PROCESSO
INTERESSADO CAU/SC
Eventos de divulgação do Projeto “Cidades: Patrimônio de Todos”
ASSUNTO
DELIBERAÇÃO Nº 067/2020 – CD-CAU/SC
O CONSELHO DIRETOR – CD-CAU/SC, reunido ordinariamente no dia 03 de agosto de
2020, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos da
Deliberação Plenária Ad Referendum CAU/BR nº 07/2020 (referendada pela Deliberação
Plenária DPOBR nº 100-01/2020), do item 1.2 da Deliberação Plenária CAAU/SC nº 504/2020,
item 3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 502/2020, c/c com o parágrafo único do artigo 32
e §3º do artigo 107 do Regimento Interno do CAU/SC, 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 artigo 153, inciso II do Regimento Interno do CAU/SC, que
confere ao Conselho Diretor apreciar e deliberar sobre eventos;
Considerando a proposição da Comissão Especial de Políticas Urbanas e Ambientais, através
da Deliberação CPUA – CAU/SC nº 22, de 30 de julho de 2020, de realização de eventos online de divulgação do Projeto “Cidade: Patrimônio de Todos”, nos dias 19/08/2020,
26/08/2020, 02/09/2020 e 09/09/2020;
Considerando que por oportunidade será feito o lançamento dos cadernos “Cidades:
Patrimônio de Todos”, o resultado é fruto de significativas contribuições dos profissionais
especialistas que participam do Projeto Câmaras Temáticas do CAU/SC - CTs, especialmente
a CT “Cidades: Patrimônio de Todos”;
Considerando os eventos terão início na semana que se comemora o Dia Nacional do
Patrimônio Histórico, que se comera em 17 de agosto desde 1998, ano do centenário do
jornalista, historiador e primeiro presidente do Iphan, Rodrigo Melo Franco de Andrade (18981969), o qual entre 1934 e 1945 integrou grupo de intelectuais e se tornou o maior responsável
pela consolidação jurídica do tema Patrimônio Cultural no Cultural;
DELIBEROU POR:
1 - Autorizar a realização de eventos online de divulgação do projeto “Cidade: Patrimônio de
Todos”, com duração entre 2h (duas horas) e 3 (três horas) cada, conforme datas e
programação que segue:
1.1. 19/08/2020 – 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 on-line.

1.2. 26/08/2020 - 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.
1.3.


1.4.


02/09/2020 - 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.
09/09/2020: 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, MP/SC, MPC/SC, FECAM, FCC, IPHAN, IAB-SC, ASBEA/SC e SASC;
3 - Enviar convite aos parlamentares que integram a Frente Parlamentar em Defesa do
Patrimônio;
4 - Comunicar a inclusão dos eventos no calendário do CAU/SC à Comissão Eleitoral de Santa
Catarina – CE/SC, nos termos § 2º do artigo 31 da Resolução CAU/BR nº 179, de 22 de agosto
de 2019.
5 - Encaminhar a Presidência para providências regimentais.
Com 02 (dois) votos favoráveis dos/as conselheiros/as Everson Martins e Rosana Silveira;
0 (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência do Conselheiro
Rodrigo Althoff Medeiros.

Florianópolis, 03 de agosto de 2020.

___________________________________________
Daniela Pareja Garcia Sarmento
Arquiteta e Urbanista
Presidente do CAU/SC
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