
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO Parceria entre o CAU/SC e a FCC/SC 

  

DELIBERAÇÃO Nº 26/2020 – CPUA-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL – CPUA-CAU/SC, reunida 
ordinariamente no dia 27 de agosto 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 o artigo 3º, inciso XXI do Regimento Interno do CAU/SC, o qual dispõe que 
compete ao CAU/SC, no âmbito de sua jurisdição firmar convênios com entidades públicas e 
privadas, observado o disposto na legislação própria; 
 
Considerando o artigo 153, inciso XVII do Regimento Interno do CAU/SC, o qual dispõe que 
compete ao Conselho Diretor propor e deliberar sobre convênios, termos de colaboração, 
termos de fomento, acordos de cooperação e memorandos de entendimento; 
 
Considerando reunião realizada anteriormente entre e Presidência do CAU/SC e a equipe do 
Museu Histórico de Santa Catarina – MHSC a qual deu início as tratativas para realização de 
parceria; 
 
Considerando a necessidade de um estudo mais aprofundado e técnico da descrição e função 
do Palácio como patrimônio cultural levantada pela equipe do Museu Histórico de Santa 
Catarina – MHSC e que este projeto tem como proposta fazer o levantamento detalhado dos 
elementos arquitetônicos da edificação histórica tombada – o Palácio Cruz e Sousa, atual 
sede do Museu Histórico de Santa Catarina- MHSC, que é propriedade do Governo do Estado 
de Santa Catarina sob curadoria da Fundação Catarinense de Cultura – FCC; 
 
Considerando que o Palácio e seu entorno é tombado como Patrimônio Histórico do Estado, 
segundo a Lei nº 5.476 de 22 de dezembro de 1980, e pelo Decreto Municipal nº 21.326 de 
26 de janeiro de 1984 – tombamento P1: “[...] imóveis classificados que pela sua 
monumentalidade e valor excepcional são totalmente preservados, interiormente e 
exteriormente (Fonte SEPHAN- IPUF); 
 
Considerando que a Câmara Temática Cidade: Patrimônio de Todos, vinculada à Comissão 
Especial de Política Urbana e Ambiental – CPUA/SC reúne profissionais qualificados que 
participam ativamente de estudos e da temática do patrimônio; 
 
 
DELIBERA:  
 
1. 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. 
 
2.  Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 



 

 

Com 03 votos favoráveis das conselheiras Valesca Menezes Marques; Fátima Regina Althoff 
e Jaqueline Andrade (0) zero votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) ausências. 
 
 
 

Florianópolis, 27 de agosto 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 
 

 
 
 

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPUA - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Valesca Menezes Marques (Coordenadora) X    

Jaqueline Andrade (coordenadora adjunta) X    

Fátima Regina Althoff (membro) X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 8ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 28/08/2020 

Matéria em votação: Parceria entre o CAU/SC e a FCC/SC 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (00) 

Ocorrências: Não houve. 

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

 
 
 


