
 

SÚMULA DA 01ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 07/08/2020 HORÁRIO  13h – 17h28min 

LOCAL Virtual – Via Zoom Online  

 

ASSESSORIA 
Antonio Couto Nunes 

Luiza Mecabô 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 13h 17h28min 

Jaqueline Andrade Coordenadora Ajunta 13h 17h28min 

Fatima Regina Althoff Membro  13h40 17h28min 

 

CONVIDADOS 

Diego Fermo - Diretor da FCC 

Lena Peixer - Diretora do Museu Histórico de Santa Catarina 

Márcia Escorteganha da CT-P e do Palácio Cruz e Sousa 

 

Ausências justificadas 

Conselheiro  
Justificativa Não houve. 

 

Atrasos Justificados 

Conselheiro  

Justificativa Não houve. 

 

Ausências não justificadas 

Conselheiros  

Justificativa Não houve. 

 

Leitura e aprovação da Súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento - 

 

Comunicação 

 

Responsável Assessor Antonio Couto Nunes 

Comunicado 

Comunicou sobre o retorno da Prefeitura de Laguna do ofício enviado 
pelo CAU/SC e como resposta disse “que o município de Laguna possui 
profissionais com formação e experiência na área, conforme 
recomendação. O compromisso de nossa gestão sempre esteve voltado 
na contração de equipe técnica, conforme exposto no Ofício nº 265/2020, 
da Fundação Lagunense de Cultura”. Sobre o projeto sugerido pela 
Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos para realização de 
concurso de fotografia relacionado a área de patrimônio, informou que 
ao verificar internamente as possiblidades de realização pela equipe do 



 

CAU/SC, não seria possível a realização em virtude do tempo e de 
orçamento. Foi sugerido então realização um desafio para no Instagram 
do CAU/SC com fotos de edificações históricas de Santa Catarina ao 
longo do mês do patrimônio.  

 

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 retorno dos Arquitetos e Urbanistas na plataforma 
dos representantes para o município de Lauro Müller.  
Foi solicitado que, sobre o procedimento a ser documentado 
pela CPUA para as representações, será pautado novamente na 
próxima reunião. 

b) Não foram recebidos novos relatórios dos representantes 
regionais e os recebidos anteriormente foram encaminhados à 
comissão por e-mail para conhecimento das Conselheiras. 

 

2 Organização do Ciclo de Debates Cidade: Patrimônio de todos  

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi definida, a programação dos eventos a serem realizados no Ciclo 
de Debates Cidade: Patrimônio de Todos. As datas e os assuntos 
ficaram definido para os dias: 

• 19/08/2020 – O Futuro do patrimônio e o papel do patrimônio no 
futuro da Cidade: Abertura do Ciclo de Debates “Cidade: 
Patrimônio de Todos”. O evento será marcado pelo lançamento 
dos “Cadernos – Cidade: Patrimônio de Todos”, pela palestra do 
Professor Leonardo Castriota, Presidente do ICOMOS Brasil 
sobre “O Futuro do patrimônio e o papel do patrimônio no futuro 
da Cidade”, e por um qualificado debate com Presidente Luciano 
Guimarães (CAU/BR), Presidente Daniela Sarmento (CAU/SC) 
e Oritz Adams de Campos [a confirmar] (CAU/RS); 
 
14:00 – Abertura Institucional/Boas vindas, participação 
Presidente Luciano, Presidente Daniela, Conselheiras da CPUA 
14:30 – Palestra inaugural de aproximadamente 40 minutos, por 
Leonardo Castriota, com o tema do Caderno Principal: “O Futuro 
do Patrimônio e o papel do Patrimônio no futuro da Cidade”; 
15:10 – Debate com: Presidente Luciano Guimarães (CAU/BR), 
Presidente Daniela (CAU/SC) e Oritz Adams de Campos [a 
confirmar] (CAU/RS). 
15:50 – Lançamento dos Cadernos Cidade: Patrimônio de 
Todos, a Presidente Daniela faz o lançamento dos Cadernos, 
com auxílio de João Serraglio (organizador dos Cadernos); 
16:10 – Boas Práticas e Cartaz: apresentação do capítulo das 
Boas Práticas em preservação/restauração/conservação de 



 

patrimônios culturais edificados em Santa Catarina, com os 
colegas Fabiano Teixeira dos Santos (autor dos desenhos do 
cartaz e um dos autores do conteúdo dos Cadernos) e João 
Serraglio; 
16:40 – Homenagem aos proprietários e/ou defensores dos 
imóveis apresentados: para esta parte do evento serão 
convidados alguns representantes (projetistas, proprietários 
e/ou defensores do imóvel) das boas práticas elencadas nos 
Cadernos para participar da atividade on-line, como uma 
homenagem àqueles que lutam pela preservação dos 
respectivos patrimônios. Os responsáveis pelas Boas Práticas 
serão apresentados e terão possibilidade de se manifestar (3min 
para cada); 
17:00 – Encerramento do primeiro encontro. 
 
 

• Dia 26/08/2020 – Os diferentes agentes do patrimônio e seu 
papel na preservação: Palestra sobre a defesa do Patrimônio 
Cultural e o papel do Ministério Público; e apresentação dos 
conteúdos dos capítulos dos Cadernos Cidade: Patrimônio de 
Todos, orientados à população em geral, aos proprietários de 
imóveis com valor cultural, aos arquitetos e urbanistas e aos 
gestores públicos:  
 
14:00 – Abertura institucional/boas-vindas: Daniela, Valesca, 
Jaqueline; 
14:10 – Palestra principal: A Defesa do Patrimônio e o papel do 
Ministério Público, com o representante do Ministério Público de 
Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza Miranda ou Oritz Adams 
de Campos do CAU/RS; 
14:50 – Apresentação do Caderno População/proprietários: 
João Serraglio; 
15:10 – Apresentação do Caderno Profissionais/arquitetos e 
urbanistas: Simone Harger (representante da CT-Patrimônio de 
Todos); 
15:30 – Apresentação do Caderno Poder Público/prefeitura: 
Fátima Regina Althoff (Conselheira CAU/SC, membra da CPUA 
e da CT-Patrimônio de Todos); 
15:50 – Debate, com mediação de Fabiano Teixeira dos Santos; 
17:00 - Encerramento do segundo encontro. 
 
 

• Dia 02/09/2020 – Sítios históricos, planejamento e gestão 
urbana: Debate sobre "Sítios históricos, planejamento urbano e 
gestão urbana" com a participação de seis arquitetas e 
urbanistas, três representantes da Câmara Temática do 
CAU/SC “Cidade: Patrimônio de Todos”, e três convidadas: 
Norma Lacerda Gonçalves (UFPE, Recife/PE), Cássia Regina 
Carvalho de Magaldi (São Paulo e Santos/SP) e Maria Rita 
Silveira de Paula Amoroso (Campinas/SP). 
 
14:00 – Abertura e boas-vindas, Presidente Daniela e Valesca; 



 

14:10 – Apresentações sob o tema Sítios históricos, 
planejamento e gestão urbana: 
14:10 – Apresentação de Norma Lacerda Gonçalves; 
14:30 – Apresentação de Cássia Regina Carvalho de Magaldi 
(Conselheira do CAU/SP); 
14:50 – Apresentação de Maria Rita Amoroso (Conselheira do 
CAU/SP) 
15:10 – Apresentação de Suzane Albers Araújo; 
15:30 – Apresentação de Vanessa Pereira; 
15:50 – Debate, mediado por Simone Harger 
17:00 – Encerramento do terceiro encontro. 
 

• Dia 09/09/2020 – Patrimônio Edificado: Ensino, pesquisas e 
práticas acadêmicas em SC: Apresentação das experiências 
acadêmicas, em especial, no âmbito do Patrimônio Cultural 
Edificado, com participação de membros das universidades de 
todas as regiões do Estado de Santa Catarina; 
 
14:00 - Abertura Institucional:  
14:10 - Apresentação das universidades: 
14:10 - UFSC – Florianópolis (Mesorregião da Grande 
Florianópolis) - nome; 
14:30 - UDESC – Laguna (Mesorregião do Sul Catarinense) - 
nome; 
14:50 - UNESC – Criciúma (Mesorregião do Sul Catarinense) - 
nome; 
15:10 - UNIPLAC/UNIFACVEST – Lages (Mesorregião Serrana) 
- nome; 
15:30 - UNOCHAPECÓ - Chapecó (Mesorregião Oeste 
Catarinense) - nome; 
15:50 - UNOESC - São Miguel do Oeste (Mesorregião Oeste 
Catarinense) - nome; 
16:10 - FURB/UNIASSELVI/UNISOCIESC - Blumenau 
(Mesorregião do Vale do Itajaí) - nome; 
16:30 – Debate; (Mediação do Debate: Virgínia de Luca) 
17:00 – Encerramento do Ciclo de Debates. 

 

3 Carta aos Candidatos – 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Relatar a plenária os passos da elaboração da carta conjunta e 
atualmente a CPUA/SC está aguardando manifestação da comunicação 
do CAU/RS sobre a finalização da carta. Será marcada nova reunião da 
CPUA/Sul para alinhamento do evento de divulgação da Carta aos 
Candidatos no dia 20 de agosto. 

 

4 Análise do Protocolo nº 1135572 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
Trata-se de denúncia anônima recebida no SICCAU. Por não ser de 
competência da fiscalização do CAU/SC tratar dessa denúncia nos 
moldes da Resolução 22 do CAU/BR, foi encaminhada à Comissão para 



 

análise. Para esse ponto foi solicitada a presença da Procuradora do 
CAU/SC, Isabela Borba, que orientou à CPUA que fosse encaminhada 
para uma análise do setor jurídico do CAU/SC para elaborar uma minuta 
de resposta a ser analisada na próxima reunião da CPUA.  

 

5 Encaminhamentos após reunião com MPC e MPSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente na próxima reunião. 

 

6 
Manifestação sobre a descaracterização das vias do entorno da 
Praça XV de Novembro e Setor Leste de Florianópolis 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A CPUA/SC, por meio da Deliberação nº 25 de 2020, recomenda ao 
Plenário a validação da manifestação do CAU/SC no documento, 
assinado em conjunto pela  Associação Catarinense de 
Conservadores e Restauradores – ACCR, a  International Council 
of Monuments and Sites – ICOMOS/Santa Catarina, Instituto de 
Arquitetos do Brasil – Departamento Santa Catarina – IAB/SC e 
Conselho de Arquitetura de Santa Catarina – CAU/SC, 
protocolado no Ministério Público de Santa Catarina,  no qual 
relata possível “descaracterização das vias do entorno da Praça 
XV de Novembro e Setor Leste da Área Central de Florianópolis”. 

 

7 
Solicitação de reunião conjunta com Comissão de Patrimônio do 
CAU/SP 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A CPUA, por meio da Deliberação nº 24, definiu por solicitar a 
convocação das conselheiras da CPUA-CAU/SC para participar de 
reunião conjunta no dia 13/08/2020 às 16:30, em link a ser encaminhado 
pelo CAU/SP e por solicitar a participação de membros da Câmara 
Temática ‘Cidade: Patrimônio de todos’ para o debate conjunto. 

 

8 Solicitação de parceria com o MHSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Neste ponto de pauta os convidados expuseram a ideia inicial que levou 
o MHSC a realizar o convite para o CAU/SC participar como parceiro 
para integrar o Projeto ‘Cadernos de Detalhamento Arquitetônico – 
Cidade: Patrimônio de Todos’. O convite da parceria surgiu pela 
necessidade de apresentar uma linguagem única dos elementos 
arquitetônicos que compõem o Museu Histórico de Santa Catarina - 
Palácio Cruz e Souza. Solicitam a contribuição e colaboração de 
Arquitetos e Urbanistas para o esclarecimento quanto aos detalhes do 
prédio que é singular e significativo para Santa Catarina. O material 
produzido pretende ser referência do MHSC perante a sociedade. Como 
encaminhamento serão elaborados um edital e um plano de trabalho 



 

para oficializar a parceria. Foi solicitado ao MHSC um documento inicial 
com os termos iniciais para seguir os ritos necessários e internos do 
CAU/SC para esse mês de agosto. O MHSC se comprometeu a enviar 
um documento inicial até a segunda quinzena de agosto.  

 

9 Situação relativa à obra de restauro em São José 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente na próxima reunião.  

 

10 Protocolo 879363/2019 - Resposta ao questionamento ACCR 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Como encaminhamento a CPUA se manifesta favorável ao 
questionamento da ACCR sobre a o apoio a criação da profissão de 
restaurador. Será pautado novamente na próxima reunião. Inserir os 
documentos na intranet.   

 

11 Solicitação de profissional de Ibirama 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente em nova reunião. 

 
 
 
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 
 

 


