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PROCESSO Processo de Parceria CAU/SC nº 11/2020 

INTERESSADO CPUA-CAU/SC 

ASSUNTO ACT – CAU/SC e UFSC - Plataforma Ecossistemas das Cidades 

  

DELIBERAÇÃO Nº 045/2021 – CPUA-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL CPUA – CAU/SC, reunida 
extraordinariamente, de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária nº 583, de 30 de 
setembro 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 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 Deliberação CPUA (gestão 2018-2020) nº 27, de 27 de agosto de 2020, a qual 
deu início à abertura de Processo de Parceria para desenvolvimento da Plataforma de 
Resiliência das Cidades. 
 
Considerando Deliberação Plenária CAU/SC nº 574, de 11 de dezembro de 2020, a qual 
aprovou a Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) do CAU/SC com a 
Universidade Federal de Santa Catarina, para o desenvolvimento da “Plataforma 
Ecossistemas das Cidades”, sem repasse financeiro entre as partes; 
 
Considerando que o ACT pactuado pelo CAU/SC e pela UFSC, foi assinado pela UFSC em 
18/04/2021, tendo vigência de 05 (cinco) anos, ou seja, até 17/04/2021; 
 
Considerando as reuniões da CPUA-CAU/SC (gestão 2021-2023) realizadas com o 
representante da UFSC, após a vigência do ACT, para tratar das ações do plano de trabalho 
do referido ACT; 
 
Considerando que, para o início efetivo das atividades relacionadas à Plataforma 
Ecossistemas das Cidades, há a necessidade de estabelecer o detalhamento pormenorizado 
do plano de trabalho previamente definido, das ações a serem desenvolvidas, definindo 
responsáveis para cada tarefa, bem como metas e os resultados a serem alcançados; 
 
Considerando a necessidade de serem definidas metas anuais, mais claras e objetivas, visto 
que a cada ano o CAU/SC, e suas comissões, reprogramam as ações para o ano seguinte e 
que em 2023 a atual gestão encerra o seu mandato; 
 
Considerando a necessidade de definições objetivas sobre qual dos acordantes será o 
responsável pela construção da Plataforma Ecossistemas das Cidades, sobre onde será 
hospedada a Plataforma e de onde sairão os recursos necessários para mantê-la em um 
ambiente virtual, e também sobre como acontecerá a sua manutenção e atualização após 
finalizado o referido Acordo; 
 
Considerando a necessidade de se estabelecer ações/atividades a serem realizadas para 
atingimento do objeto do referido ACT, ainda que não haja previsão de repasse financeiro 
entre as partes, para a formação do orçamento de 2022 do CAU/SC; 
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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 – Solicitar à assessoria da CPUA-CAU/SC agendar reunião com o responsável pelo projeto 
por parte da UFSC, com o objetivo de traçar em conjunto o detalhamento do plano de trabalho 
de que trata o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Universidade Federal de Santa 
Catarina, para o desenvolvimento da “Plataforma Ecossistemas das Cidades”; 
 
2 – O objetivo principal é delimitar as ações dos Acordantes e elaborar um conjunto de ações 
para 2022 e 2023;  
 
3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 

 
 

Florianópolis, 30 de setembro 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.  

 
 
 
 
 

  ___________________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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: 3ª Reunião extraordinária de 2021 

Data: 30/09/2021 

Matéria em votação: ACT – CAU/SC e UFSC - Plataforma Ecossistemas das Cidades 

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. 

 
 
 
 
 


