
 

 

PROCESSO  

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Evento online de lançamento da “Carta conjunta dos CAU/SC e CAU/RS 
aos Candidatos à Eleição Municipal de 2020 

  

DELIBERAÇÃO Nº 074/2020 – 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 o Memorando de Intenções nº 03/2019, assinado pelos CAU/SC, CAU/RS e 
CAU/PR, para promover ações conjuntas, cujas autarquias através de suas Comissões de 
Políticas Urbanas e Ambientais, a partir de então, começaram a debater e organizar as pautas 
de políticas urbanas e ambientais, definindo as principais diretrizes e tópicos que seriam 
incluídas na construção de uma plataforma (em formato de carta) para ser enviado aos 
candidatos às eleições municipais de 2020; 
 
Considerando a importância estratégica de incluir as pautas dos arquitetos e urbanistas (como 
por exemplo: gestão urbana, habitação, mobilidade e acessibilidade urbana, preservação do 
patrimônio, meio ambiente, etc.) nas plataformas dos agentes públicos que serão gestores e 
legisladores para o período 2021-2024;  
 
DELIBEROU POR:  
 
1 - Aprovar a realização de evento online para lançamento da “Carta conjunta dos CAU/SC e 
CAU/RS aos Candidatos à Eleição Municipal de 2020”, que realizar-se-á no dia 20 de agosto 
de 2020;  
 
2 - 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; 
 
3 – Encaminhar esta deliberação à 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 



 

 

 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Aus. 

Daniela Pareja Garcia Sarmento (Presidente)* - - - - 

Everson Martins (Coordenador da CEP) x    

Rodrigo Althoff Medeiros  (Coordenador da  CEF)    x 

Rosana Silveira (Coordenadora da CED) x    

 

Histórico da votação 

Reunião do Conselho Diretor: 8ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 03/08/2020 

Matéria em votação: Evento online de lançamento da “Carta conjunta dos CAU/SC e 
CAU/RS aos Candidatos à Eleição Municipal de 2020”. 

Resultado da votação: Sim (02)  Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (03) 

* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do Regimento Interno 
CAU/SC. 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Bruna Porto 
Martins 

Presidente da Reunião: Daniela Pareja 
Garcia Sarmento 

 
 

 
 
 
 
 


