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PROCESSO - 

INTERESSADO CPUA-CAU/SC 

ASSUNTO Realização do Evento “Encontro com Representantes Regionais” 

  

DELIBERAÇÃO Nº 049/2021 – 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 589, de 12 de 
março 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 Deliberação Plenária nº 60, de 21 de agosto de 2015, que disciplina a 
representação do CAU/SC por outros que não seus próprios conselheiros, quando inviável ou 
dificultosa a participação direta destes em eventos, colegiados de órgãos públicos ou 
privados, conselhos ou outros fóruns realizados no Estado de Santa Catarina que tenham por 
escopo o desenvolvimento ou a promoção de atividades relacionadas a políticas urbanas e 
ambientais; 
 
Considerando que os profissionais que representam o CAU/SC nos diversos órgãos 
colegiados municipais e estaduais devem se posicionar de forma convergente aos objetivos 
do Conselho e devem atuar de forma ética e responsável; 
 
Considerando que, no corrente ano, foram realizadas inúmeras indicações de profissionais, 
sendo que muitos destes estão representando o CAU/SC pela primeira vez; 
 
Considerando que o evento proposto está previsto para ser realizado virtualmente nos dias 
17 de novembro de 2021, com início às 17h30m, e contará com a participação dos arquitetos 
e urbanistas que representam o CAU nos mais diversos Conselhos/Comissões municipais e 
estaduais; 
 
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 – Solicitar à Presidência que autorize a realização do evento Encontro com 
Representantes Regionais bem como a disponibilização de sua equipe técnica de eventos 
para a realização da atividade em plataformas de reunião virtual na seguinte data: 

 
17/11/2021 – quarta-feira – das 17h30m até 19h45m 
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2 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 18 de outubro de 2021. 
 
 
 

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.  
 
 
 
 

___________________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPUA - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenadora Janete Sueli Krueger X    

Membro Suplente Daniel Otávio Maffezzolli    X 

Membro Suplente Newton Marçal Santos X    

 
 

Histórico da votação 

Reunião CPUA-CAU/SC: 4ª Reunião Extraordinária de 2021 

Data: 18/10/2021 

Matéria em votação: Realização do Evento “Encontro com Representantes Regionais” 

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. 

 
 
 
 
 


