
 

SÚMULA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC - 2020 
 

DATA 19/02/2020 HORÁRIO  09h– 17h45min 

LOCAL Sede CAU/SC  

 

ASSESSORIA 
Antonio Couto Nunes 

Luiza Mecabô 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 09h 17h45 

Silvana Maria Hall Coordenadora Adjunta 09h 17h45 

Silvya Helena Caprario Membro Suplente 9h30min 17h45 

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro - 

Justificativa - 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro Conselheira Silvya 

Justificativa Trânsito intenso. 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Encaminhada para publicação 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheiro Everson 

Comunicado 

Relatou sobre a Reunião do Grupo de Trabalho de Infraestrutura 
Mobilidade e Ocupação Urbana da Rede de Controle da Gestão 
Pública. Informou que a pedido da Presidente seria importante 
apresentar o Manual Fundamentos para as Cidades 2030 e sobre o 
PGI, ressaltou a importância da participação do CAU no Grupo e da 
importância do CAU/SC estar à frente na coordenação do Grupo. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Representações regionais do CAU/SC: 



 

a) Indicações de representantes regionais do CAU/SC; 
b) Relato ou correspondência sobre as representações 

regionais; 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

a) Por meio da deliberação nº 05 de 2020, a CPUA indicou o 
Arquiteto e Urbanista Eduardo Corrêa (CAU nº A132532-9) 
como representante do CAU/SC no Conselho Municipal da 
Cidade de Jaraguá do Sul – COMCIDADE. 
Foi apresentada a solicitação recebida do COMDE de Chapecó 
e como encaminhamento foi solicitado pela Comissão envio de 
e-mail para todos os arquitetos e urbanistas cadastrados no 
SICCAU.  
Por meio da Deliberação nº 08 de 2020, a CPUA destituiu da 
representação a arquiteta e urbanista e indicou como 
representante atual do CONDESUL de Rio do Sul, Rodrigo 
Silva (CAU nº A165622-8). 

 
b) Foi apresentado à Comissão o relatório recebido do 

representante atual do COPE, Arquiteto e Urbanista Guido 
Paulo Kaestner. 

 

2 Câmara Temática de Patrimônio 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A Coordenadora da Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos, 
Valesca, relatou que na reunião ordinária realizada no dia 03 de 
fevereiro ficou agendada uma reunião extraordinária, especialmente 
para elaborar o texto da Cartilha Cidade: Patrimônio de Todos. Essa 
reunião aconteceu no dia 12 de fevereiro e teve a participação de 09 
integrantes, que passaram a compor o Grupo de Trabalho da Cartilha 
Cidade: Patrimônio de Todos. Nesta ocasião, o Grupo de Trabalho: (i) 
definiu a estrutura da Cartilha; (ii) deliberou que será realizada uma 
segunda reunião do Grupo de Trabalho, em 16 de março, para finalizar 
o texto da Cartilha, que deverá ser entregue ao CAU/SC no dia 19 de 
março, dia da próxima reunião ordinária da Câmara Temática. O 
CAU/SC encaminhará o texto e as figuras para a diagramação, de 
maneira que a Cartilha esteja impressa a tempo de ser publicada no 
evento a ser realizado em Florianópolis em maio. Os participantes do 
Grupo de Trabalho ficaram de desenvolver e sistematizar os textos e 
as ilustrações, entre os dias 13 de fevereiro e 15 de março, cada qual 
trabalhando de sua casa, mas compartilhando os documentos via 
Grupo de WhatsApp especialmente criado. A Cartilha será também 
será utilizada em futuros eventos em conjunto com o MPSC, com a 
intenção de unificação das informações. 

 

3 Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
A coordenadora da Câmara Temática de Estudos Urbanos e 
Ambientais, Valesca Menezes,informou que a reunião no dia 12 de 
fevereiro, por solicitação dos participantes, não foi realizada por que 



 

coincidia com a segunda sessão da 6ª Conferência da Cidade de 
Florianópolis. Não sendo possível conciliar data para fevereiro, em 
conversa com os participantes, ficou acordado realizar a próxima 
reunião no dia 19 de março. 

 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A Coordenadora da CT de Acessibilidade, Conselheira Silvya, 
comunicou que ficou definido o calendário para as datas das reuniões 
da CT de Acessibilidade sendo elas: 14/02 6ª feira; 17/03 – 3ª feira; 
22/04 4ª feira; 19/05 3ª feira; 16/06 3ª feira; 14/07 3ª feira; 18/08 3ª 
feira; 15/09 3ª feira e 20/10 3ª feira. O horário programado para as 
reuniões ficou definido das 13h30min até 17horas. Informou sobre a 
criação de 3 grupos de WhatsApp para debater assuntos específicos 
sendo o ‘GT 1’ sobre projeto das calçadas pela acessibilidade; o ‘GT 2’ 
sobre ‘eventos, palestras, seminários e cursos’ e o ‘GT 3’ sobre 
‘Cartilha pela acessibilidade’. Informou sobre a solicitação da CT para 
que a CPUA, por meio da assessoria, realize um levantamento das 
Cartilhas sobre acessibilidade que outros CAU/UFs possam ter. 
Evento sobre ‘caminhada da acessibilidade’, que faz parte dos projetos 
elencados para 2020, será realizada no dia 12 de maio em 
Florianópolis, juntamente com o Evento da CT Cidade Patrimônio do 
Todos, e no dia 13 de maio em Biguaçu. Também ficou definido que 
nas datas de 07 e 08 ou 14 e 15 de abril será realizada palestra a 
convidar o arquiteto e urbanista Eduardo Ronchetti como palestrante 
em Florianópolis. Com relação as datas do SC Acessível, ficou 
agendado que as palestras serão realizadas no dia 02 de junho em 
Caçador, no dia 03 de junho em Concórdia e no dia 04 de junho em 
Lages. 

 

5 Projeto Fundamentos para Cidades 2030 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi apresentado documento proposto para o Capítulo 3 de forma que o 
capítulo ficou dividido em etapas para construção do Plano Diretor 
Participativo e cada etapa dividida em: descrição; as principais ações; 
os eventos; e o produtos da etapa. A Comissão decidiu por 
encaminhar o documento apresentado na Comissão ao COURB, 
conforme foi definido em reunião conjunta com o Instituto realizada no 
dia 10 de fevereiro de 2020. 

 

6 

Asfaltamento da Estrada que liga os bairros Rio Vermelho e 
Vargem Grande, em Florianópolis, contrariando o Projeto de 
Estrada Parque reivindicado pelos moradores daquelas 
localidades. 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
A coordenadora Valesca entrou em contato com a AMVAGRA e 
obteve informações de que, com o asfaltamento da estrada, a 
associação percebeu a impossibilidade de realizar a implantação de 



 

uma estrada parque entre o Rio Vermelho e Vargem Grande. A 
AMVAGRA agradeceu o retorno do CAU/SC e conta com 
colaborações futuras.  

 

7 CPUA-SUL: Elaboração da Carta aos Candidatos 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi apresentada pela coordenadora, Valesca Menezes, minuta com 
orientações para elaboração da carta aos candidatos a ser enviada à 
CPUA Nacional como sugestão. A comissão leu em conjunto e 
concordou com os tópicos sugeridos. Como encaminhamento, enviar 
até dia 02 de março a minuta à CPUA Nacional. 

 

8 
Manifestações Projetos de Lei: Portal de Manifestações CAU-BR: 
aprovação das minutas a serem encaminhadas ao Plenário do 
CAU/SC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Foi encaminhado o documento elaborado sobre o PL 2359/2019, 
referente ao tema da acessibilidade. Os demais serão encaminhados 
nos próximos dias. 

 

9 Planejamento das ações 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Foram detalhados os materiais necessários para realização dos 
Projetos 2020. 

 

10 
Posicionamento em relação à derrubada do monumento em 
homenagem à Getúlio Vargas pela Prefeitura de Lages 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Essa pauta já foi tratada junto ao Ministério Público de Santa Catarina 
em reunião com o CAU/SC. 

 

11 
Encaminhamentos do Protocolo nº 10010262019 – Referente à 
Cidade de São José do Cedro/SC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Encaminhar e-mail à denunciante informando sobre as competências 
do CAU/SC e orientando a denunciante a entrar em contato com os 
órgãos competentes.  

 

12 Pedido SC Acessível: Capacitação sobre Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Por meio da Deliberação nº 10/2020, a CPUA indica a Conselheira 
Silvya Helena Caprario para integrar o corpo técnico que ministrará os 
cursos de capacitação sobre acessibilidade. Os cursos acontecerão 



 

em nove cidades de Santa Catarina, sedes de associações de 
municípios (que fornecerão local para realização os respectivos 
eventos), conforme ofício recebido do Centro de Apoio Operacional 
dos Direitos Humanos e Terceiro Setor – CDH – MPSC. 

 

13 Plano Diretor de Porto Belo 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Encaminhar e-mail à Senhora Teresinha Maria da Silva, Presidente da 
AMACPB, ofício de resposta a solicitação recebida com orientações ao 
Plano Diretor de Porto Belo. 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 
Participação do CAU/SC na mesa de abertura do Evento Sobre 
Planos Diretores e Zoneamento Municipal Para Arquitetos e 
Urbanistas e Sociedade’ 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
A CPUA, por meio da Deliberação nº 06/2020, resolveu indicar a 
Conselheira Silvya Helena Caprario para participar como 
representante do CAU/SC na mesa de abertura do curso. 

 

2 Participação no III Encontro Nacional das CPUAs 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 07/2020, a CPUA resolveu por indicar a 
participação das Conselheiras Valesca Menezes Marques e Silvya 
Helena Caprario e do Assessor Antonio Couto Nunes, participar do III 
Encontro Nacional de CPUAs a ser realizado em Brasília-DF, nos dias 
3 e 4 de março. 

 
 
 
 
 

VALESCA MENEZES MARQUES 
Coordenadora da CPUA 

 SILVANA MARIA HALL 
Coordenadora adjunta da CPUA 

 
 
 
 

  

SILVYA HELENA CAPRARIO 
Membro Suplente da CPUA 

 LUIZA MECABÔ 
Assessora da CPUA 

 
 
 
 



 

ANTONIO COUTO NUNES 
Assessor da CPUA 

  

 


