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PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Termo Acordo de Cooperação Técnica – UFSC – CAU/SC “Plataforma 
Ecossistemas das Cidades” - Processo de Parceria CAU/SC nº 11/2020 

  

DELIBERAÇÃO Nº 08/2022 – 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 ser competência da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental – 
CPUA-CAU/SC conforme Art. 97 em seus incisos “II - propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes 
e ações para difusão e valorização de política urbana e ambiental e VI - monitorar e avaliar o exercício 
da prática profissional no contexto do planejamento urbano e ambiental e da expansão das cidades”; 
 

Considerando o Termo Acordo de Cooperação Técnica que celebram a Universidade Federal 
de Santa Catarina e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina para o 
desenvolvimento da “Plataforma Ecossistemas das Cidades” - Processo de Parceria CAU/SC 
nº 11/2020; 
 
Considerando a Cláusula primeira - Do Objeto que tem como objeto a conjugação de esforços 
entre a UFSC e o CAU/SC para propiciar a execução do Projeto de Pesquisa intitulado 
“Plataforma Ecossistemas das Cidades; 
 
Considerando a Cláusula Segunda – Das Obrigações que dispões sobre a legislação 
pertinente a qual compete aos acordantes definir e viabilizar os meios necessários para atingir 
o objeto do presente instrumento, observando o disposto neste acordo conforme itens 2.2; 
2.3; 2.4 e 2.5 em sua íntegra; 
 
Considerando a Cláusula Terceira – Dos recursos orçamentários: 3.1. Não haverá 
transferência direta de recursos orçamentário e financeiro entre as partes; 
 
DELIBERA:  
 
1 – Solicitar a assessoria jurídica parecer jurídico acerca da legalidade da eventual 
contratação de bolsistas para a realização do projeto com a UFSC – ‘Plataforma Ecossistemas 
das Cidades’, ainda que para isso seja lançado edital ou outra forma de viabilização. Caso 
seja possível, analisar se estes bolsistas poderiam ser alocados para prestar serviço nas 
dependências de terceiros; 
 
2 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 18 de fevereiro de 2022. 
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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: Termo Acordo de Cooperação Técnica – UFSC – CAU/SC 
“Plataforma Ecossistemas das Cidades” - Processo de Parceria CAU/SC nº 11/2020 

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 

 
 
 
 
 


