
 

SÚMULA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 25/06/2020 HORÁRIO  09h – 17h 

LOCAL Virtual – Via Zoom Online  

 

ASSESSORIA 
Antonio Couto Nunes 

Éliton Renan Kutas 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 9h 17h 

Jaqueline Andrade Membro 9h 17h 

Silvya Helena Caprario Membro  - - 

 

CONVIDADOS 

João Serraglio 

Filipe Lima Rockenbach 

Caroline Maia 

Ana Araújo 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Silvya Helena Caprario 

Justificativa  

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro  

Justificativa Não houve. 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros  

Justificativa Não houve. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento Aprovada e encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Conselheira Valesca Menezes Marques 

Comunicado 

A Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos recebeu uma nova 
denúncia relativa às obras que estão ocorrendo no Centro Histórico de 
São José/SC e que apresentam claros indícios de irregularidades. A 
denúncia foi encaminhada ao CAU/SC e a Câmara Temática aguarda o 
retorno sobre as providências que foram tomadas. 

 

Responsável Conselheira Valesca Menezes Marques 



 

Comunicado 

A Conselheira comunicou que a Câmara Temática Cidade: Patrimônio 
de Todos está entusiasmada com o resultado do Caderno e espera que 
o material se configure como um marco para a área do Patrimônio 
Histórico Catarinense. A Conselheira ainda reforçou a participação do 
arq. João Serraglio na reunião, para apresentar e repassar o estágio em 
que se encontra a elaboração do caderno, denominado “Cidade: 
patrimônio de todos”. 

 

Responsável  Conselheira Jaqueline Andrade 

Comunicado 

A Conselheira reiterou que muitas escolas de arquitetura possuem 
interesse na temática da cidade. Na ocasião, foi recomendado que seja 
encaminhado à coordenadoria dos cursos de arquitetura e urbanismo de 
Santa Catarina a programação do Ciclo de Debates Fundamentos para 
as cidades 2030, o link de acesso para os encontros que já aconteceram 
e a cartilha “Fundamentos para as Cidades 2030”, reiterando o caráter 
de formação do evento. 

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

O assessor repassou os desdobramentos da reunião de apresentação 
do projeto da CPUA, Fundamentos para as Cidades 2030, aos membros 
do programa Qualifica, da Escola do Legislativo. Os membros 
declararam apoio ao evento, e a representação do OAB se colocou à 
disposição para contribuições, sobretudo a comissão de direito 
urbanístico. Ante o exposto, as conselheiras reforçaram a necessidade 
de inclusão da OAB aos mailings de envio de convites sobre os eventos 
e ações promovidas pela CPUA. 

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 
O assessor Antonio solicitou a inclusão do evento “Modernidade na 
arquitetura e no espaço urbana das cidades Catarinenses” como assunto 
extra pauta. 

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 
O assessor Antonio solicitou a inclusão do assunto ajuda de custo como 
extra pauta. 

 
 

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; 
c) Avaliação do evento do dia 17 de junho 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento a) Não houve solicitação para representação no mês de junho.  

 
b) Não foram recebidos novos relatórios dos representantes 

regionais 

  
c) O Evento foi proveitoso, apesar do quórum reduzido, e 

possibilitou ao CAU/SC uma aproximação efetiva com os 



 

Representantes Regionais. A partir desta experiência bem-
sucedida, a Comissão sugeriu que a partir de 2020 o CAU/SC 
realize encontros semestrais com os Representantes Regionais. 
Para que estes eventos obtenham êxito, é preciso sistematizar 
modelos de convites e suas respectivas listas de e-mails, além 
de estruturar a programação do evento com antecedência. 

 

2 Câmara Temática de Patrimônio 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

O arquiteto João Serraglio apresentou o material que a Câmara 
Temática de Patrimônio desenvolve desde fevereiro deste ano. O 
material, denominado Cidade: Patrimônio de Todos, é um caderno 
composto por 6 encartes, a saber: o futuro do patrimônio (caderno); 
Patrimônio arquitetônico catarinense (cartaz); Boas práticas; 
População; Profissionais e; Poder público. A apresentação do material 
objetivou, além de elucidar as Conselheiras, repassar o material para a 
equipe de comunicação do CAU/SC que fará a criação gráfica. Para 
tanto, participaram da reunião a jornalista do CAU/SC Ana Araújo e a 
representante da agência de comunicação Escudero, Caroline Maia. 
 
Na ocasião, foi sugerido para a equipe responsável pela criação gráfica 
os seguintes parâmetros: desenvolver identidade visual do material; 
valorizar a originalidade das imagens e croquis, ou seja, realizar apenas 
correções gráficas pontuais quando necessário; e intercalar conteúdo 
de texto com estratégias gráficas de modo a evitar a monotonia. 
Também, é necessário revisar o texto do material para corrigir eventuais 
erros gramaticais. 
 
Em relação aos prazos, o material deve estar finalizado, em formato pdf, 
até a semana do Dia do Patrimônio – 17 de agosto. A equipe de criação 
entregará uma versão preliminar no dia 08/06 (quarta-feira). Foi 
encaminhado à GERAF a solicitação de ISBN para o material. 

 

3 Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Em 2020 não ocorreram reuniões da Câmara Temática devido ao 
esvaziamento do grupo por decorrência da pandemia covid-19. Espera-
se que, a partir dos desdobramentos do Manual Fundamentos Cidades 
2030 e a necessidade de discussão dos Projetos de Lei que tratam da 
política Urbana, a Câmara Temática retome suas atividades. 

 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Foi discutido no item 6.7 

 

5 
Projeto Fundamentos para Cidades 2030 – Alinhamento dos 
eventos 



 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

As conselheiras avaliaram de forma positiva o evento “As políticas de 
planejamento urbano e os ODS”, ocorrida no dia 24/06. As falas dos 
palestrantes convidados e a apresentação do Manual Fundamentos 
Cidades 2030 foram excelentes e contribuíram, de forma significativa, 
para o engajamento dos participantes através da interação via chat.  A 
repercussão positiva do evento se reflete, inclusive, nas mais de 1.250 
visualizações em menos de 24 horas de exibição do evento no Youtube. 
 
Diante desta leitura positiva, há grande expectativa e entusiasmo por 
parte das Conselheiras para os próximos eventos do Ciclo de Debates 
Fundamentos para as cidades 2030, a saber: 
 

 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: arquiteto Cid Blanco do IAB/MG, 
Lívia Monteiro da Prefeitura de BH e a experiência das Grotas, 
de Maceió – ONU Habitat); 

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

 
Cabe destacar que a programação inicial sofreu as seguintes 
alterações: inclusão da experiência das Grotas, pela Onu Habitat, no 
encontro do dia 22/07; inclusão da apresentação de Cláudio Acioly no 
encontro do dia 05/08; ampliação da duração do encontro para 3 horas, 
ou seja, das 14h às 17h, de modo a propiciar maior densidade ao 
debate. Os palestrantes serão comunicados sobre o ajuste dos horários. 
 
Para os próximos eventos, é fundamental que se mantenha o respeito 
aos horários previstos e que as conselheiras desenvolvam um protocolo 
de interação com os convidados para os 20 minutos que antecedem a 
transmissão ao vivo. Além disso, é preciso convidar os participantes do 
evento à se inscreverem no Canal de Youtube do CAU/SC para, assim, 
receberem notificações relativas aos próximos eventos do Ciclo. 

 

6 Carta aos Candidatos 2020  

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Inicialmente, a divulgação da Carta aos Candidatos 2020 seria realizada 
durante o Ciclo de Debates Fundamentos para as Cidades 2030. 
Contudo, devido a densidade dos eventos do ciclo, as conselheiras 
sugeriram a realização de um encontro específico para apresentação 
da Carta. O evento deverá tratar da relação entre técnica e política no 
âmbito da gestão urbana e contará com a seguinte programação: 
 



 

 Apresentação da Carta aos candidatos e aprofundamento de 
tópicos específicos – apresentação ilustrativa; 

 Apresentação da experiência metodológica de elaboração do 
Plano Diretor do município de São José/SC, a exposição será 
realizada pela GRANFPOLIS; 

 Divulgação da Carta Conjunto CAU/SC, CAU/RS e CAU/PR, 
com participação das suas respectivas representações; 

 Debate. 
 
O encontro será realizado no dia 12/08 (quarta-feira), das 14h às 17h, 
intitulado “A contribuição dos arquitetos e urbanistas para a gestão 
urbana”. 
 
Para dar prosseguimento à estruturação do evento, o Assessor Antonio 
solicitará ao CAU/BR e CAU/RS suas respectivas cartas aos 
candidatos. 

 

7 Planejamento das ações 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Diante da instabilidade de recursos, dada a pandemia de Covid-19, é 
necessário um acompanhamento constante dos projetos e de seus 
respectivos orçamentos, realizando cortes e contingenciamentos, se 
necessário. A discussão deste item de pauta contou com as 
contribuições do Gerente Financeiro do CAU/SC Filipe Rockenbach. 
 
A CPUA conta com os seguintes projetos e orçamentos: a) Cidades 
Inclusivas – R$15.000,00; b) Cidade: Patrimônio de Todos – 
R$20.000,00 e; c) Fundamentos Cidades 2030 – R$20.000,00.  Cabe 
salientar que o cenário supracitado já inclui cortes e 
contingenciamentos. 
 
Após ampla discussão, a comissão sugeriu o seguinte orçamento: 

a) Cidades Inclusivas: contingenciamento do recurso de 
R$15.000,00 devido às restrições impostas pela pandemia; 

b) Cidade: Patrimônio de Todos: R$20.000,00 para impressão do 
Caderno elaborado pela Câmara Temática; 

c) Fundamentos para as Cidades 2030: sugere-se manter uma 
porcentagem do orçamento para o pagamento do aditivo do 
contrato 04/2019. O valor excedente, aproximadamente 
R$12.000,00, será utilizado para a produção de vídeos sobre o 
projeto Fundamentos para as Cidades 2030 e Cidade: 
patrimônio de todos. Contudo, devido a imprevisibilidade de 
viabilização dos vídeos, o recurso foi, por ora, contingenciado. 

 
Por fim, cabe destacar que os valores previstos podem sofrer alterações 
na reprogramação orçamentária do CAU/SC. 

 

8 Contribuições para a Rede Urbanismo Contra o Corona SC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 



 

Encaminhamento 

A Rede surgiu com a necessidade de auxiliar as comunidades em 
situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia covid-19. Em 
Santa Catarina, a Rede já articulou a doação de mais de 500 cestas 
básicas que incluem produtos alimentícios e de higiene. Esta iniciativa 
de aproximação com as comunidades oportunizou o reforço ao senso 
comunitário e a construção de novos projetos emergenciais, como a 
instalação de lavatórios comuns. 
 
As conselheiras destacaram que o CAU/SC pode contribuir com a Rede 
a partir de orientações, suporte metodológico e de diretrizes. Contudo, 
a proposta ainda precisa ser aprofundada pela Comissão. 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 
Evento Modernidade na arquitetura e no espaço urbano das 
cidades Catarinenses 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Conforme deliberação 17/2020, o CAU/SC será apoiador do evento, que 
dar-se-á no dia 15 de julho, a partir das 16h. A partir do convite da 
Comissão organizadora do evento ao CAU/SC, a comissão designou o 
arquiteto e urbanista João Serraglio, membro da Câmara Temática 
Cidade Patrimônio de Todos, para mediar o debate. 

 

2 Ajuda de Custo 

Fonte CD 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A discussão deste item de pauta contou com as contribuições do 
Gerente Financeiro do CAU/SC Filipe Rockenbach. Inicialmente o 
Gerente explicitou que este item de pauta pretende compreender o 
entendimento das conselheiras acerca do pagamento de ajuda de 
custos aos conselheiros do CAU/SC, referente às suas participações 
remotas em encontros deliberativos. 
 
Por parte de uma conselheira, houve o entendimento que a Autarquia 
deve oferecer condições mínimas de trabalho aos seus funcionários e 
técnicos. Contudo, como a atuação de conselheiro é honorífica e seus 
custos para participação nos encontros remotos do CAU/SC se atém, 
principalmente, em gastos com energia elétrica e internet, não há 
necessidade explícita de pagamento de ajuda de custos. 
 
Apesar das conselheiras corroborarem com as afirmações acima 
expostas, houve o entendimento que é necessário a retomada da 
discussão pelo Conselho Diretor, de modo a se construir um 
entendimento coletivo em uma instância superior do CAU/SC. É preciso, 
inclusive, se atentar para que a decisão não seja excludente, nem 
privilegie um perfil específico de conselheiro. 

 
 
 



 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia 30/07/2020, 
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 
 
 
 
________________________________________________ 
 Éliton Renan Kutas – Secretário 
 


