12h46min 

    

 

ASSESSORIA 
Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

 

CONVIDADOS Fernando Volkmer 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiros Gogliardo Vieira Maragno; Rodrigo Althoff Medeiros 

Justificativa Motivo pessoal;  

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro - 

Justificativa - 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros - 

Justificativa - 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 6ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi realizada a leitura da súmula da 6ª Reunião Ordinária e aprovada 
por unanimidade pelos conselheiros presentes. Foi encaminhada para 
publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Coordenadora Janete 

Comunicado 

Comentou sobre o evento do Estatuto das Cidades, que será assunto de 
pauta, e sobre o não funcionamento do Ministério das Cidades, fato que 
acaba prejudicando a questão dos Planos Diretores. Também solicitou 
que a assessoria marcasse uma reunião com a Presidência após a 
realização do evento do Estatuto da Cidade para tratar de alguns 
assuntos de interesse da CPUA. 

 

Responsável Conselheiro Newton 

Comunicado 
Comentou sobre a participação no 27º Congresso Mundial de Arquitetos 
- UIA 2020 RIO, que foi realizado 2021 por conta da pandemia. Avaliou 
o evento como positivo, apesar do formato virtual, que houve bastante 



 

engajamento internacional. Acredita que esse evento deixará um 
importante legado por ter sido realizado no Rio de Janeiro, 
principalmente pela questão habitacional. Também comentou sobre a 
aprovação do projeto da Havan no centro histórico de Blumenau, mesmo 
depois de muitas instituições, entre elas o CAU/SC, terem se 
manifestado contra a aprovação do referido projeto. 

 

Responsável Assessor Leonardo 

Comunicado 

Comunicou que o CAU/SC foi convidado a participar da eleição para 
ocupar uma vaga no CONCIDADE do Município de Piçarras, porém o 
convite chegou ao conhecimento da CPUA apenas depois de realizadas 
as eleições (CREA-SC ocupará a cadeira destinada às entidades de 
classe). Diante desse fato, foi sugeria a realização de um levantamento 
inicial, por amostragem, para saber quais municípios de Santa Catarina 
possuem CONCIDADE e qual a composição desses, visando a 
elaboração de ações para ampliar a participação dos arquitetos e 
urbanistas nestes Conselhos. 

 
 

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/CAU-SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 033 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC na Comissão de 
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Herval d’ Oeste; 
Por meio da Deliberação nº 034 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a substituição de Representantes do CAU/SC no 
Conselho da Cidade de Balneário Barra do Sul; 
Por meio da Deliberação nº 035 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Núcleo Gestor de 
Planejamento Territorial de Ibirama; 
Por meio da Deliberação nº 036 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC do suplente do 
CAU/SC no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, 
Cultural, Arqueológico, Artístico e Natural - COMPHANN de 
Jaraguá do Sul; 
Por meio da Deliberação nº 037 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC para a atualização 
do Código de Parcelamento do Solo do Município de Rio do Sul; 
Por meio da Deliberação nº 038 de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa Civil de Chapecó; 

a) Os relatórios serão verificados na próxima reunião; 

 

2 Evento 20 anos Estatuto da Cidade 

Fonte Presidência CAU/SC 



 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento 

Foi aprovado pela comissão o documento que dispunha sobre a 
organização do Evento 20 anos Estatuto da Cidade + Patrimônio, 
elaborado pelo setor de eventos, bem como a arte de divulgação. 
Também foi autorizado o envio dos convites, pela secretaria do 
CAU/SC, para os palestrantes e mediadores. 

 

3 Câmaras Temáticas 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

4 
Solicitação “Carta Representatividade” junto à Secretaria de 
Planejamento de Joinville 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Janete Krueger 

Encaminhamento 

Foi sugerida a elaboração de um ofício no qual será indicado um 
determinado grupo de profissionais que estará autorizado a representar 
o CAU/SC nas discussões que buscam simplificar e melhorar os 
processos de aprovação de projetos e emissão de alvarás em Joinville. 
Deverão ser seguidas as mesmas condições que existem para as 
Representações Regionais, com a ressalva de que a atuação sempre 
deverá ser realiza por pelo menos dois dos profissionais listados. 

 

5 Emendas de Lei em São José – Protocolo 1335577/2021 

Fonte CD-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento Será novamente pautado em próxima reunião. 

 

6 Parceria com o MHSC (Cadernos Arquitetônicos) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

7 Parceria com a UFSC (Plataforma Ecossistemas das Cidades) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento 

Após exposição da ideia do Prof. Kós pela assessoria, ficou definido que 
seria marcada uma nova reunião, na qual será proposto um edital para 
contratação dos estagiários do projeto. Nesse edital serão 
estabelecidos critérios técnicos para escolha desses estudantes, 
conforme indicado no documento que celebra a parceria entre as 
instituições. 

 

8 Alteração Zoneamento São Bento do Sul 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 



 

Encaminhamento 
Assunto encaminhado por meio da Deliberação nº 039 de 2021 da 
CPUA-CAU/SC. 

 

9 
Alterações Código de Obras Florianópolis (Lei Complementar 
nº707/2021) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Conselheiro Newton 

Encaminhamento Assunto retirado de pauta e será tratado em próxima reunião. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 
Projeto de Lei Complementar nº55-2021 - Inclusão Arquitetos e  
Urbanistas MEI 

Fonte CD-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento O assunto será pautado em nova reunião. 

 

2 Interferência dos Cartórios de Registro de Imóveis   

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete  

Encaminhamento 

Foram feitos relatos, pelos Conselheiros, das dificuldades enfrentadas 
nos Cartórios de Registro de Imóveis nos procedimentos realizados 
para aprovação, averbação e regularização de edificações. O assunto 
será retomado como item de pauta na próxima reunião. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 08ª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de 27/08/2021, com os 
votos favoráveis da Conselheira Janete Sueli Krueger e do Conselheiro 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.  

 
 
 
 

Pery Roberto Segala Medeiros 
Assessora Especial da Presidência do CAU/SC 

 


