
 

SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 22/07/2022 HORÁRIO  08h30min – 10h30min 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rodrigo Althoff Medeiros Coordenador 8h48min 10h30min 

Silvana Maria Hall Membro 8h37min 10h30min 

Douglas Goulart Virgilio Membro 8h30min 10h30min 

 

ASSESSORIA 
Amanda Cristina Padova 

Pery Roberto Segala Medeiros 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Janete Sueli Krueger 

Justificativa Motivo profissional 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Maurício André Giusti 

Justificativa Motivo pessoal 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 6ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi aprovada a Súmula da 6ª Reunião Ordinária pelos conselheiros 
presentes e encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros 

Comunicado 

Fez um repasse sobre como foi a audiência com o Prefeito de Tubarão, 
Joares Ponticelli, na mesma cidade. Conta que realizaram uma reunião 
informal com o Presidente do CREA, Carlos Alberto Kita Xavier, que está 
licenciado. A reunião foi sem pauta específica. 

 

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) Não ocorreram Deliberações indicando Representações 
Regionais, pois não foram emitidos pedidos de indicações. 

b) Foi lido o relatório da representante Tamires Jordyn Stedile 
Bononomi, do Núcleo de Debates Permanente na revisão do 
Plano Diretor de Brusque. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR995BR995&sxsrf=ALiCzsZeW-4exzfrPdJQR6XjcZv2W8odrg:1659119960780&q=Joares+Ponticelli&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDLKNjQosHzEaMYt8PLHPWEp3UlrTl5jVOfiCs7IL3fNK8ksqRSS5GKDsvileLmQ9fEsYhX0yk8sSi1WCMgHKklOzcnJBACb9epCXAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUopu_3575AhUIjZUCHe-wC_UQzIcDKAB6BAgMEAE


 

Segala apresentou a Tabela Geral de Representações, 
explicando quais foram as colunas desenvolvidas e os 
objetivos futuros acerca da utilização da Tabela, que 
posteriormente será automatizada para uma busca de 
informações mais eficaz e possibilitar um contato mais direto 
entre Comissão e representantes.  
Douglas sugere que seja colocada mais uma coluna na 
Tabela, para adicionar os contatos (telefone e e-mail) dos 
representantes. 
Rodrigo também sugere que futuramente sejam dividas as 
representações conforme região de afinidade 
correspondente à cada Conselheiro da CPUA, para que os 
representantes sejam contatados, estreitando laços e 
trocando informações sobre como andam as 
representações. Na continuidade, Rodrigo fala que é 
possível ainda fazer reuniões gerais com todos os membros, 
após os contatos individuais, para maior integração e troca 
de ideais.  
Douglas comenta sobre a possibilidade de adicionar ainda 
mais uma coluna que indica qual foi o Órgão que emitiu o 
ofício de solicitação de representante. Demais membros 
concordam e os encaminhamentos são aprovados. 

 

2 
Projetos CPUA CAUSC 2022: Detalhamento; planos de trabalho; 
integração com III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de SC; 
Reprogramação orçamentária 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Pery comentou sobre o andamento dos projetos e sobre a urgência do 
desenvolvimento da Reprogramação Orçamentária. Os Assessores e 
Coordenadores de todas as Comissões se organizaram para a análise 
dos projetos. Após análises, definiu-se que a Comissão de 
Planejamento Urbano e Ambiental do CAU/SC cedeu ao valor previsto 
para investimentos em 2022, com relação ao Projeto Ecossistemas das 
Cidades. Após reunião geral do CAU/SC, a COAF trouxe a informação 
que houve um superávit financeiro e que não havia mais a necessidade 
de restrição quanto aos orçamentos planejados para serem investidos 
em projetos específicos. Logo, a CPUA continua com a disponibilidade 
de investimento de 22 mil reais, no exercício de 2022, no Projeto 
anteriormente citado.  
Ainda acerca do Projeto Ecossistemas das Cidades, Pery relata que o 
Professor Kós encaminhou um e-mail diretamente à Presidente 
Patrícia, que, por sua vez, solicitou que o Professor fosse contatado. 
No e-mail, Kós indagava se era possível apresentar uma proposta de 
contribuição do Projeto, através de um banco de dados. O contato com 
o Professor já foi realizado e sugeriu-se que fosse elaborado um plano 
de trabalho detalhado, seguindo o modelo utilizado pelo CAU/SC, para 
desenvolvimento do banco de dados. O Professor retornou, 
comentando sobre dificuldades de entendimento do plano e solicitou 
uma reunião para que fosse melhor debatido. Pery comenta sobre o 
agendamento da reunião em decorrência do III Congresso de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. 



 

Quanto ao III Congresso, Segala apresentou a programação da terceira 
etapa, que será realizada em Balneário Camboriú, indicando os 
ambientes e os horários que irão ocorres as oficinas, palestras e demais 
atividades. Discorre também sobre às questões referentes aos Planos 
Diretores. 

 

3 
Manifestação relativa ao Processo de Revisão do Plano Diretor de 
Florianópolis 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Pery comenta que, através de motivações no grupo do CEAU, criou-se 
a solicitação de uma manifestação, direcionada à Prefeitura Municipal 
de Florianópolis, requisitando explicações sobre as propostas de 
Revisão do Plano Diretor da Cidade. Em um processo ágil, o CEAU 
conseguiu organizar um evento que ocorreu no dia 12, no auditório do 
CREA, para apresentação e fomento do debate nas questões 
pertinentes à Revisão do Plano Diretor. 
Os Conselheiros não conseguiram participar do evento, mas a 
Presidente do CAU/SC participou e manteve um contato direto com os 
Conselheiros, informando sobre quais foram os encaminhamentos. 
Rodrigo informa que conversou com o Secretário de Mobilidade e 
Planejamento Urbano da Prefeitura de Florianópolis, Michel Mittmann. 
O Coordenador comenta sobre a realização das audiências públicas, 
nos vários distritos da Capital. Os Conselheiros têm acompanhado a 
organização e desenvolvimento das audiências públicas. Em relação ao 
Plano Direto de Florianópolis, Rodrigo acredita que terá resultados 
semelhantes à Revisão do Plano Diretor de Joinville, que foi aprovado 
em primeira votação.  

 

4 Campanha obra regular: Proposta para CPUA e CEP. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Segala apresentou o documento com o compilado de informações sobre 
as obras irregulares no Brasil, elaborado pela Conselheira Silvana. 
Retoma que a ideia inicial era elaborar uma manifestação, através da 
CPUA, para posteriormente reunir-se com CEP e CATHIS para debate 
e elaboração de uma manifestação conjunta entre as três Comissões. 
Rodrigo agradece o empenho de Silvana e direciona para que o 
documento seja resumido, responsabilizando-se de “lapidar” o material 
disponibilizado. Após a conclusão do documento, o mesmo será 
encaminhado às Prefeituras e a comunidade como um comunicado 
oficial (carta aberta). O Conselheiro também cita a Campanha dos 
Outdoors, que pode trazer mais visibilidade à pauta. 
Silvana sugere que futuramente seja interessante trazer palestras 
orientativas com o tema de regularização, em conjunto com o Ministério 
Público. 
Douglas comenta sobre as relações entre comunidade e profissionais 
da área e a necessidade de debate sobre os problemas pertinentes à 
população, acerca da moradia. Também cita que é responsabilidade 
dos profissionais à busca por possíveis soluções para resolução de tais 
problemas. 

 



 

5 
Licenciamento Digital e auto Declaratório e uso de ferramentas 
BIM. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Após debate entre Conselheiros, ocorreu a mudança do título de pauta. 
Anteriormente, o título era Exigência do uso de softwares BIM pelas 
Prefeituras Municipais nas análises de projetos e passou a ser 
Licenciamento Digital e auto Declaratório e uso de ferramentas BIM.  
Pery havia comentado sobre a participação do Conselheiro Douglas na 
reunião com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Florianópolis, Nelson Gomes Mattos Júnior.  
Douglas comenta sobre a reunião, que teve como tema questões 
ligadas ao Alvará Declaratório. Reitera que não é responsabilidade da 
Prefeitura explicar e ensinar o que precisa ser apresentado e 
desenvolvido em cada projeto específico. 
Também é conversado acerca de como os assuntos sobre BIM vem 
sendo explorados nas etapas do III Congresso de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina. Douglas cita que é algo que talvez 
transpasse as ações da CPUA, visto que há outras Comissões e 
agentes mais integrados no assunto. Rodrigo concorda. 
Segala fala sobre as experiências trazidas do Escritório em que atua, 
onde desenvolveram o primeiro projeto em BIM. Explica que a utilização 
do software é muito boa justamente pela compatibilização das etapas 
de projeto, evitando erros. Também fala que o problema maior gira em 
torno do entendimento do cliente e do construtor. Explica o porquê 
deste problema e fala que para os Arquitetos é um ato que gera maior 
segurança, através dos documentos que trazem comprovação da 
efetividade e desenvolvimento do projeto. 
É apresentado, através do Assessor da Presidência, a arte de 
divulgação do evento do CAU/BR intitulado “Apresentação de 
resultados da Pesquisa Nacional sobre digitalização em Arquitetura e 
Urbanismo, que ocorrerá no dia 15/08, às 19h, de forma híbrida, em 
Florianópolis. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 
- Processo de eleição de representantes de entidades no 
CONCIDADE – Florianópolis/SC. 

Fonte - CPUA-CAU/SC 

Relator - Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Conselheiro Rodrigo retoma os assuntos debatidos na Reunião 
Ordinária anterior, relembrando os encaminhamentos que haviam 
necessidade de ser organizados sobre o processo de eleição de 
representantes de entidades no CONCIDADE de Florianópolis e a 
ausência de cadeira para o CAU/SC. 
Douglas retoma que ficou responsável por elaborar uma carta de 
repúdio, em decorrência da postagem nas redes sociais do Presidente 
Estadual do IAB, Ângelo Arruda, indicando a representatividade dos 
Arquitetos e Urbanistas unicamente através do IAB. Para entender 
melhor o que realmente havia ocorrido, Douglas conversou com o 
Conselheiro Gogliardo e com a Presidente Patrícia. Após conversa, 



 

Douglas explica que ficou entendido a desnecessidade em elaborar a 
carta de repúdio, dando fim ao encaminhamento antes definido.  
Rodrigo explica que já estava com a ideia pré-concebida e mais 
envolvido emocionalmente na “disputa político-conceitual” sobre a 
representação do CAU/SC no CONCIDADE. Justamente por isso, 
solicitou a Douglas o encaminhamento anteriormente debatido. 
Também comenta que conversou de forma informal e descontraída com 
a Coordenadora do Grupo Floripa Sustentável, Zena Becker, com o 
Presidente licenciado do CREA, Carlos Alberto Kita Xavier e com o 
Presidente licenciado do IAB, Luís Roberto Barroso, sobre os 
acontecimentos decorrentes do processo de eleição. Rodrigo repassa 
que Luís concordava com a necessidade de representação do CAU/SC 
no CONCIDADE, que era desnecessário ter duas Entidades do meio 
jurídico envolvidas e discordava do IAB ficar como único representante. 
Rodrigo explica como foi ágil a organização da CPUA em juntar as 
informações que permitiram a votação e devido ao atraso no processo 
eleitoral, já havia sido elaborado uma articulação entre IAB e demais 
Entidades. Segundo o Coordenador Rodrigo, ocorreu uma falha de 
comunicação entre IAB e CAU/SC, partindo do IAB. 
Por fim, definiu-se que a melhor escolha foi realmente não elaborar a 
carta de repúdio, pois a elaboração não traria vantagens e poderia por 
consequência, causar futuros atritos.  
Os demais Conselheiros concordam com o encaminhamento exposto. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na 8ª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de 19/08/2022, 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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