
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Abertura de Processo de Parceria para desenvolvimento da Plataforma 
de Resiliência das Cidades  

  

DELIBERAÇÃO Nº 27/2020 – 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 que, com a pandemia da COVID – 19, viu-se a necessidade de criar uma 
plataforma para divulgar estudos, ações e alternativas para superar as dificuldades a serem 
enfrentadas nesse novo contexto nos temas pertinentes aos assuntos da ecologia e 
urbanismo; 
 
Considerando as tratativas em reuniões realizadas com a Universidade Federal de Santa 
Catarina, representada pelo Professor Doutor José Ripper Kós, do Grupo de Pesquisa 
Laboratório de Ecologia Urbana (LEUr) da UFSC, na 4ª Reunião Ordinária da CPUA e na 8ª 
Reunião Ordinária da UFSC;  
 
DELIBERA:  
  
1. Solicitar a abertura de Processo de Parceria no âmbito do CAU/SC, com vistas a realização 
de parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC para desenvolvimento do 
projeto ‘Plataforma pela resiliência das cidades’. 
 
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: 27/08/2020 

Matéria em votação: Abertura de Processo de Parceria para desenvolvimento da 
Plataforma de Resiliência das Cidades 

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. 

 
 
 


