
 

SÚMULA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPUA-CAU/SC 
 

DATA 09/06/2021 HORÁRIO  14h05min – 18h0xmin 

LOCAL Reunião Virtual 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Janete Krueger Coordenadora 14h05min 17h50 

Newton Marçal Santos Membro Suplente 14h05min 17h50 

    

 

ASSESSORIA 
Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

 

CONVIDADOS - 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Gogliardo Vieira Maragno 

Justificativa Motivo pessoal 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Rodrigo Althoff Medeiros 

Justificativa Motivo profissional 

 

Ausências Justificadas 

Conselheiro Daniel Otávio Maffezzolli 

Justificativa Motivo Profissional 

 
 

Leitura e aprovação da súmula anterior 

 

Encaminhamento - 

 

Comunicação 

 

Responsável - 

Comunicado  

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Plataforma Ecossistema da Cidades (parceria UFSC); 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 

Foi convidado a participar da reunião o Professor José Kós, 
coordenador do projeto pela UFSC. O convidado realizou uma 
apresentação sobre o principal objetivo da parceria à nova composição 
da CPUA. Informou que a ideia inicial da criação da plataforma foi formar 



 

um sistema de busca onde estariam localizados trabalhos e pesquisas 
relacionados ao tema da sustentabilidade das cidades e em como a 
intervenção do profissional arquiteto e urbanista pode contribuir no 
planejamento, organização e impacto nas cidades. No primeiro 
momento, seria a academia que alimentaria a plataforma e o CAU/SC 
entraria como parceiro na divulgação dos trabalhos para as prefeituras, 
como forma de contribuir com o planejamento das cidades, com os 
profissionais e estudantes. A CPUA, como encaminhamento, decidiu 
por dar continuidade ao projeto e como sugestão de uso de recurso, a 
contratação de bolsista na área de informática para implementação da 
plataforma e de um estudante de arquitetura e urbanismo além de criar 
um cronograma das atividades. Será marcada nova reunião para alinhar 
a formatação da parceria. 

 

2 Evento 20 Anos Estatuto da Cidade; 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 

Sobre o evento, a princípio a CPUA pretende utilizar a estrutura que o 
CAU/SC tem disponível como plataforma zoom; aparelhagem de vídeo 
conferência, etc. O evento será realizado de forma híbrida, com parte 
da equipe presencial e parte remota. Estaria estruturado em formato de 
‘mesas redondas’ uma, mais voltada ao planejamento urbano e a outra 
ao patrimônio. Cada mesa seria formada por 5 pessoas sendo composta 
por 3 arquitetos e 2 participantes de outras áreas.   

 

3 Câmaras Temáticas; 

Fonte CD-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento Item retirado de pauta e tratado novamente em próxima reunião. 

 

4 Caderno Detalhamento Arquitetônico (parceria MHSC); 

Fonte CPUA-CAU/SC 

Relator CPUA-CAU/SC 

Encaminhamento 

Participaram da reunião entre a CPUA e o MHSC, Cristiane Ugolini; 
Fernanda (verificar o sobrenome); Marcia Carlsson e Marcia 
Escorteganha. Foram colocadas as principais ideias do projeto para 
nova composição e, como encaminhamento, será montado um grupo 
de WhatsApp para alinhar as tratativas e marcar nova reunião. 

 

EXTRAPAUTA 

 

1 - 

Fonte - 

Relator - 

Encaminhamento  

 
 



 

Esta Súmula foi aprovada na 01ª reunião ordinária da CPUA-CAU/SC de 21/01/2022, com os 
votos favoráveis dos Conselheiros Rodrigo Althoff Medeiros, Douglas Goulart Virgílio e 
Silvana Hall. 
 

 
 

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.  

 
 
 
 

Larissa Milioli 
Assessora Especial da Presidência do CAU/SC 

 
 


