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PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO Reprogramação Orçamentária CPUA-CAU/SC 

  

DELIBERAÇÃO Nº 032/2021 – CPUA-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPUA-CAU/SC, reunida 
ordinariamente, de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, em 25 de junho 
de 2021, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 97 do Regimento Interno 
do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando o orçamento da CPUA-CAU/SC aprovado para 2021, totalizando R$73.000,00, 
conforme projetos e valores descritos abaixo: 
 - Cidades: Patrimônio de Todos – R$15.000,00 
 - Fundamentos Cidades 2030 – R$15.000,00 

- Acessibilidade – Cidades Inclusivas – R$15.000,00 
 - Plataforma Ecossistema das Cidades – R$ 28.000,00 
 
Considerando que, para a destinação dos “Cadernos Cidades Patrimônio de Todos” e 
“Fundamentos Cidades 2030”, não será necessária a totalidade dos valores destinados 
inicialmente;  
 
Considerando que projeto “Plataforma Ecossistema das Cidades” foi assinado apenas em 
Maio e que ainda estão sendo discutidos alguns pontos para que se efetive os trabalhos e 
consequente destinação dos recursos; 
 
Considerando a necessidade, identificada pelos Conselheiros da CPUA, de realizar um 
treinamento para os representantes regionais do CAU/SC; 
 
Considerando que foram retomadas as tratativas para estabelecimento do projeto “Caderno 
Detalhamento Arquitetônico”, em parceria com o Museu Histórico de Santa Catarina; 
 
Considerando que será realizado, em agosto de 2021, um evento que discutirá o Estatuto da 
Cidade e também questões relacionadas ao Patrimônio Histórico. 
 
Considerando a competência da CPUA-CAU/SC, estabelecida no art. 97, inciso I, do 
Regimento Interno do CAU/SC, propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes para 
implementação de ações visando ao aperfeiçoamento da política urbana e ambiental nos 
municípios e nas regiões metropolitanas; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC;  
 
DELIBERA:  
 
1 – Aprovar a redução dos valores destinados aos projetos “Cidades: Patrimônio de Todos” e 
“Fundamentos Cidades 2030” de R$15.000,00 para R$10.000,00; 
 
2 – Aprovar a destinação da verba remanescente dos projetos “Cidades: Patrimônio de Todos” 
e “Fundamentos Cidades 2030” para o evento “20 anos Estatuto da Cidade + Patrimônio” 
  



 

2-3 
  

3 – Aprovar a redução do valor dos projetos “Plataforma Ecossistema da Cidade” de 
R$28.000,00 para R$10.000,00,  
 
4 – Aprovar a relocação do valor remanescente do projeto “Plataforma Ecossistema da 
Cidade” da seguinte forma:  

- R$ 10.000,00 para o projeto “Caderno Detalhamento Arquitetônico (parceria MHSC)”  
- R$ 4.000,00 para o evento “Treinamento dos Representantes Regionais”  

 
3 – Aprovar a redução do valor do projeto “Acessibilidade – Cidades Inclusivas” de 
R$15.000,00 para R$9.000,00 e a destinação dos R$ 6.000,00 remanescentes para o evento 
“Treinamento dos Representantes Regionais”  
 
4 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para demais providências 
cabíveis. 
 

 
Florianópolis, 25 de junho de 2021. 

 
 
 
 

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 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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06 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora Janete Sueli Krueger X    

Coordenador-adjunto Rodrigo Althoff Medeiros X    

Membro Suplente Newton Marçal Santos    x 

 
 

Histórico da votação 

Reunião CPUA-CAU/SC: 6ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 25/06/2021 

Matéria em votação: Reprogramação Orçamentária CPUA-CAU/SC 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (03) 

Ocorrências: - 

Secretária da Reunião: Luiza Mecabô 
Assistente Administrativa 

Condutor da Reunião: Janete Sueli 
Krueger. 

 
 


