
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Participação no evento: Acessibilidade hoje e amanhã - Projetando 
cidades inclusivas para 2030 

  

DELIBERAÇÃO Nº 28/2020 – 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 que o Projeto da Câmara Temática de Acessibilidade está vinculado à 
comissão de Políticas Urbanas e Ambientais – CPUA/SC;  
 
Considerando que esse é um projeto de grande importância para sociedade e busca por meio 
de estudos e ações “sensibilizar a sociedade sobre a importância de garantir acessibilidade 
nos espaços de uso público e coletivo, respeitando o direito constitucional de ir e vir, na busca 
de uma cidade inclusiva. A acessibilidade é um fator capaz de oferecer igualdade de 
oportunidade para transitar por espaços públicos ou privados, com conforto, segurança e 
autonomia, reduzindo ao máximo as barreiras físicas”; 
 
Considerando que o profissional Arquiteto e Urbanista tem a responsabilidade de projetar 
atendendo às exigências de acessibilidade, visto que a cidade é para todos, sempre em 
atendimento à Norma Brasileira NBR 9050 e os decretos legais a ela vinculados; 
 
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 autorização para realização do Evento: Acessibilidade hoje e amanhã - 
Projetando cidades inclusivas para 2030 a ser realizado no dia 23/09/2020 das 14h às 17h 
pelo CAU/SC; 
 
2 – Por convidar especialista na área para elencar as principais alterações da Norma Brasileira 
NBR 9050; 
 
3 – Por solicitar o apoio para realização desse evento do SC Acessível via MPSC, MPT, 
CONED;  
 
4 – 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: Participação no evento: Acessibilidade hoje e amanhã - Projetando 
cidades inclusivas para 2030. 

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. 

 
 
 


