
 

SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 25/11/2022 HORÁRIO  08h30min – 10h35min 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Rodrigo Althoff Medeiros Coordenador 9h07min 10h35min 

Silvana Maria Hall Membro 8h30min 10h35min 

Douglas Goulart Virgilio Membro 8h33min 10h35min 

 

ASSESSORIA 
Amanda Cristina Padova 

Pery Roberto Segala Medeiros 

 

CONVIDADOS Angelina Camargo Rodrigues Wittmann 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Janete Sueli Krueger 

Justificativa Motivo profissional 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Maurício André Giusti 

Justificativa Motivo pessoal 

 

Leitura e aprovação da Súmula da 10ª Reunião Ordinária 

 

Encaminhamento 
Foi aprovada a Súmula da 10ª Reunião Ordinária pelos conselheiros 
presentes e encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros 

Comunicado 
Comenta sobre o evento Diálogos Urbanos e parabeniza a todos pela 
etapa Florianópolis do III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina. 

 

Responsável Conselheiro Douglas Goulart Virgilio 

Comunicado 
Cita que gostou muito do III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina e comunica que dia 05 de dezembro haverá reunião do 
Plano Diretor Participativo de São José, no qual estará presente. 

 
 

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; 



 

c) Participação da Representante regional CAU-SC no COPE 
de Blumenau, Arquiteta e Urbanista Angelina Wittmann 

Fonte CPUA/CAU-SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

a) Por meio da Deliberação nº 24 de 2022 da CPUA ficou 
definido pela Comissão a representação do CAU/SC no 
Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 
CMHIS Blumenau; 

b) Foram lidos os relatórios enviados pelos representantes:  
- O Arquiteto e urbanista represente regional, Edilson 
Pereira, enviou o relatório referentes à reunião ordinária do 
Conselho de Planejamento Urbano - COPLAN de Blumenau; 

 

c) O Assessor Pery, explica o contexto da participação da 
representante Angelina Wittmann na reunião. O 
Coordenador Rodrigo comenta sobre como se aplicam às 
atividades dos representantes do CAU/SC. A arquiteta e 
urbanista, representante regional, Angelina, fala sobre a 
importância do debate entre profissionais de Arquitetura e 
Urbanismo e sobre as duas questões abordadas na reunião 
do COPE de Blumenau: aprovação da construção de mais 
uma torre na região central da cidade e sobre a Lei 
complementar 794/2011, que existe para auxiliar os 
proprietários de patrimônio histórico que não possuem verba 
para manter o patrimônio. A representante apresentou fotos 
e dados que comprovam a verticalização na área central de 
Blumenau, citando as problemáticas referentes ao conflito 
com o patrimônio histórico da área. O coordenador Rodrigo 
fala que a competência de ser a favor ou contra a 
verticalização na cidade e demais ações compete à 
sociedade civil organizada. Reitera quais são as 
competências do CAU/SC. A conselheira Silvana concorda, 
agradece a participação da representante e afirma que os 
conselheiros estão sempre dispostos a ajudar.  
A representante regional Angelina agradece a oportunidade 
e se dispõe a continuar enviando os relatos. O assessor Pery 
comenta que sempre que for necessário algum apoio, sugere 
que seja encaminhado à Comissão para encaminhamentos 
posteriores. 

 

2 Acompanhamento projetos CPUA-CAU/SC 2022. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 
O assessor Pery relatou o contato realizado com o professor Kós e os 
encaminhamentos posteriores frente ao Projeto Plataforma Ecocidades 
sobre a continuidade dos recursos e do Projeto. 

 

3 Planejamento e Projetos CPUA-CAU/SC 2023. 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 
Pery comenta sobre as perspectivas de finalização dos projetos antigos 
até metade de 2023 e sobre a nova proposta orçamentária, com 
redução de recursos para o Projeto Oficinas para Capacitação sobre 



 

Plano Diretor Municipal.  Em decorrência da sugestão da conselheira 
Silvana, o projeto seria realizado em modo virtual, com participação de 
entidades e associações mistas relacionadas ao planejamento 
ambiental e urbano.  
Como encaminhamento final, definiu-se a proposta de oficinas virtuais, 
incluído como convite de parceria a FECAM e as associações de 
municípios do Estado, onde a parceria das mesmas se dará pela 
divulgação da oficina. A conselheira Silvana cita a possibilidade de 
disponibilidade de um espaço físico local em cada associação para 
receber os convidados interessados na oficina. Será elaborado um 
edital detalhado para contratação de uma empresa para elaboração e 
execução do projeto, com acompanhamento da Comissão. 

 

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

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Rodrigo reafirma sua satisfação com o evento Diálogos Urbanos e o 
sucesso do III Congresso de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina. A conselheira Silvana agradeceu a todos pelo empenho na 
realização dos eventos e parabenizou a equipe. O conselheiro Douglas 
parabenizou a todos e agradeceu a participação dos envolvidos. 

 

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

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 
Pery relata que o tema foi debatido no evento Diálogos Urbanos. 
Rodrigo comenta sobre o posicionamento do Conselho frente as 
manifestações, objetivando a agilidade nos processos envolvidos. 

 

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

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Pery comenta que foi encaminhada a Carta desenvolvida pela CPUA 
para a CEP e CATHIS, para que as Comissões tomassem 
conhecimento e pudessem contribuir. A CEP trouxe o assunto como 
pauta da reunião e retornou a CPUA, informado que necessidade de 
mais tempo para desenvolver contribuições. 
Como encaminhamento, será informado a CEP que há tempo hábil para 
manifestação da mesma na contribuição da carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator Coordenador Rodrigo Althoff 

Encaminhamento 

Na última reunião foi encaminhado um ofício à prefeitura de 
Florianópolis para que haja uma reunião com o Grupo Gestor e CEAU, 
para que haja uma manifestação mais detalhada sobre o processo do 
licenciamento digital e auto declaratório. Havendo outros 
encaminhamentos, o assessor Pery trará para debate na próxima 
reunião da CPUA. 

 
Esta Súmula foi aprovada na 1ª Reunião Ordinária da CPUA-CAU/SC de 27/01/2023, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros, Douglas Goulart Virgílio e 
Silvana Maria Hall. 
 
 
 

Amanda Cristina Padova 
Estagiária 
Secretária  

 
 
 
 
 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL DO CAU/SC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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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