
 

 

PROCESSO  

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Entrega da Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina - 2019 

  

DELIBERAÇÃO Nº 035/2020 – CD-CAU/SC 

 

O CONSELHO DIRETOR - CD-CAU/SC, reunido ordinariamente no dia 04 de maio de 2020,  
com  participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos dos itens 4 e 5.2 
da  Deliberação Plenária 489, de 17 de abril de 2020, c/c  com o parágrafo único do artigo 32 
e §3º do artigo 107 do Regimento Interno, aplicados por analogia, e nos termos da convocação 
presidencial,  no uso das competências que lhe conferem os artigos 153 do Regimento 
Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 

Considerando especificamente o inciso II do artigo 153 do Regimento Interno que estabelece 
competência ao Conselho Diretor para apreciar e deliberar sobre eventos, bem como, o inciso 
III que confere ao Conselho Diretor a atribuição de deliberar sobre a pauta da reunião plenária 
do CAU/SC;  

Considerando a Deliberação Plenária Ad Referendum nº 01, de 15 de março de 2020 
(validada pela Deliberação Plenária nº 486, de 17 de abril de 2020), a Deliberação Plenária nº 
489, de 17 de abril de 2020, e a Deliberação Plenária Ad Referendum nº 03, de 30 de abril de 
2020, onde ambas suspendem eventos, reuniões, encontros e atividades coletivas do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, de 16 de março a 15 de maio de 
2020, decorrentes de questões de segurança sanitária necessárias para enfrentamento à 
pandemia gerada pelo Coronavírus (COVID-19);  
 
Considerando que a entrega da Premiação Acadêmica 2019, conforme previsão contratual, 
estava inicialmente prevista para 27 de março e, depois foi remarcada para ser entregue 
durante a realização do Projeto ConectaCAU (CAU Itinerante) em 22 ou 23 de abril do 
corrente, porém em função do cancelamento de todas as atividades públicas e coletivas, 
ambas as datas foram canceladas;  
 
Considerando que os premiados fazem jus ao recebimento dos prêmios nos termos do edital 
público de realização da 7º Premiação Acadêmica 2019;  
 
Considerando a Deliberação CEF nº 33, de 29 de abril de 2020, coordenadora do Projeto 
Premiação Acadêmica, a qual solicita a divulgação dos trabalhos premiados e a abertura e 
leitura da ata de sessão de julgamento da Premiação Acadêmica 2019 seja realizada através 
de formato virtual, durante a Reunião Plenária do CAU/SC, ou em não sendo possível na data 
de 20 de maio de 2020;  
 
DELIBEROU POR:  
 
1 - Autorizar a divulgação dos trabalhos premiados e a abertura e leitura da ata de sessão de 
julgamento da Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - 2019 
(7º Prêmio Estudante; 1º Prêmio Professor), a realizar-se por oportunidade da 103ª Plenária 
Ordinária do CAU/SC, no dia 15 de maio de 2020, com transmissão ao vivo pelos canais de 
comunicação do CAU/SC;  
 
2 - Convidar para participar de forma on line da entrega da Premiação, o representante da 
empresa organizadora da premiação e de membro da comissão julgadora, nos termos do 
edital da premiação acadêmica;    
 



 

 

3 - Por convidar todos os premiados e comunidade acadêmica em geral para acompanhar a 
divulgação do resultado da premiação;  
 
4 - Por determinar que a comunicação do CAU/SC desenvolva arte específica e dê ampla 
divulgação da entrega da premiação;   
 
5 - Encaminhar à Presidência para providências regimentais cabíveis.  
 
Com 04 (quatro) votos favoráveis dos/as conselheiros/as Everson Martins, Rosana Silveira, 
Silvana Maria Hall e Silvya Helena Caprario; 0 (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções 
e 0 (zero) ausências.  

 
Florianópolis, 04 de maio de 2020. 

 
 
 

__________________________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 
 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ause 

Everson Martins (Coordenador da CEP) x    

Rosana Silveira (Coordenadora da CED) x    

Silvana Maria Hall  (Coordenadora Adjunta da  CEF) x    

Silvya Helena Caprario (Coordenadora da COAF) x    

 

Histórico da votação 

Reunião do Conselho Diretor: 5ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 04/05/2020 

Matéria em votação: Entrega da Premiação Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina – 2019. 

Resultado da votação: Sim (04) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (04) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Bruna Porto 
Martins 

Presidente da Reunião: Daniela Pareja 
Garcia Sarmento 

 
 

 
 
 



 

 

 
 


