
 

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 22/10/2021 HORÁRIO  09h20min – 12h48min 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Janete Krueger Coordenadora 9h10min 12h48min 

Newton Marçal Santos Membro 9h18min 12h48min 

    

 

ASSESSORIA 

Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

Pery Roberto Segala Medeiros 

 

CONVIDADOS - 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Justificativa Motivo pessoal 

Conselheiro Daniel Otávio Maffezzolli 

Justificativa Motivo profissional 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro - 

Justificativa - 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros 

Justificativa - 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 9ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi realizada a leitura da súmula da 9ª Reunião Ordinária e aprovada 
por unanimidade pelos conselheiros presentes. Foi encaminhada para 
publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Coordenadora Janete 

Comunicado 
Comunicou que ocorreu mudança no Plano Diretor de Balneário Piçarras 
à revelia e a Associação dos Arquitetos e Engenheiros entrará com uma 
representação para verificar a legalidade das mudanças. 

 

Responsável Conselheiro Newton 

Comunicado 
Comunicou que tem debatido sobre legislação ambiental e em 14 de 
outubro recebeu um prêmio do senado federal pela aprovação da 



 

legislação que trata dos recuos nas margens dos rios.  Ainda passará 
pela câmara antes de ser aprovada. 

 

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 

a) Por meio da Deliberação nº xxx de 2021 da CPUA ficou definido 
pela comissão a representação do CAU/SC no xxxx. 

b) Foi realizada a leitura dos relatórios enviados pelos 
representantes do CONDEMA de Florianópolis, Danilo Alves 
Milhome e do Rael Belli do COPLAN de Blumenau; 

 

2 Evento “Encontro Representantes Regionais” 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento 

O evento está programado para o dia 17 de novembro, com início às 
17h30min, sendo a coordenadora Janete a realizar a abertura do evento, 
e falando sobre o funcionamento e atividades da CPUA; as 18h os 
participantes se apresentam; 18h15min tem a fala do conselheiro Newton 
Marçal; 18h30min tem a fala do convidado arquiteto e urbanista Luiz 
Alberto de Souza; 19h30 debate e 19h45 encerramento. Será solicitada 
reunião extraordinária antes do evento para finalizar a pauta do evento. 
Serão enviados os convites aos representantes pelo setor de eventos que 
abrirá inscrições, bem como disponibilizará lista de presença. Serão 
encaminhados os ‘Manual das Cidades 2030’ e ‘Cadernos Cidade 
Patrimônio de Todos’. 

 

3 
Solicitação de aporte financeiro para projeto de pesquisa de 
mestrado (Arq. Urb. Leonardo Bertoldi Borges) 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento 

Será encaminhada resposta ao profissional informando que não há 
edital aberto sobre o tema, requisito necessário para que o CAU/SC 
possa financiar o projeto e sobre a solicitação da carta de apoio do 
profissional para participar do Edital de estímulo à Cultura Elisabete 
Anderle 2021, na categoria de Patrimônio Material e Paisagem Cultural, 
o documento foi lido pela comissão e encaminhado via presidência ao 
profissional. 

 

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

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento O Projeto de Lei foi arquivado e retirado de pauta pela CPUA-CAU/SC. 

 

5 
Alterações Código de Obras Florianópolis (Lei Complementar 
nº707/2021) 



 

Fonte Presidência CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento 
A implementação das alterações será acompanhada pelos membros da 
comissão que trará o assunto, quando necessário, para ser pautado 
novamente. 

 

6 Parceria com o MHSC (Cadernos Arquitetônicos) 

Fonte Presidência CAU/SC 

Relator Conselheiro Newton 

Encaminhamento 

Após reunião realizada com a Presidência, assessoria da CPUA, 
assessoria jurídica do CAU/SC, vislumbrou-se a possibilidade de 
viabilizar o projeto em parceria com o MHSC incluindo a UFSC como 
parceira. Será encaminhado um pedido de apoio à Universidade. Será 
pautado novamente em próxima reunião. 

 

7 Parceria com a UFSC (Plataforma Ecossistemas das Cidades) 

Fonte Presidência CAU/SC 

Relator Conselheiro Newton 

Encaminhamento 
Foi solicitado a UFSC que apresente um plano de trabalho mais 
detalhado para que possa ser dado encaminhamento ao projeto. Será 
pautado novamente em próxima reunião. 

 

8 Realização de curso de formação continuada 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenadora Janete Krueger 

Encaminhamento 

Será realizada consulta a CEP-CAU/SC para verificar se o assunto tem 
sido tratado pela comissão e se há interesse em realizar ações em 
conjunto com a CPUA. Além da CEP-CAU/SC será feito contato com a 
CEF-CAU/SC para em conjunto, esses três colegiados possam elaborar 
um projeto sobre o tema ‘Uniformidade de aprovação de projetos pelos 
municípios de Santa Catarina’ como uma ação que pretendem contribuir 
na formação e conhecimento dos profissionais da arquitetura e 
urbanismo. 

 

EXTRAPAUTA 

 
 

1 Carta de Representatividade - Joinville 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC  

Encaminhamento 
Assunto encaminhado pela Deliberação nº 052 de 2021 da CPUA-
CAU/SC. 

 

2 Novo Regimento Interno COMDES 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Assunto encaminhado pela Deliberação nº 053 de 2021 da 
CPUA/CAU/SC. 



 

 

3 VIII Seminário Legislativo CAU/BR 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 
Foi sugerido pela assessoria da CPUA-CAU/SC encaminhar e-mail aos 
representantes convidando para participar do evento do CAU/BR ‘VIII 
Seminário Legislativo’.  

 
Esta Súmula foi aprovada na xxª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de xx/xx/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 


