
 

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 28/10/2022 HORÁRIO  08h30min – 10h43min 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rodrigo Althoff Medeiros Coordenador 08h51min 10h43min 

Silvana Maria Hall Membro 08h30min 10h43min 

Douglas Goulart Virgilio Membro 08h41min 10h43min 

 

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 9ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi aprovada a Súmula da 9ª Reunião Ordinária pelos conselheiros 
presentes e encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros 

Comunicado 
Relata que foi eleito como Conselheiro no Conselho da Cidade de 
Tubarão. 

 

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 indicações para representações regionais do 
CAU/SC; 

b) Foram lidos os relatórios enviados pelos representantes:  
- O represente Danilo Alves Milhome enviou os relatórios 
referentes às reuniões ordinárias do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal – CONDEM de Biguaçu e do 



 

Conselho Municipal De Defesa Do Meio Ambiente – 
CONDEMA de Florianópolis; 
- A representante Angelina Wittmann encaminhou o relatório 
acerca da reunião ordinária do Conselho de Preservação do 
Patrimônio Cultural Edificado – COPE de Blumenau. 
Como encaminhamento referente ao relatório enviado pela 
representante Angelina Wittmann, o qual discorre sobre 
votação realizada para modificação da Lei do Fundo do 
Patrimônio e adensamento da área central de Blumenau, 
Rodrigo irá colocar no grupo dos Conselheiros um estudo 
informativo sobre adensamento dos centros urbano. Sugere 
que seja encaminhado para a arquiteta representante, para 
auxiliá-la com melhor embasamento sobre o assunto. 
Pery sugere que a mesma participe de alguma reunião para 
relatar o que foi exposto através do relatório enviado. Se não 
tiver urgência, o convite de participação será para a próxima 
reunião ordinária da CPUA. 
Se os demais Conselheiros possuírem material acerca do 
tema de adensamento, devem encaminhar no grupo também 
para posterior envio à representante. 

 

2 Acompanhamento projetos CPUA-CAU/SC 2022. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Acerca do Projeto Ecossistemas das Cidades, Pery relata que o 
Professor Kós fez os ajustes necessários no plano de trabalho além de 
encaminhar três orçamentos para os serviços de voo, gravação e 
fotografia. O processo deste projeto que continuará no próximo ano 
está em andamento e os documentos encaminhados pelo Professor 
serão revistos.  
Sobre o Projeto Cadernos Arquitetônicos, o mesmo está no parecer 
técnico, após irá para o parecer jurídico e havendo evolução, Pery trará 
para apreciação na próxima reunião. 

 

3 Planejamento e Projetos CPUA-CAU/SC 2023. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Pery compartilha com os Conselheiros a Síntese de Planejamento e 
Projetos para 2023. Retoma as definições da Comissão na reunião 
anterior e os orçamentos elencados em cada projeto: 20 mil para o 
projeto Ecossistemas das Cidades, 40 mil para o projeto Cadernos 
Arquitetônicos e 5 mil para o Projeto de oficinas presenciais para 
capacitação sobre Plano Diretor municipal. 
Silvana resgata que devido ao valor destinado ao projeto oficinas, a 
ideia inicial de ser realizado nas 6 mesorregiões de Santa Catarina deve 
ser repensada. 
Pery fala que pode ser um evento único e que seja realizado de forma 
híbrida. Seria elencado um local com alguma entidade parceira. 
Silvana cita que pode ser um evento totalmente online, já que facilita a 
participação dos envolvidos e reduz investimentos. 
Posteriormente será necessário a elaboração de uma minuta com o 
plano de trabalho detalhado para o projeto de oficinas. 



 

Como encaminhamento final, Pery irá encaminhar no grupo dos 
Conselheiros um documento para contribuições acerca do Projeto 3. 

 

4 
Diálogos Urbanos - Integração com III Congresso de Arquitetura e 
Urbanismo de SC – Etapa Florianópolis 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Pery compartilhou a tabela para visualização do andamento da 
oficialização das participações dos envolvidos. Em relação aos 
convidados, foi recebido do Conselheiro Rodrigo os contatos iniciais 
para Pery encaminhar os convites oficiais. O engenheiro Cássio 
Taniguchi não poderá estar presente por motivos de saúde. Segala 
explicou sobre a situação de confirmação de cada um dos possíveis 
participantes, ressaltando que ainda não obteve retorno de alguns. 
Pery pede para que os Conselheiros retomem o contato com os 
convidados que ainda não deram retorno, para efetivar a confirmação. 
Sobre o evento, a participação de Roberto de Oliveira poderá ser feita 
em conjunto com Cláudia Pires, já que o tema ATHIS é referente aos 
dois. 
Encaminhou-se que até quinta feira Pery e Rodrigo vão definir o tempo 
de apresentação para cada participante, além da confirmação final dos 
respectivos convidados. Após definições, será repassado através do 
grupo de WhatsApp para demais conselheiros da CPUA. 
Rodrigo sugere os possíveis temas para cada participante: 
Prefeito Topázio: A experiência do plano participativo na revisão do 
plano diretor de Florianópolis 
Zena Becker: Desenvolvimento urbano com ação das instituições da 
sociedade civil 
Vinicius Lummertz: O impacto do turismo na cidade 
Gerson Schmitt: A sustentabilidade e a cidade 
Roberto e Cláudia: ATHIS 
Lelia Nunes: Patrimônio histórico 
Paulo Locatelli: REURB  
Sobre o horário do evento, Rodrigo sugere que pode ocorrer das 8h30 
até 12h30. 
Rodrigo cita que devido ao declínio do convite por parte de Cássio, a 
parte de abertura poderia ser realizada pelos próprios Conselheiros.  
Douglas pergunta se o convite para apresentação de algum tema 
referente será estendido aos Prefeitos e/ou representantes de Santo 
Amaro, Biguaçu, Palhoça e São José. Se sim, pede qual tema seria 
possível para sugestão. Rodrigo e Pery comentam que poderá ser 
acerca de contorno viário, BR 101 e conurbação das cidades. Douglas 
fará o convite ao Deputado Estadual Camilo Martins. Também comenta 
que a Prefeita de Rancho Queimado também é bastante atuante e 
poderá encaminhar o convite para a mesma. Após contato, Douglas 
passará para o restante da Comissão os informes. Silvana verificou que 
a Prefeita não é mais Presidente da Associação dos Municípios, logo, o 
convite será feito apenas para participação do evento e não 
apresentação de tema específico.  
Pery comenta que os convites para o evento serão enviados para todas 
as instituições de ensino de Florianópolis, para os respectivos 
coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e para todas as 
prefeituras do Estado. 



 

Silvana e Douglas precisam alinhar com seus titulares se os mesmos 
participarão do evento, devido a solicitação para diárias. Pery irá se 
atualizar com o Jaime acerca do parecer sobre as diárias e demais 
custos. 

 

5 
Manifestação relativa ao Processo de Revisão do Plano Diretor de 
Florianópolis: acompanhamento. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 
Não há informações adicionais a serem acrescentadas ou debatidas 
para o tópico referido. 

 

6 
Campanha obra regular: Proposta para CPUA, CEP e CATHIS: 
acompanhamento. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Pery apresentou o documento Carta Aberta CAU/SC: Cidade Legal - 
Obra Regular. 
Rodrigo precisa reformular a parte referente à Constituição Federal. 
Como encaminhamento, após correções, o documento será 
posteriormente divulgado para conhecimento e manifestações das 
outras Comissões CATHIS E CEF. 
Pery fala que esse encaminhamento do documento também seja 
enviado ao CEAU.  
Rodrigo está de acordo, mas reitera sobre o tempo decorrido em função 
do desenvolvimento do documento. 
Pery fala que na próxima reunião será poderá ser realizada uma 
deliberação, por uma carta conjunta ou por uma carta da própria 
Comissão.  
Silvana cita que seria bom colocar um prazo para finalizar os 
encaminhamentos, pergunta sobre a previsão orçamentária acerca do 
projeto de outdoors para a campanha publicitária Obra Regular. 
Pery comenta que Rodrigo defendeu a ideia de que no contrato da 
agência de publicidade e propaganda exista a previsão para a 
realização da campanha.  
Pery irá rever sobre a reunião do Conselho Diretor para obter mais 
informações e posteriormente irá compartilhar com os demais 
Conselheiros. 

 

7 
Licenciamento Digital e auto Declaratório e uso de ferramentas 
BIM: acompanhamento. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 
Não há debates novos acerca do exposto. Silvana sugere como 
encaminhamento buscar a partir do CAU/BR se há manifestações mais 
avançadas acerca do tema. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1  

Fonte -  



 

Relator -  

Encaminhamento - 

 
Esta Súmula foi aprovada na 11ª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de 25/11/2022, 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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