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PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Manifestação relativa ao Processo de Revisão do Plano Diretor de 
Florianópolis 

  

DELIBERAÇÃO Nº 07/2022 – 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, 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 que o Regimento Interno do CAU/SC determina ser de competência da CPUA 
“propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes para implementação de ações visando ao 
aperfeiçoamento da política urbana e ambiental nos municípios e nas regiões metropolitana”;  
 
Considerando a complexidade e importância do tema para o exercício da profissão de 
arquitetura e urbanismo, em especial tendo a capital do estado como referência irradiadora 
do necessário debate do planejamento urbano das nossas cidades; 
 
Considerando que na Reunião Plenária nº 124 do CAU/SC, os representantes do Fórum da 
Cidade de Florianópolis foram ouvidos em sua manifestação sobre o processo de revisão do 
Plano Diretor de Florianópolis; 
 
Considerando a responsabilidade do CAU/SC como autarquia federal em atuar em assuntos 
relativos a cidade, em tema de domínio direto da habilitação do profissional arquiteto e 
urbanista; 
 
Considerando a necessidade que haja manifestação própria do CAU/SC acerca do processo 
de revisão do plano diretor de Florianópolis;  
 
Considerando a necessidade de conhecer o projeto de revisão do Plano Diretor que está em 
processo de aprovação;  
 
DELIBERA:  
 
1 – Encaminhar convite ao Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano Michel de 
Andrado Mittimann para uma próxima reunião Plenária do CAU/SC com o objetivo que o 
mesmo apresente o processo de revisão do Plano Diretor proposto pelo Município;  
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2022. 
  



 

2-3 
 

 
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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02 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA - CAU/SC 
VIRTUAL 

 
Folha de Votação  

 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenador Rodrigo Althoff Medeiros x    

Membro Douglas Goulart Virgilio x    

Membro Silvana Maria Hall x    

 
 

Histórico da votação 

Reunião CPUA-CAU/SC: 02ª Reunião Ordinária de 2022 

Data: 18/02/2022 

Matéria em votação: Manifestação relativa ao Processo de Revisão do Plano Diretor de 
Florianópolis 

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

Ocorrências: - 

Secretária da Reunião: Luiza Mecabô 
Assistente Administrativa 

Condutor da Reunião: Rodrigo Althoff 
Medeiros 

 
 
 
 
 


