
 

SÚMULA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 27/08/2020 HORÁRIO  09h – 13h47min 

LOCAL Virtual – Via Zoom Online  

 

ASSESSORIA 
Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 9h 13h47min 

Jaqueline Andrade Membro 9h 13h47min 

Fátima Regina Althoff Membro  9h 13h47min 

 

CONVIDADOS 

Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral do CAU/SC 

Silvya Helena Caprario – Coordenadora Câmara Temática de 
Acessibilidade 

Daniela Sarmento – Presidente do CAU/SC 

José Kós – Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC 

 

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 Aprovada e encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Assessoria Luiza 

Comunicado 

Foi comunicado as Conselheiras da CPUA sobre o retorno do CAU/TO 
em manifestação de apoio a Deliberação Plenária nº 509/2020 do 
CAU/SC. Também foi apresentado os retornos do MPC e IPHAN-SC em 
apoio aos eventos do ‘Ciclo de Debates: Cidade Patrimônio de Todos’ 
cedendo as logos para serem utilizadas oficialmente como apoiadores 
dos eventos. 

 



 

 

Responsável Conselheira Fatima 

Comunicado 

Solicitou que na próxima reunião da CPUA seja incluído como Item de 
Pauta a questão do retorno à ACCR sobre a regulamentação da 
profissão dos restauradores e que os documentos referentes a esse 
assunto sejam encaminhados por e-mail e incluídos na Intranet para 
análise antes da próxima reunião. 

 

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 solicitado pela CPUA tratar da aprovação dos procedimentos 
na próxima reunião para uma análise mais detalhada.   

b) Os relatórios recebidos durante o mês de agosto foram 
encaminhados para apreciação da CPUA por e-mail.  

 

2 Ciclo de Debates Cidade: Patrimônio de Todos 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Não houve, até essa reunião, alterações na programação dos eventos, 
somente foi solicitado constar que não será possível a participação da 
Arquiteta e Urbanista Cássia Regina Carvalho de Magaldi pois está 
concorrendo as eleições do CAU/SP, mas seguem confirmadas as 
outras participantes anteriormente confirmadas. Foi solicitado, pela 
Conselheira Jaqueline Andrade, que para melhor organização da sala 
do zoom do CAU/SC, durante os eventos, o link da reunião possa ser 
encaminhado no momento da convocação ou com mais antecedência. 

 

3 
Retorno sobre reunião conjunta com Comissão de Patrimônio do 
CAU/SP 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi comunicado pela coordenadora da CPUA, Valesca Menezes, que 
na reunião realizada, ficou acordado com o CAU/SP que seria elaborada 
nova manifestação a ser encaminhada ao CAU/BR com o propósito de 
que seja estimulado aos demais estados do Brasil o apoio à iniciativa 
lançada pelo CAU/SC através do envio de ofício que ‘Recomenda 
ocupação de Cargos de Chefia que atuam sobre a temática de 
Patrimônio’ a diversos órgãos. Foi ainda ressaltado, pela conselheira 
Jaqueline, que como não pode participar, a convocação foi para a 
suplente Silvana Hall e que esta não conseguiu participar por não 
receber o link para participar da reunião pelo CAU/SP. 

 
 
 
 



 

 

4 Projeto em parceria com o MHSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Pela Deliberação nº 26 de 2020 da CPUA, a comissão deliberou por 
solicitar a abertura de Processo de Parceria no âmbito do CAU/SC para 
celebração de parceria com a Fundação Catarinense de Cultura – FCC,  
com vistas a realizar estudos e suas classificações dos elementos 
arquitetônicos das edificações protegidas legalmente no estado de 
Santa Catarina, iniciando preferencialmente pelo Palácio Cruz e Sousa, 
atual sede do Museu Histórico de Santa Catarina – MHSC. 

 

5 Carta aos Candidatos - 2020 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

O Evento que seria realizado no dia 20 de agosto foi alterado e nova 
data será definida após publicação da Carta do CAU/BR que está 
prevista para ser publicada no dia 28 de agosto. Após essa data, o 
CAU/RS e o CAU/SC definirão nova data para divulgação da carta 
conjunta entre os dois estados. Nessa nova data, a organização do 
evento ficou sob a responsabilidade do CAU/RS. Destacaram que, 
apesar das possíveis alterações, a Carta aos Candidatos 2020 foi 
aprovada pelo Plenário do CAU/SC. Será também solicitada, orientação 
ao jurídico do CAU/SC quanto a participação no evento visto que as 
conselheiras e a presidente irão participar da eleições do CAU/SC. 

 

6 Solicitação de Profissional de Ibirama 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Sobre esse ponto, foi recebido questionamento da Arquiteta e Urbanista 
Cristiane Schattenberg, e foi respondido pelo assessor da Presidência, 
Antonio Couto. O e-mail de resposta foi apresentado para apreciação 
da CPUA. 

 

7 Análise do protocolo n° 1135572 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente em nova reunião.  

 

8 Encaminhamentos após reunião com MPC e MPSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento Será pautado novamente em próxima reunião. 

 

9 
Encaminhamentos após ciclo de debates Fundamentos para as 
Cidades 2030 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 



 

Encaminhamento Será pautado novamente em próxima reunião. 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 
Apresentação do Programa para Cidades Sustentáveis do Fundo 
Global para o Meio Ambiente (GEF). 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Sobre esse ponto de Pauta a Comissão resolveu por ativar os encontros 
da Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais e incluir esse 
assunto na próxima reunião. Por responder a Arquiteta e Urbanista 
Luana Montero que será incluído como assunto da CT de Estudos 
Urbanos. A data para próxima reunião está marcada para o dia 16 de 
setembro das 14h às 17h. 

 

2 
Encaminhamentos do Evento: Acessibilidade hoje e amanhã - 
Projetando cidades inclusivas para 2030 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A CPUA, por meio da Deliberação nº 28 de 2020, definiu por solicitar 
autorização para realização do evento ‘Acessibilidade hoje e amanhã - 
Projetando cidades inclusivas para 2030’ a ser realizado no dia 
23/09/2020 das 14h às 17h pelo CAU/SC; Por convidar especialista na 
área para elencar as principais alterações da Norma Brasileira NBR 
9050; Por solicitar o apoio para realização desse evento do SC 
Acessível via MPSC, MPT, CONED. 

 

3 Proposta de Acordo de Cooperação com a UFSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

A CPUA, por meio da Deliberação nº 27 de 2020, decidiu por solicitar a 
abertura de Processo de Parceria no âmbito do CAU/SC, com vistas a 
realização de parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC para desenvolvimento do projeto ‘Plataforma pela resiliência das 
cidades’. Pautar novamente na próxima reunião. 

 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia 29/09/2020, 
com os votos favoráveis das Conselheiras Valesca Menezes Marques; Jaqueline Andrade e 
Fátima Regina Althoff. 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 


