
 

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 18/03/2022 HORÁRIO  08h36min – 12h19min 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rodrigo Althoff Medeiros Coordenador 8h36min 12h19min 

Silvana Maria Hall Membro 8h36min 12h19min 

Douglas Goulart Virgilio Membro 8h36min 12h19min 

 

ASSESSORIA 
Amanda Cristina Padova 

Pery Roberto Segala Medeiros 

 

CONVIDADOS 
Jaime Teixeira Chaves  
Patrícia Herden  

 

Ausências Justificadas 

Conselheiroa 
Janete Sueli Krueger, por motivo profissional e Maurício Andre Giusti, 
por motivo pessoal 

 

Leitura e aprovação das Súmulas da 02ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi aprovada a súmula da 2ª Reunião Ordinária pelos conselheiros 
presentes e encaminhada para publicação. 

 

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 Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

a) Por meio da Deliberação nº 09 de 2022 da CPUA ficou definido pela 
comissão a representação do CAU/SC no Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social – CMHIS Blumenau; 
 
Por meio da Deliberação nº 10 de 2022 da CPUA ficou definido pela 
comissão a representação do CAU/SC no Conselho da Cidade de São 
Bento do Sul - CONCIDADE; 
 
Por meio da Deliberação nº 11 de 2022 da CPUA ficou definido pela 
comissão a representação do CAU/SC no Conselho de 
Desenvolvimento Integrado – CDI do Município de Rancho Queimado; 
Por meio da Deliberação nº 12 de 2022 da CPUA ficou definido pela 
comissão a representação do CAU/SC no Conselho da Cidade de 
Caçador. 

b) Foram lidos, pela comissão, os relatórios enviados pelos 
Representantes: Danilo Alves Milhome do COMDEMA de Florianópolis 
e Rael Belli do COPLAN de Blumenau. 



 

 

2 Parceria com a UFSC - Plataforma Ecossistemas das Cidades. 

Fonte Presidência CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Foi apresentado e debatido o Parecer Jurídico nº 04/2022 – Assessoria 
Jurídica CAU/SC, acerca da análise da legalidade da eventual 
concessão de bolsas de estudo pelo CAU/SC para a materialização de 
Acordo de Cooperação pactuado com a UFSC, o qual visa à 
consecução do projeto “Plataforma Ecossistemas das Cidades”.  Após 
análise dos membros presentes da Comissão, foi sugerido marcar uma 
reunião com alguns conselheiros da CPUA, a Presidente Patrícia e o 
Professor envolvido no projeto, José Ripper Kos, explicando sobre a 
problemática de formatação do acordo formado anteriormente. Será 
apresentada uma nova proposta para o objetivo final do Projeto 
Plataforma Ecossistemas das Cidades, adaptada a partir dos recursos 
vinculados ao CAU/SC e das novas ideias debatidas. O assessor Pery 
Segala ficou responsável por contatar o Professor Kos e analisar a 
agenda e horários dos envolvidos para a realização da reunião. 

 

3 Parceria com a UFSC - MHSC - Cadernos Arquitetônicos. 

Fonte Presidência CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Com o apoio da Assessoria Jurídica CAU/SC e do Setor de Parcerias, 
a Comissão está formatando a Minuta e criando o Processo 
Administrativo de Parceria. Em contato com a Professora Letícia 
Mattana, a mesma informou que a pesquisa já está em andamento em 
fases inicias de prospecção e conhecimento de fundamentação do 
tema. A previsão do processo burocrático em relação à UFSC é em 
torno de 60 dias. A expectativa é que dentro do ano de 2022 será 
possível ser disponibilizado os recursos destinados ao projeto.  

 

4 
Manifestação relativa ao Processo de Revisão do Plano Diretor de 
Florianópolis. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Após opiniões, encaminhou-se a elaboração de um breve documento 
para divulgação pública, formatado da seguinte maneira:  
1º parágrafo: as funções do CAU atreladas à Comissão de Políticas 
Urbanas e Ambientais. 
2º parágrafo: o que prevê a própria Comissão nesta atuação. 
3º parágrafo: conclusão final acerca do pressuposto. 
O novo documento poderá desenvolvido com base na manifestação já 
elaborado pelo conselheiro Gogliardo. Cada conselheiro deve colocar 
suas contribuições na sequência de formatação que Rodrigo citou. O 
assessor Pery Segala irá disponibilizar o texto extraído da reunião 
plenária manifestado pelo Conselheiro Gogliardo. Em aproximadamente 
uma semana a assessoria deverá reunir e organizar todas as 
manifestações dos conselheiros, criando um documento novo de minuta 
final. 
O prazo para as contribuições dos conselheiros no texto é 25 de março 
e para a organização do documento final é dia 28 de março. O 



 

Conselheiro Rodrigo se disponibilizou em iniciar a elaboração e escrita 
da manifestação, enviando aos demais membros em seguida. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 - Campanha Obra regular 

Fonte - CPUA-CAU/SC 

Relator - Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Em função das ações de demolição de residências em locais 
inapropriados ocorridas em Florianópolis, o Coordenador Rodrigo 
exemplificou estas ações e iniciou um debate acerca da regularização 
fundiária e da importância em difundir a afirmação de que o CAU 
trabalha em benefício da sociedade, para que a cidade seja regular, 
primando pela responsabilidade técnica dos profissionais e da 
regularização do crescimento da cidade através de suas obras.  
Neste contexto, encaminhou-se a elaboração e divulgação de uma nova 
postagem nas redes sociais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 
Sugeriu-se fazer uma entrevista online com as Coordenações da CEP 
e CPUA, abordando assuntos vinculados a regularização, e após 
finalização da mesma, será viabilizada divulgação nas redes sociais do 
CAU/SC, através da Assessoria de Imprensa. Para definição de data e 
horário da entrevista, serão analisadas as agendas dos coordenadores 
das respectivas comissões. 

 

2 - Denuncia nº 34139 – CAUSC 

Fonte - CPUA-CAU/SC 

Relator - Assessoria Pery Segala 

Encaminhamento 

- A denúncia envolve a requalificação de uma edificação, tombada como 
patrimônio histórico. A Comissão de Política Urbana e Ambiental 
(CPUA) está satisfeita com o relatório de fiscalização e o esclarecimento 
adicional, elaborados pela GERFISC, não tendo mais solicitações a 
fazer. O CAU preza pelo patrimônio histórico e cultural, mas a 
manifestação exemplificada na denúncia extrapola as competências de 
fiscalização do Conselho. 

Esta Súmula foi aprovada na 04ª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de 29/04/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros, Douglas Goulart Virgílio e 
Silvana Maria Hall. 
 

Amanda Cristina Padova  
Estagiária - 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.  
 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados  

do CAU/SC 
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