
 

SÚMULA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 28/05/2020 HORÁRIO  09h – 18h 

LOCAL Virtual – Via Zoom Online  

 

ASSESSORIA 
Antonio Couto Nunes 

Luiza Mecabô 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 9h 18h 

Jaqueline Andrade Membro 9h 18h 

Silvya Helena Caprario Membro  - - 

 

CONVIDADOS 

 

 

 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Silvya Helena Caprario 

Justificativa 
“Venho por meio desta informar que não poderei mais participar da 
reunião da CPUA no dia de hoje, devido a um imprevisto. 
Estou me deslocando neste momento para meu oftalmologista.” 
 
Estou me deslocando neste momento para meu oftalmologista. 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro  

Justificativa Não houve. 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros Não houve. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheira Jaqueline 

Comunicado 

Conselheira comunicou que recebeu contato do novo assessor da 
CPUA/BR o Paul Beyer, para agendamento na CPUA Nacional para 
alinhar questões que ficaram pendentes sobre a continuidade e 
implementação do projeto nacional da CPUA, CAU Educa. 

 

Responsável Conselheira Valesca 

Comunicado 
Comunicou que gostaria de incluir assuntos extra pautas a pedido da 
Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos. 



 

Responsável Assessor Antonio 

Comunicado 

Comunicou que a Escola do Legislativo, através do Paulo Wilpert do 
programa Qualifica, entrou em contato solicitando que o projeto 
Fundamentos para as Cidades 2030 possa ser transformado em um 
curso de capacitação. Será encaminhado posteriormente para avaliação 
da CPUA para formatar o projeto. 

 

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) Não houve solicitação para representação no mês de maio. Foi 
apresentada tabela atualizada dos representantes, desde 2018, 
e ficou definido que será realizado evento preparatório para 
divulgação do Projeto Manual Cidades 2030 com os 
representantes regionais.  

  

b) Foram recebidos dois relatórios dos Representantes Regionais 
Ruben Benedicto Pereyra e Jorge Augusto de Oliveira do 
CONCIDADE de São Bento do Sul de reunião ordinária realizada 
em 13/05/2020. 

 

2 Câmara Temática de Patrimônio 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Para o relato da CT Cidade: Patrimônio de todos, foram realizados 
alguns desdobramentos que acabaram sendo tratados como assuntos 
extra pauta e deliberados pela CPUA conforme consta mais adiante 
nesta súmula. Também foi informado que, sobre a elaboração do 
conteúdo da Cartilha/Caderno Cidade: Patrimônio de Todos, a 
impressão deverá pronta para o evento da semana do Dia do 
Patrimônio, em 17 de agosto de 2020. 

 

3 Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A Coordenadora da CT informou que ainda não foram realizadas as 
reuniões por conta da pandemia da COVID-19. E comunicou que, agora 
que as Reuniões das CTs estão regulamentadas para acontecerem 
virtualmente, planeja-se em breve retomar as atividades da CT de 
Estudos Urbanos principalmente por conta da finalização da etapa de 
elaboração do projeto Manual para as Cidades 2030.  

 
  



 

 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Não houve relato nesta reunião.  

 

5 Projeto Fundamentos para Cidades 2030 - Divulgação 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Depois de amplo debate, foram definidas as datas e as bases do que 
será tratado nos encontros propostos para divulgação do Manual para 
as Cidades 2030 conforme deliberação n° 19 de 2020 da CPUA sendo 
solicitada a autorização para realização dos seguintes eventos no 
formato virtual para divulgação do projeto Fundamentos para as cidades 
2030 com duração de aproximadamente 2h conforme as seguintes 
datas abaixo apresentadas: 

✓ 17/06 – 1º Encontro Preparatório Com Os Representantes 
(convite: representantes regionais e cadastrados na plataforma 
dos representantes); 

✓ 24/06 – As políticas de planejamento urbano e os ODS (convite: 
Rayne Ferretti Moraes da ONU Habitat e arquiteto Carlos Leite 
(autor do livro Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes); 

✓ 08/07 – Título do encontro: O processo de elaboração de Planos 
Diretores Participativos - Elaboração, Revisão, Participação, 
Tramitação, Implementação (convite: Margareth Matiko Uemura 
do Instituto Polis e Betânia de Moraes Alfonsin do IBDU); 

✓ 22/07 – Título do encontro: Aplicação dos ODS na prática do 
planejamento urbano (convite: Prefeitura de BH e do arquiteto 
Cid Blanco do IAB/MG; 

✓ 05/08 – Título do encontro: Os desafios na realização das 
políticas urbanas pelas Prefeituras (convite: Prefeita de São 
Cristóvão do Sul/SC, Sisi Blind e Prefeita de Conde/PB, Márcia 
Lucena); 

Foi solicitado também incluir no planejamento da divulgação do Projeto 
Fundamentos para as Cidades 2030 possibilidade de criação, 
juntamente com a Escola do Legislativo, de um curso de capacitação 
envolvendo o tema e realizar reunião de alinhamento em junho para 
alinhar e definir possível formato do curso e por inscrever o projeto 
Fundamentos para as Cidades 2030 para que seja apresentado no Guia 
IAB para a Agenda 2030, cuja inscrição foi prorrogada até o dia 29 de 
maio, e que tem como intenção ampliar ainda mais os exemplos a serem 
apresentados e garantir o debate sobre o papel do trabalho de 
arquitetos e urbanistas para alcançar as metas da Agenda 2030. 

 

6 Carta aos Candidatos 2020  

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A Comissão decidiu por dar continuidade a elaboração da carta aqui em 
SC e encaminhar para a Presidente Daniela para verificar com o 
CAU/RS se é possível que a carta do CAU/SC pode ser compatibilizada 
a carta do CAU/RS e assinarmos conjuntamente. 



 

 

7 
Portal de Manifestações CAU-BR: aprovação das minutas a serem 
encaminhadas ao Plenário do CAU/SC - encaminhamentos 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Incluir no portal de manifestações as análises realizadas pela CPUA até 
a presente data. 

 

8 Planejamento das ações 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foram debatidos assuntos sobre os projetos da CPUA e foi recebida 
nova solicitação da CEF/SC para encaminhar palestra sobre 
Acessibilidade para o projeto CAU nas Escolas modalidade online e a 
solicitação será encaminhada à coordenadoria da Câmara Temática de 
Acessibilidade.  

 

9 

Solicitação do TJSC para providências do CAU/SC a respeito das 
exigências referentes a planta e memorial descritivo nos cartórios 
de registro de imóveis – encaminhamentos após manifestação da 
CEP 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da Deliberação nº 18 de 2020 da CPUA a comissão decidiu 
por manifestar-se contrária a não exigência da assinatura dos 
confrontantes no memorial descritivo uma vez que, a lei vigente nº 
6.015/1973 determina a obrigação da assinatura dos confrontantes 
tanto na planta quanto no memorial descritivo de forma a conferir 
garantia jurídica a todos os envolvidos no processo. 

 

10 Contribuições para a rede Urbanismo contra o COVID 19 em SC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente em nova reunião. 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Participação - Evento On line - Arquitetura Neocolonial em SC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Por meio da deliberação nº 17 de 2020 da CPUA a comissão decidiu 
por apoiar o evento ‘Modernidade na arquitetura e no espaço urbano 
das cidades catarinenses’ no que se refere a inscrições, logística da 
montagem da sala virtual, e emissão de certificados e verificar a 
possibilidade de realizar o evento em conjunto com o evento da Semana 
do Patrimônio, em agosto 2020. 

 

2 Obra de Restauração no Centro Histórico de São José 

Fonte CPUA 



 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Depois de chegar ao conhecimento da CPUA de denúncia vinda da 
Câmara temática Cidade: Patrimônio de Todos sobre a gravidade da 
situação de obra de restauração no centro histórico de São José, que 
aponta claros indícios de irregularidades a Comissão decidiu, por meio 
da deliberação nº 20 de 2020, encaminhar ofício ao CREA, à Prefeitura 
de São José, MPTC e ao MPSC, informando que no entendimento da 
CPUA não está sendo utilizada a melhor técnica para realização da obra 
de restauração e também encaminhar à Comissão de Ética e Disciplina 
–CED/SC denúncia recebida. 

 

3 
Cargos de chefia em órgãos públicos em obras que tratam de 
Patrimônio Cultural 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Depois de chegar ao conhecimento da CPUA/SC sobre a manifestação 
das Associações de Conservadores-Restauradores de Bens Culturais 
em Defesa ao Iphan  e considerando que a ‘Câmara Temática Cidade: 
Patrimônio de Todos’ e a CPUA-CAU/SC entendem a importância de 
que cargos das chefias dos setores que tratam da preservação do 
patrimônio cultural, tendo em vista a especificidade do tema, serem 
ocupados por profissionais especializados, capacitados e 
comprovadamente experientes decidiu, por meio da Deliberação nº 21 
de 2020, encaminhar Carta de Recomendação (anexo II) a todas 
prefeituras de Santa Catarina bem como encaminhar cópias para a 
FECAM, as Associações de municípios, ALESC, MPSC, MP de Contas, 
IAB-SC, SASC, ASBEA-SC e CAU/BR e CAU/Ufs. 

 
 
 
*Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia 25/06/2020, 
com os votos favoráveis das Conselheiras Valesca Menezes Marques e Jaqueline Andrade. 
Nos termos do item 2.1 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 504, de 19 de junho de 2020, 
atestamos a veracidade das informações. Publique-se.  
 
 
 
_________________________________________________                                                                             
Antonio Couto Nunes – Assessor Especial da Presidência 
 
 
 
________________________________________________ 
 Luiza Mecabô – Secretária 
 

 
 

 


