
 

 

PROCESSO  

INTERESSADO  CAU/SC 

ASSUNTO Agenda de entrega da “Carta das(os) Arquitetas(os) e Urbanistas às(aos) 

Candidatas(os)os à Eleição Municipal de 2020” e da “Carta-aberta à 
sociedade e aos candidatos para as eleições municipais de 2020 – 
um projeto de cidades pós-pandemia” 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA 542, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

 
 

Aprova cronograma de entrega da Carta 
aos Candidatos às Eleições Municipais 
2020. 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA 
CATARINA (CAU/SC), no exercício das competências e prerrogativas de que trata o 
artigo 29 do Regimento Interno do CAU/SC, reunido de forma remota, com participação à 
distância (on-line) dos Conselheiros, no dia 11 de setembro de 2020, após análise do 
assunto em epígrafe, e 
 
Considerando que o CAU/SC, no desempenho de seu papel institucional, no âmbito de 
sua jurisdição, exercerá ações promotoras da discussão de temas relacionados à 
Arquitetura e Urbanismo quanto às políticas urbana, ambiental e profissional (artigo 2º, 
IX, do RI-CAU/SC);  

Considerando que o CAU/SC, para cumprir a finalidade de zelar pelo planejamento 
territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e 
ambiental, e estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado, 
no âmbito de sua competência, poderá propor, apreciar e deliberar sobre diretrizes para 
implementação de ações visando ao aperfeiçoamento da política urbana e ambiental nos 
municípios e nas regiões metropolitanas, bem como, propor, apreciar e deliberar sobre 
diretrizes e ações para difusão e valorização de política urbana e ambiental (artigo 96, I e 
II do RI-CAU/SC); 

Considerando a aprovação da “Carta das(os) Arquitetas(os) e Urbanistas às(aos) 
Candidatas(os) às Eleições Municipais 2020”, através da Deliberação Plenária CAU/SC 
nº 529, de 14 de agosto de 2020, cujo conteúdo foi desenvolvido em conjunto pelo 
CAU/SC e pelo CAU/RS e entidades de Arquitetura e Urbanismo;  

Considerando a aprovação da “Carta-aberta à sociedade e aos candidatos para as 
eleições municipais de 2020 – um projeto de cidades pós-pandemia”, aprovada pela 
Deliberação Plenária Ampliada – DPABR nº 034-03, de 28 de agosto de 2020, cujo 
conteúdo foi desenvolvido em conjunto pelo CAU/BR, IAB, ASBEA, FNA, ABEA, ABAP e 
FENEA;  

Considerando que as duas cartas convergem no seu conteúdo, sendo a formulada em 
conjunto pelo CAU/SC e CAU/RS complementar à Carta aproada pelo CAU/BR;  

Considerando a importância estratégica de se levar ao conhecimento dos futuros 
legisladores e governantes municipais de Santa Catarina, as pautas da arquitetura e do 
urbanismo;  



 

 

 
DELIBEROU POR:  
 
1. Aprovar a agenda de entrega da “Carta das(os) Arquitetas(os) e Urbanistas às(aos) 
Candidatas(os)os à Eleição Municipal de 2020” e da “Carta-aberta à sociedade e aos 
candidatos para as eleições municipais de 2020 – um projeto de cidades pós-pandemia”, 
conforme segue: 
1.1. Divulgar as cartas amplamente nos canais de comunicação do CAU/SC. 
1.2. Enviar releases aos meios de comunicação buscando a divulgação espontânea da 
mídia.  
1.3. Enviar as cartas a todos os diretórios estaduais de partidos políticos de Santa 
Catarina, solicitando que repliquem a todos os diretórios municipais e seus pré-
candidatos e/ou candidatos. 
1.4. Colocar o CAU/SC à disposição para apresentar a carta em reuniões virtuais. 
1.5. Realizar um evento de divulgação das Cartas no mês de outubro, preferencialmente 
entre 19 e 23 de outubro de 2020.  
 
2. Realizar ações de divulgação do conteúdo das Cartas vereadores e prefeitos eleitos no 

início de 2021, especialmente em parceria com a Federação Catarinense de Municípios – 

FECAM.  

 

3. Encaminhar esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/SC. 

 

4. Esta Deliberação Plenária entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Com 08 (oito) votos favoráveis dos conselheiros Cláudia Elisa Poletto, Daniel 
Rodrigues da Silva,  Everson Martins, Fátima Regina Althoff, Jaqueline Andrade, Patrícia 
Sarquis Herden, Rodrigo Althoff Medeiros e Valesca Menezes Marques; 0 (zero) votos 
contrários; 0 (zero) abstenções e 02 (duas) ausências dos conselheiros Felipe 
Braibante Kaspary e , Rosana Silveira 

 

 

Florianópolis, 11 de setembro de 2020. 

    

 

___________________________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
Publicada em: 14/09/2020 

 
 
 



 

 

 
107ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro 
Votação 

Sim Não Abst. Ausênc. 

Cláudia Elisa Poletto  x    

Daniela Pareja Garcia Sarmento* - - - - 

Daniel Rodrigues da Silva x    

Everson Martins x    

Fátima Regina Althoff x    

Felipe Braibante Kaspary    x 

Jaqueline Andrade x    

Patrícia Sarquis Herden x    

Rodrigo Althoff Medeiros x    

Rosana Silveira    x 

Valesca Menezes Marques x    

 

Histórico da votação 

Reunião Plenária: 107ª Sessão Plenária Ordinária 

Data: 11/09/2020 

Matéria em votação: Agenda de entrega da “Carta das(os) Arquitetas(os) e Urbanistas às(aos) 

Candidatas(os)os à Eleição Municipal de 2020” e da ““Carta-aberta à sociedade e aos 
candidatos para as eleições municipais de 2020 – um projeto de cidades pós-pandemia” 
* A Presidente profere voto exclusivamente em caso de empate em votação (art. 149, VII, do Regimento 
Interno CAU/SC) 

Resultado da votação: Sim (08) Não (0) Abstenções (0) Ausências (02) Total (10) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Tatiana Moreira 
Feres de Melo 

Presidente da Reunião: Daniela Pareja 
Garcia Sarmento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


