
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Encaminhamentos para Evento de divulgação do Projeto: Fundamentos 
para as Cidades 2020 

  

DELIBERAÇÃO Nº 19/2020 – 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 98 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em 
epígrafe, e 
 
Considerando a finalização da etapa do processo de elaboração do Manual ‘Fundamentos 
para as Cidades 2030, após a entrega do material impresso no dia 17 de abril; 
 
Considerando que um dos objetivos do projeto é contribuir com a qualificação da atuação dos 
profissionais que se propõem a colaborar com a construção dos Planos Diretores (PDPs) 
tendo como base os ODS; 
 
Considerando a necessidade de dar ampla divulgação e conhecimento à sociedade do 
resultado do projeto, sendo o ‘Manual para as Cidades 2030’ o produto do projeto; 
 
Considerando que o projeto Fundamentos para as Cidades 2030 é uma das ações prioritárias 
previstas no Planejamento do CAU/SC em 2020 e que mesmo frente a pandemia da Covid19 
o projeto foi mantido no orçamento; 
 
Considerando que devido a pandemia do novo coronavírus os eventos e encontros estão 
prejudicados no formato presencial e exigem formatos online/à distância; 
 
 
DELIBERA:  
 
1 – Por solicitar que se autorize a realização de uma série de eventos virtuais para divulgação 
do projeto Fundamentos para as cidades 2030 com duração de aproximadamente 2h 
conforme as seguintes datas abaixo apresentadas: 
 

 17/06 – 1º Encontro Preparatório Com Os Representantes (convite: representantes 
regionais e cadastrados na plataforma dos representantes); 

 24/06 – As políticas de planejamento urbano e os ODS (convite: Rayne Ferretti Moraes 
da ONU Habitat e arquiteto Carlos Leite (autor do livro Cidades Sustentáveis, Cidades 
Inteligentes); 

 08/07 – Título do encontro: O processo de elaboração de Planos Diretores 
Participativos - Elaboração, Revisão, Participação, Tramitação, Implementação 
(convite: Margareth Matiko Uemura do Instituto Polis e Betânia de Moraes Alfonsin do 
IBDU); 

 22/07 – Título do encontro: Aplicação dos ODS na prática do planejamento urbano 
(convite: Prefeitura de BH e do arquiteto Cid Blanco do IAB/MG); 

 05/08 – Título do encontro: Os desafios na realização das políticas urbanas pelas 
Prefeituras (convite: Prefeita de São Cristóvão do Sul/SC, Sisi Blind e Prefeita de 
Conde/PB, Márcia Lucena); 

 



 

 

2 – Por incluir no planejamento da divulgação do Projeto Fundamentos para as Cidades 2030 
possibilidade de criação, juntamente com a Escola do Legislativo, de um curso de capacitação 
envolvendo o tema e realizar reunião de alinhamento em junho para definir formato do curso; 
 
 
3 – Por inscrever o projeto Fundamentos para as Cidades 2030 para que seja apresentado 
no Guia IAB para a Agenda 2030, cuja inscrição foi prorrogada até o dia 29 de maio, e que 
tem como intenção ampliar ainda mais os exemplos a serem apresentados e garantir o debate 
sobre o papel do trabalho de arquitetos e urbanistas para alcançar as metas da Agenda 2030; 
  
4 – 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: Encaminhamentos para divulgação do Projeto: Fundamentos para as 
Cidades 2020. 

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. 

 


