
 

SÚMULA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 30/07/2020 HORÁRIO  09h – 13h 

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 17h 

Jaqueline Andrade Membro 9h 17h 

Silvya Helena Caprario Membro  - - 

 

CONVIDADOS 
Alcenira Vanderlinde, Gerente Geral 

Filipe Lima Rockenbach, Gerente Financeiro 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro Silvya Helena Caprario 

Justificativa “Informo que não vai ser possível a minha participação na reunião da 
CPUA no dia de hoje devido a problemas particulares”. 

 

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 

Comunicou que a participação do CAU/SC no evento “Arquitetura 
Neocolonial” foi bastante interessante. Ressaltou a repercussão positiva 
dos eventos ‘Ciclo de Debates – Cidades 2030’. Destacou os assuntos 
tratados no evento realizado no dia 22 de julho cujo título é ‘Aplicação 
dos ODS na Prática do Planejamento Urbano’ como um dos encontros 
mais produtivos até o momento. Informou as demais conselheiras 
presentes sobre o retorno dos encontros da Câmara Temática Cidade: 
Patrimônio de Todos e que o encontro no formato online contou com a 
participação de aproximadamente 25 arquitetos e urbanistas de várias 



 

partes de Santa Catarina maior adesão até o momento. Comunicou 
sobre o ofício de recomendação tratado na reunião anterior, que foi uma 
sugestão do Arquiteto e Urbanista Bernardo Brasil durante a elaboração 
dos cadernos Cidade: Patrimônio de Todos, para que os cargos de chefia 
de setores responsáveis pela preservação do Patrimônio Cultural 
Edificado sejam ocupados por profissionais de arquitetura e urbanismo 
especialistas na área. Como medida, foi elaborado um ofício de 
recomendação para os órgãos públicos para que sejam indicados para 
cargos de chefia, em áreas que tratam do patrimônio, profissionais 
arquitetos e urbanistas, ofício esse que foi acatado e divulgado pelo 
MPTC. E por fim, comunicou que no setor da área leste do Município de 
Florianópolis, no entorno da Praça XV de Novembro, está sendo 
realizada retirada dos paralelepípedos e para isso foi realizada 
manifestação elaborada pela CT de patrimônio e solicitada o apoio do 
CAU/SC em conjunto com outros órgãos. 

 

Responsável  Conselheira Jaqueline Andrade 

Comunicado 

Ressaltou a importância das conquistas da CPUA/SC até o momento, 
iniciado na gestão anterior e que essa gestão/formação conseguiu 
realizar com bastante pro atividade e empenho sendo uma importante 
evolução na comunicação com a sociedade.   

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Informou as Conselheiras da CPUA o crescimento nas visualizações do 
canal do CAU/SC no YouTube ressaltando o retorno positivo, o aumento 
significativo de seguidores e a crescente participação nos eventos 
realizados pelo Ciclo de Debates Cidades 2030 promovido pela 
CPUA/SC. 

 
 

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) Foi recebida solicitação do Município de Lauro Müller, porém até 
o momento não recebemos retorno do município para estender 
o prazo de indicação bem como dos representantes na 
‘plataforma dos representantes’ para realizar a indicação. Foi 
apresentado a CPUA minuta para aprovação de procedimento 
para indicações de representação pelo CAU/SC a ser 
encaminhado para revisão das Conselheiras e tratado 
novamente em próxima reunião. Foram realizadas algumas 
considerações e anotadas pela assessoria para incluir na 
minuta. 

b) Foi solicitado pela CPUA que assim que o CAU/SC receba os 
relatórios de representação esses sejam encaminhados para 
apreciação das conselheiras titulares e suplentes do CPUA/SC. 



 

 

2 
Câmara Temática de Patrimônio: 
a. Cadernos Patrimônio 
b. Evento da Semana do Patrimônio 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

a) O Assessor da comissão, Antonio, comunicou que fez reunião 
com a agência em Curitiba, a Escudeiro, com a participação do 
João para fechar o modelo gráfico dos cadernos e que eles 
devem informar as alterações no início do mês de agosto. Foram 
debatidos pontos importantes na constituição dos Cadernos, 
como os conteúdos que estarão contidos no QR Code. Como 
encaminhamento serão elaborados pequenos textos 
explicativos pela CPUA e serão indicados sites com informações 
já formalizadas por outros órgãos.  

b) Sobre esse ponto, a CPUA, por meio da Deliberação nº 22 da 
CPUA de 2020, definiu por solicitar que se autorize a realização 
de uma série de eventos virtuais para divulgação do projeto 
‘Cidade: Patrimônio de Todos’ com duração entre 2h a 3 h 
conforme as seguintes datas abaixo apresentadas: 19/08/2020, 
26/08/2020, 02/09/2020 e 09/09/2020. A programação será 
definida mais detalhadamente na próxima reunião. 

 

3 Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 

 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 

 

5 Projeto Fundamentos para Cidades 2030 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

6 Carta aos Candidatos - 2020  

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Será realizada reunião conjunta com o CAU/RS e o CAU/SC no dia 31 
de julho das 10h30min às 12h30min com assunto principal sobre a 
organização do evento para o dia 12 de agosto no qual será lançada a 
Carta dos Arquitetos e Urbanistas aos Candidatos das Eleições 
Municipais. 

 

7 Protocolo 879363/2019 - Resposta ao questionamento ACCR 

Fonte CPUA 



 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 

 

8 Encaminhamentos após reunião com MPC e MPSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi informado pela coordenadora Valesca sobre a participação do 
CAU/SC em reunião online com a promotora de justiça Luciana Cardoso 
Pilati Polli do MPSC e com a Procuradora de Contas Cibelly Farias do 
MPTC. 

 

9 Situação relativa à obra de restauro em São José 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 
Reprogramação Orçamentária – Participação da Gerência Geral e 
Financeira do CAU/SC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Participaram desse item de pauta o Gerente Financeiro, Filipe, e a 
Gerente Geral, Alcenira. Ficou definido pela CPUA que sobre o projeto 
‘Fundamentos para as Cidades 2030’ o recurso foi reprogramado e 
passa a ser incluído na impressão de 500 ‘Manuais dos Representantes’ 
e para os cadernos do patrimônio, sobre o projeto ‘Acessiblidade – 
Cidades Inclusivas o recurso contingenciado foi cortado em definitivo 
por não ter mais tempo hábil para realização do planejado. E para o 
projeto ‘Cadernos Cidade: Patrimônio de Todos’ mantém-se o 
orçamento anteriormente planejado.  

 

2 Solicitação do CAU/SP para realização de reunião com a CPUA/SC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 

 

3 
Projeto de parceria entre CAU/SC, a Fundação Catarinense de 
Cultura – FCC e o Museu Histórico de Santa Catarina - MHSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 

 

4 Solicitação de profissional de Ibirama 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 



 

 

5 Análise do Protocolo nº 1135572 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será tratado posteriormente em próxima reunião. 

 

6 Reunião Extraordinária 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Por meio da Deliberação nº 23 da CPUA, a Comissão decidiu por 
solicitar Reunião Extraordinária no dia 07 de agosto das 13h às 17h para 
tratar dos assuntos que ficaram pendentes. 

 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia 27/08/2020, 
com os votos favoráveis das Conselheiras Valesca Menezes Marques, Fatima Regina Althoff 
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 
 
 


