
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Apoio do CAU/SC no evento Projeto Arquitetura Neocolonial em Santa 
Catarina 

  

DELIBERAÇÃO Nº 17/2020 – CPUA-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPUA-CAU/SC, reunida 
ordinariamente no dia 28 de maio de 2020, com participação virtual (à distância) dos (as) 
conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 
2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe 
conferem os artigos 91 e 97 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando que em setembro de 2019 o CAU/SC já havia manifestado apoio em carta de 
anuência ao projeto cultural ‘Arquitetura Neocolonial em Santa Catarina: do erudito ao popular’ 
anexa a essa deliberação; 
 
Considerando a solicitação de apoio  do CAU para a realização de um evento on line proposto 
no escopo do Projeto Arquitetura Neocolonial em Santa Catarina, contemplado pelo Edital 
Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura 2019/Patrimônio Cultural/Patrimônio Material da 
Fundação Catarinense de Cultura, sob o contrato nº 205/2019, em substituição ao Seminário 
presencial que seria realizado em maio, que precisou ser cancelado por conta da pandemia 
de COVID-19 recebida por e-mail em 28 de maio de 2020; 
 
 
DELIBERA:  
 
1 – Por apoiar o evento ‘Modernidade na arquitetura e no espaço urbano das cidades 
catarinenses’ no que se refere a inscrições, logística da montagem da sala virtual, e emissão 
de certificados; 
 
2 – Verificar a possibilidade de realizar o evento em conjunto com o evento da Semana do 
Patrimônio, em agosto 2020; 
 
3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
 

Florianópolis, 28 de maio de 2020. 
 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. . da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 

 
 
  



 

 

 
 
 

5 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Valesca Menezes Marques (Coordenadora) x    

Jaqueline Andrade (membro) x    

 

Histórico da votação 

Reunião: 5ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 28/05/2020 

Matéria em votação: Apoio do CAU/SC no evento Projeto Arquitetura Neocolonial em 
Santa Catarina. 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Luiza Mecabô Presidente da Reunião: Valesca Menezes 
Marques. 

 
 
 




