
 

SÚMULA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 26/03/2020 HORÁRIO  09h – 17h 

LOCAL Virtual (via zoom)  

 

ASSESSORIA 
Antonio Couto Nunes 

Luiza Mecabô 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 09h 17h 

Silvana Maria Hall Coordenadora Adjunta 09h 17h 

Silvya Helena Caprario Membro Suplente 09h 17h 

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro - 

Justificativa - 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro  

Justificativa  

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Encaminhada para publicação 

 

Comunicação 

 

Responsável Coordenadora Valesca 

Comunicado 

Comunicou sobre a indicação dos representantes do Conselho da 
Cidade de Florianópolis que está analisando os currículos dos Arquitetos 
e Urbanista que se cadastraram na plataforma dos representantes, 
disponível no site do CAU/SC, e que como o processo está suspenso 
pela prefeitura devido a contenção da pandemia do ‘Coronavirus’, 
solicitou a assessoria da CPUA que acompanhasse no site da Prefeitura 
de Florianópolis a divulgação das novas datas. 

 
 
 



 

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 12/2020 indicou os representantes 
Adriana Freitag Migott (CAU nº A41125-6) como titular e 
Fernanda Langa de Moura Necker (CAU nº A142206-5) como 
suplente para compor o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - COMDE de Chapecó; 
Por meio da Deliberação nº 11/2020, a CPUA alterou a 
representação no CONDEMA indicando como representante 
titular o Arquiteto e Urbanista Danilo Alves Milhome (CAU nº 
A18948-0) e como suplente a Arquiteta e Urbanista Jaqueline 
Andrade (CAU nº A61314-2); 
Por meio da Deliberação nº 13/2020 indicou os representantes 
Michele Carla Staniczuk Morimoto (CAU nº A42336-0) e Luiz 
Gustavo Rech Fracaro (CAU nº A52114-0) para compor o 
Conselho da Cidade de Camboriú, e enviar o termo de 
compromisso para assinatura dos representantes e informa-los 
da necessidade de enviar os relatórios; 
Sobre a indicação de representação para o Conselho da Cidade 
de São Bento do Sul foi solicitado pela comissão entrar em 
contato com o representante suplente, Marcelo Levandowski, 
para consultar se ele não tem interesse em representar o 
CAU/SC como titular tendo em vista que a representante titular 
atual, Chiara M. Gurgacz Destro, manifestou-se informando que 
por motivos pessoais não teria mais condições de representar o 
CAU/SC na próxima gestão do CONCIDADE; 

  

b) Foi apresentado à Comissão o relatório recebido do 
representante do CONDEMA, Danilo Alves Milhome; 
Foi apresentado o relatório recebido do representante do 
COPLAN de Blumenau, Rael Belli. 

 

2 Câmara Temática de Patrimônio 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A Coordenadora da Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos, 
Valesca, informou que foi criado Grupo de Trabalho entre os 
participantes, espontaneamente, e que foi concluído para a Cartilha, 
projeto principal da CT Cidade: Patrimônio de Todos. Relatou que a 
cartilha busca fazer uma conexão entre direito à cidade a cidade 
inclusiva com a preservação do patrimônio e com o uso inteligente 
desse patrimônio construído. A ideia é trazer esclarecimentos acerca 
desses assuntos para reflexão dos profissionais quanto ao poder 
público e a sociedade em geral. Nesse momento a CT aguarda 
posicionamento da comunicação do CAU/SC que fará a diagramação 
da cartilha para finalização.  



 

 

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 até o momento a CT de 
Estudos Urbanos não se reuniu pois a reunião estava marcada para o 
dia 19 de março e em virtude do decreto do Governo do Estado de 
contenção da pandemia do ‘Coronavírus’ não foi possível realizar a 
reunião. Assim que possível os trabalhos serão retomados. 

 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A Coordenadora da CT de Acessibilidade, Conselheira Silvya, 
comunicou que devido a restrição imposta pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina para contenção da pandemia do ‘Coronavírus’, a reunião 
agendada para o dia 17 de março não ocorreu não sendo possível 
avançar com os trabalhos. Disse que participou no dia 09 de março de 
reunião de alinhamento do curso de Capacitação do Grupo SC 
Acessível sobre o tema da acessibilidade em que o CAU/SC foi 
convidado a participar. Os assuntos das apresentações da capacitação 
foram divididos entre participantes convidados ficando o CAU/SC com 
a questão da acessibilidade em patrimônio. A coordenadora solicitou 
contribuição da CT Cidade: Patrimônio de Todos.  

 

5 Projeto Fundamentos para Cidades 2030 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi analisada a proposta de aditivo de contrato apresentado pelo 
COURB bem como o cronograma para finalização. Como 
encaminhamento a CPUA por meio da Deliberação nº 14/2020 resolveu 
consentir aditivo contratual para acréscimo de valor devido ao aumento 
do número de páginas previstas para o Manual Orientativo; Solicitar 
revisão de itens pontuais de diagramação e texto, no manual e na 
apresentação final, com revisão realizada pela CPUA-CAU/SC durante 
esta reunião, a serem enviados por e-mail em 26/03/2020; Solicitar 
indicação de prazo para conclusão da revisão dos itens indicados na 
data de 26/03/2020 e adequação dos prazos para conclusão final dos 
trabalhos. 

 

6 Carta aos Candidatos 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Como as contribuições para o CAU/BR ainda não foram disponibilizadas 
pelos estados, como encaminhamento, a CPUA/SC decidiu dar 
continuidade a Carta aos Candidatos aqui em Santa Catarina para ser 
enviada em tempo para os candidatos do Estado. O assunto será 
pautado novamente em próxima reunião. 

 



 

7 
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 Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

8 Planejamento das ações 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente em nova reunião. 

 

9 
Discussão da criação do Programa de Residência em Arquitetura e 
Urbanismo da UFSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

10 Participação em atividade do programa Qualifica em Itupiranga 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Por hora o programa está suspenso sendo que o assunto retornará 
assim que a situação voltar à normalidade. 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 
Como a CPUA pode contribuir na agenda emergencial do 
‘Coronavirus’ 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Será encaminhado formulário às Conselheiras para ser preenchido e 
encaminhado ao CAU/SC. 

 
 
 
 

VALESCA MENEZES MARQUES 
Coordenadora da CPUA 

 
SILVANA MARIA HALL 

Coordenadora adjunta da CPUA 

 
 

 

  

SILVYA HELENA CAPRARIO 
Membro Suplente da CPUA 

 ANTONIO COUTO NUNES 
Assessor da CPUA 

 
 

 
LUIZA MECABÔ 

Secretária da CPUA 

 
 

 


