
 

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA CPUA-CAU/SC – 2020 - ONLINE 
 

DATA 22/10/2020 HORÁRIO  09h – 16h43min 

LOCAL Virtual – Via Zoom Online  

 

ASSESSORIA 

Antonio Couto Nunes 

Leonardo Vistuba Kawa 

Luiza Mecabô 

Gabriel Querne 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Valesca Menezes Marques Coordenadora 9h 16h43min 

Jaqueline Andrade Membro 9h 16h43min 

Fátima Regina Althoff Membro  9h 16h43min 

 

CONVIDADOS 
 

 

 

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 Coordenadora Valesca 

Comunicado 

Informou sobre a participação no Programa Boa Mistura, da Rádio 
Cidade em Dia, com tema “ODS na Prática” em Criciúma. Enfatizou que 
buscou responder às questões propostas pelo programa atrelando, 
sempre que possível, as respostas aos problemas estruturais do 
planejamento urbano e considerou que a participação foi satisfatória, 
sendo possível falar o que tinha sido planejado apesar de perceber que 
o apresentador estava esperando soluções mais imediatas ao tema 



 

proposto pelo programa. Participaram juntamente no programa 
integrantes do ‘Movimento ODS’ de Santa Catarina.  

 

Responsável Conselheira Jaqueline 

Comunicado 

Informou sobre a participação na Audiência Pública Virtual referente a 
aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 0082/2020 sobre diretrizes para 
condomínios fechados com fins urbanos no município de São José. 
Comunicou que foi feita a leitura da Manifestação elaborada pelo 
CAU/SC e que a contradição do que o CAU/SC expôs foi bem polida. 
Esperava que houvesse maior adesão dos participantes em favor do que 
foi exposto, porém somente um participante se manifestou em apoio. E, 
por fim, falou que foi importante a manifestação, mas é necessário, para 
uma ação mais efetiva, encaminhar aos órgãos competentes para que 
possam efetuar as medidas necessárias. Como encaminhamento desse 
assunto será solicitado orientação ao Jurídico do CAU/SC quanto à 
atuação da promotora de justiça após a exposição dos argumentos 
produzidos pelo CAU/SC na reunião da Audiência Pública, para que esse 
assunto possa ser levado à Corregedoria do Estado. 

 

Responsável Assessoria Antonio 

Comunicado 

Comunicou sobre a possibilidade de participação de interessados na 
aula de inauguração da Pós –Graduação sobre Cidades Inteligentes, da 
UFRJ, na segunda-feira dia 26 de outubro no período da noite. Informou 
também sobre a proposta de Residência/Especialização em ATHIS, da 
UFSC em conjunto com o CAU/SC em 2021, e que se trata de um projeto 
‘transversal’, com contribuições importantes da CEF e da CPUA, que 
pode ser instituído como um projeto especial sendo destinado um 
recurso específico para execução.  

 
 

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 realizada análise mais detalhada da deliberação que envolve 
a documentação dos procedimentos adotados pela CPUA para 
as representações regionais, mas ainda foi solicitado pela CPUA 
que o assunto seja aprofundado. Foi encaminhado link para que 
as contribuições sejam realizadas pelas conselheiras. Será 
pautado novamente na próxima reunião.  

b) Os relatórios recebidos durante o mês foram encaminhados para 
apreciação da CPUA por e-mail e lidos durante a reunião. 

 

2 Câmara Temática de Patrimônio 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 



 

Encaminhamento 
A próxima reunião da Câmara Temática de Patrimônio será realizada 
no dia 23 de outubro, posterior a essa reunião da CPUA. 

 

3 Câmara Temática de Estudos Urbanos e Ambientais 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 
A próxima reunião da Câmara Temática de Estudos Urbanos e 
Ambientais será realizada no dia 22 de outubro no período da noite 
posterior a essa reunião da CPUA. 

 

4 Câmara Temática de Acessibilidade 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Neste ponto de pauta houve a participação da coordenadora da Câmara 
Temática de Acessibilidade, Silvya Caprario, que comunicou sobre os 
principais itens tratados na reunião realizada no dia 20 de outubro as 
19h. Informou que dentre os itens de pauta teve a avaliação do evento 
‘Acessibilidade Hoje e amanhã – projetando cidades para 2030’ com a 
participação do Arquiteto e Urbanista Eduardo Ronchetti. De forma 
geral, os participantes de CT ficaram contentes com o evento realizado. 
Comentou do evento que a CT também está participando ‘Webinário – 
Acessibilidade em Edificações’ realizado pelo Ministério Público de 
Santa Catarina. Sobre o projeto da “caminhada da acessibilidade’, como 
ainda não se sabe ao certo quando será permitido voltar a realizar 
encontros e aglomerações devido a pandemia, será criada uma página 
do YouTube com situações vivenciadas no dia a dia para chamar 
atenção para as questões cotidianas que envolvem a acessibilidade. 
Sobre o projeto da cartilha, foi proposto pela CT, iniciar com materiais 
voltados a educação das crianças.  

 

5 Projeto em parceria com o MHSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi lido o documento enviado antecipadamente pela assessoria à 
CPUA, já incluindo as considerações da Conselheira Fátima. Foram 
acolhidas as alterações e sugeridas outras. Como encaminhamento 
será feito uma comunicação com a FCC e com o MSHC informando que 
o CAU/SC, através da CPUA, continua analisando o projeto e que 
planeja realizar uma reunião nos próximos meses para apresentar as 
sugestões da comissão.  

 

6 Projeto em parceria com a UFSC 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi realizada reunião da Assessoria da CPUA com a equipe da UFSC e 
com o Professor José Kós, no dia 21 de outubro, para tratar das 
sugestões encaminhadas pela CPUA ao projeto de parceria. Durante a 
reunião, a UFSC concordou com praticamente todas as sugestões 
enviadas pelo CAU/SC, porém pontuou algumas questões como:  



 

ODS 11: foi sugerido pela UFSC não especificar o ODS 11 para, 
posteriormente, caso necessário possam ser incluídos outros; 
Ingresso de outros agentes futuramente e que será desenvolvido ao 
longo do processo de criação da plataforma; 
Criação de um painel direcionado para cada ator específico e que 
poderá ser cedido funcionário do CAU/SC para auxiliar na criação desse 
painel; 
Sobre os recursos financeiros, foi solicitado pela UFSC, o pagamento 
de 3 (três bolsas de mestrado fechando um valor total de R$ 54.000), 
porém o CAU/SC, ao fechar o orçamento para os projetos de 2021, 
finalizou como orçamento para esse projeto o valor de R$ 28.000. 
Além disso, durante a reunião, foi apresentado à CPUA o documento 
enviado pela UFSC como retorno as sugestões do CAU/SC. A CPUA 
concordou com o documento e sugeriu algumas poucas alterações ao 
documento. 

  

7 Análise do Protocolo nº 1183506 

Fonte Fiscalização CAU/SC 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foram apresentados os documentos recebidos nas duas denúncias 
encaminhadas pela Fiscalização do CAU/SC através do protocolo nº 
1183506/2020. As denúncias estão relacionadas à competência da 
CPUA. Como encaminhamento a CPUA resolveu elaborar um ofício de 
apoio ressaltando a importância de contratar um profissional arquiteto e 
urbanista especialista e com comprovada experiência e conhecimento 
na área de planejamento urbano. O ofício será destinado ao MPSC, 
Centro de Apoio do Meio Ambiente - MPSC, para a câmara de 
vereadores de Itajaí, Prefeitura e MPC.  

 

8 Planejamento das ações 2021 

Fonte Presidência 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi apresentada a tabela contendo os projetos sugeridos pela CPUA. 
Foram mantidos os projetos sugeridos pela comissão e os valores 
destinados a cada projeto ficaram definidos da seguinte forma: 
Projeto Fundamento Cidades 2030: R$ 15.000; 
Projeto Plataforma de Eco Sistemas das Cidades (parceria com a 
UFSC): R$ 28.000; 
Projeto Cidade: Patrimônio de Todos: R$ 15.000; 
Projeto Acessibilidade Cidades Inclusivas: R$ 15.000. 

 

EXTRA PAUTA 

 

1 Averbação Patrimônio Histórico - Município de Timbó 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Sobre esse assunto, a recomendação da CPUA é de enviar um e-mail 
ao Arquiteto e Urbanista Júlio César Ferrari, reforçando o que já havia 
sido solicitado por e-mail pela assessoria, para que o apoio que é 
solicitado ao CAU/SC tenha mais embasamento técnico. 



 

 

2 Laudo Técnico Bem Histórico - Munícipio Jaraguá do Sul 

Fonte CPUA 

Relator CPUA 

Encaminhamento 

Foi lido o e-mail recebido do Sr. Gustavo Ginjo e como encaminhamento 
a Conselheira Fátima encaminhará minuta a ser enviada como resposta 
a esse e-mail. Também foi solicitado pela CPUA que seja realizado 
contato com a atual representante regional do COMPHAAN de Jaraguá 
do Sul, Arquiteta e Urbanista Claudia Brandão Eing Flesch solicitando 
esclarecimentos sobre a situação relatada no e-mail. 

 
 
 
Esta Súmula foi aprovada na reunião da CPUA realizada de forma virtual no dia 19/11/2020, 
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 
 


