
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Encaminhamentos para Eventos de divulgação do Projeto da Câmara 
Temática: Cidade - Patrimônio de todos 

  

DELIBERAÇÃO Nº 22/2020 – CPUA-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPUA-CAU/SC, reunida 
ordinariamente no dia 30 de julho 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 a finalização do processo de elaboração do projeto ‘Cadernos Cidade: 
Patrimônio de todos’ elaborado pela Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos, 
vinculada à CPUA; 
 
Considerando que um dos objetivos do projeto é contribuir com a qualificação da atuação dos 
profissionais que atuam na área de preservação do patrimônio tema importante para a 
Arquitetura e Urbanismo; 
 
Considerando a necessidade de dar ampla divulgação e conhecimento à sociedade do 
resultado do projeto, sendo ‘os cadernos’ o produto de entrega do projeto; 
 
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 ‘Cidade: Patrimônio de Todos’ com duração entre 2h a 3 h conforme as seguintes 
datas abaixo apresentadas: 
 
a) 19/08 – Abertura do Ciclo de Debates Cidade: Patrimônio de Todos: 

 
- Lançamento dos Cadernos Cidade: Patrimônio de Todos, com apresentação resumida 
dos tópicos contidos nos Cadernos e apresentação do perfil de cada um dos AU que 
elaboraram o conteúdo; apresentação das entidades/instituições apoiadoras do evento;  
- Palestra com o tema do primeiro caderno: “o futuro do patrimônio e o papel do patrimônio 
no futuro da cidade”, feita por palestrante de renome nacional; sugestão da CPUA-
CAU/SC, Palestrante Leonardo Castriota – Presidente do ICOMOS.  
- Debate com a participação do palestrante e de 2 ou 3 debatedores, com a mediação 
feita por 1 membro do CAU/SC.  
- Trazer representantes (projetistas e proprietários) das boas práticas elencadas nos 
cadernos para participar da atividade online;  
 

b) 26/08 - Segundo encontro: foco no conteúdo dos demais cadernos; 
 
- Apresentação do Caderno população/proprietários, feita por um dos participantes da 
Câmara Temática;  
- Apresentação do Caderno profissionais, feita por um dos participantes da Câmara 
Temática;  



 

 

- Apresentação do Caderno poder público, feita por um dos participantes da Câmara 
Temática;  
- Convidar representante do Ministério Público de Minas Gerais, Marcos Paulo de Souza 
Miranda, para proferir a palestra principal; 
- Debate dos temas dos cadernos população/proprietários, profissionais, poder público, 
com a participação de 2 debatedores convidados e os 3 palestrantes. Mediação feita por 
1 membro do CAU/SC.  
 
c) 02/09: Terceiro encontro: Planos diretores em Centros Históricos; 
 

- Palestra sobre Planos diretores em centros históricos; Convidar Fernando Túlio 
(IAB/SP) para apresentar experiência de Patrimônio com o PD de São Paulo. 
Debatedores Vanessa Pereira e Suzane Albers; 

 
d) 09/09: Quarto encontro: Debate sobre estudos acadêmicos no âmbito do Patrimônio 

Cultural Edificado, com participação de membros de universidades de todas as 
regiões do estado. Fechamento do ciclo. Debatedora Virgínia de Luca. 

 
2 – Encaminhar solicitação de apoio formal ao evento aos seguintes parceiros institucionais: 
PósArq UFSC; ACCR; MPSC; MPC; FECAM; FCC; IPHAN; IAB-SC; 
 
3 – Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 02 votos favoráveis das conselheiras Valesca Menezes Marques e Jaqueline Andrade 
(0) zero votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) ausências. 
 
 
 

Florianópolis, 30 de julho 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 
 

 
 
  



 

 

 
 
 

7ª 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: 7ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 30/07/2020 

Matéria em votação: Encaminhamentos para Eventos de divulgação do Projeto: Cadernos 
de Patrimônio 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (00) 

Ocorrências: Não houve. 

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

 
 
 


