
 

 

Ata da Reunião Ordinária da Comissão Especial de 
Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 
04/2019, realizada no dia dezoito do mês de maio de dois 
mil e vinte, em Florianópolis/SC. 
 

No dia dezoito do mês de maio de dois mil e vinte, às 14h20 (Quatorze horas e vinte minutos), por meio da 1 
plataforma zoom, reuniram-se o membro externo e Arquiteto e Urbanista Bernardo Brasil, a Arquiteta e 2 
Urbanista empregada efetiva do CAU/SC Carmen Eugenia Alvarez Patrón, a Arquiteta e Urbanista e 3 
Gerente de Fiscalização do CAU/SC Mayara Regina de Souza, o Assessor Especial da Presidência 4 
Arquiteto Antônio Couto Nunes e o Gestor das Parcerias do Edital de Chamada Pública nº 04/2019 e 5 
Gerente Administrativo e Financeiro do CAU/SC Filipe Lima Rockenbach, abaixo assinados, nomeados 6 
através da Portaria Ordinatória nº 041 de 20 de Dezembro de 2019, assessorados pelo Analista 7 
Administrativo e Financeiro Fillipe Douglas Maia, a fim de analisar os planos de trabalho recebidos das 8 
Entidades e respectivos projetos: Entidade Associação dos Moradores de Ratones, projeto “O rio, os 9 
engenhos, a roça: Paisagens fragmentadas na história”, Entidade Comunidade Evangélica Luterana da 10 
Trindade, projeto “Cor em ação”, Entidade Núcleo Blumenau do Instituto de Arquitetos do Brasil, projeto 11 
“Primeira oficina de desenho urbano IAB: A Paisagem Cultural no município de Blumenau”, Entidade 12 
Associação Cultural Cachola de Bernunça, projeto “Vem por aqui. Criando espaços mais seguros para 13 
mulheres”, por meio do Edital de Chamada Pública nº 04/2019. Após verificação e constatação da 14 
existência de quórum, foi feita a abertura da reunião. Os planos de trabalho foram analisados em relação 15 
aos formulários de solicitação de patrocínio, selecionados em reunião realizada no dia 27 do mês de 16 
fevereiro de dois mil e vinte. O Gestor Filipe informou que a Coordenadora desta comissão, Conselheira 17 
Silvya Helena Caprario, manifestou impossibilidade de continuar nesta comissão, e com isso o 18 
Coordenador Adjunto Antonio assume a titularidade da Coordenação. Em ato contínuo foi definido, por 19 
unanimidade, que a membro Carmen Eugenia Alvarez Patrón atuará como Coordenadora adjunta para a 20 
sequencia dos trabalhos. Após este momento Filipe apresentou a atualização do cronograma do edital de 21 
Chamada Pública 04/2019 e, na sequencia, apresentou o objetivo da reunião, de avaliar os planos de 22 
trabalho e a documentação de habilitação das entidades. Os membros iniciaram então a análise das 23 
propostas individualmente, para posteriormente debater as questões de forma conjunta.  24 
 25 
Abaixo seguem as análises, diligências e observações a respeito dos Planos de Trabalho dos projetos: 26 
                            27 
 28 
Projeto: O rio, os engenhos, a roça: Paisagens fragmentadas na história 
Entidade Proponente:  Associação dos Moradores de Ratones 
Apontamentos: Diligências: 
Projeto possui fase de 
entrevistas presenciais que pode 
ser afetada pela pademia do 
COVID-19. 
 
Atentar aos parâmetros de 
medição qualitativa e 
atingimentos das metas o 
objetivos propostos; 

Verificar a possbilidade de adaptação do projeto para sua execução 
pós pandemia; 
Verificar a nova necessidade de cotas e valores necessários para 
execução, detalhando os custos de cada etapa e orçamento total do 
projeto; 
Verificar adequação do cronograma de datas de execução. 
Adaptação, em observância as recomendações de segurança no 
âmbito da saúde (COVID-19), em atendimento ao disposto no item 
6.2. “O projeto a ser apoiado e patrocinado pelo CAU/SC deve ser 
obrigatoriamente vivenciado e produzido com a participação efetiva 
da sociedade, interagindo dinamicamente e contribuindo para a 
vivência e o fomento da Arquitetura e Urbanismo.” 

 Em consideração aos reflexos da pandemia do COVID 19, a 
comissão de seleção do presente edital traz o seguinte 
questionamento aos projetos inscritos e pré-selecionados em data 
anterior ao início da pandemia: 
1- É possível executar o plano de trabalho e alcançar o objetivo 
do projeto realizando as devidas adaptações conforme normas e 
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recomendações de saúde e sem prejuízo a saúde pública? Justificar 
Observações:  
Exemplo de adequação: Entrevistas previstas sendo realizadas com a distancia mínima indicada e 
utilização de EPIS;  
 
Pontuar quais etapas são afetadas e suas formas de adaptação. 
 
Indicar se há custo de inscrição para participar das atividades previstas no projeto e se sim, se há 
isenção para profissionais registrados no CAU.  
 
Sugestão: Indicar o potencial deste projeto para impactar os ODS da ONU. 
 29 
 30 
Projeto: Cor em ação 
Entidade Proponente: Comunidade Evangélica Luterana da Trindade 
Apontamento Diligência 
Ações de participação da 
comunidade de forma física que 
precisariam ser revistos, se 
adequando à nova realidade de 
saúde e proteção das pessoas. 

Verificar a possbilidade de adaptação do projeto para sua execução 
pós pandemia; 
Verificar a nova necessidade de cotas e valores necessários para 
execução, detalhando os custos de cada etapa e orçamento total do 
projeto; 
Verificar adequação do cronograma de datas de execução. 
Adaptação, em observância as recomendações de segurança no 
âmbito da saúde (COVID-19), em atendimento ao disposto no item 
6.2. “O projeto a ser apoiado e patrocinado pelo CAU/SC deve ser 
obrigatoriamente vivenciado e produzido com a participação efetiva 
da sociedade, interagindo dinamicamente e contribuindo para a 
vivência e o fomento da Arquitetura e Urbanismo.” 
Em consideração aos reflexos da pandemia do COVID 19, a 
comissão de seleção do presente edital traz o seguinte 
questionamento aos projetos inscritos e pré-selecionados em data 
anterior ao início da pandemia: 
1- É possível executar o plano de trabalho e alcançar o objetivo 
do projeto realizando as devidas adaptações conforme normas e 
recomendações de saúde e sem prejuízo a saúde pública? 
Justificar 

Observações: 
Pontuar quais etapas são afetadas e suas formas de adaptação. 
 
Indicar se há custo de inscrição para participar das atividades previstas no projeto e se sim, se há 
isenção para profissionais registrados no CAU.  
 
Sugestão: Indicar o potencial deste projeto para impactar os ODS da ONU. 
 31 
 32 
Projeto: Primeira oficina de desenho urbano IAB: A Paisagem Cultural no município de Blumenau 
Entidade Proponente: Núcleo Blumenau do Instituto de Arquitetos do Brasil 
Apontamento Diligência 
O projeto prevê etapa de 
palestra, oficina e apresentação 
presencial em locais distintos da 
cidade. Deve-se reavaliar as 

Verificar a possbilidade de adaptação do projeto para sua execução 
pós pandemia; 
Verificar a nova necessidade de cotas e valores necessários para 
execução, detalhando os custos de cada etapa e orçamento total do 
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possibilidades e adequações 
frente aos desafios de saúde e 
segurança decorrentes da 
pandemia. 
 
Atentar aos parâmetros de 
medição qualitativa e 
atingimentos das metas o 
objetivos propostos; 

projeto; 
Verificar adequação do cronograma de datas de execução. 
Adaptação, em observância as recomendações de segurança no 
âmbito da saúde (COVID-19), em atendimento ao disposto no item 
6.2. “O projeto a ser apoiado e patrocinado pelo CAU/SC deve ser 
obrigatoriamente vivenciado e produzido com a participação efetiva 
da sociedade, interagindo dinamicamente e contribuindo para a 
vivência e o fomento da Arquitetura e Urbanismo.” 
Em consideração aos reflexos da pandemia do COVID 19, a 
comissão de seleção do presente edital traz o seguinte 
questionamento aos projetos inscritos e pré-selecionados em data 
anterior ao início da pandemia: 
1- É possível executar o plano de trabalho e alcançar o objetivo 
do projeto realizando as devidas adaptações conforme normas e 
recomendações de saúde e sem prejuízo a saúde pública? Justificar 

Observações: 
Pontuar quais etapas são afetadas e suas formas de adaptação. 
 
Indicar se há custo de inscrição para participar das atividades previstas no projeto e se sim, se há 
isenção para profissionais registrados no CAU.  
 
Sugestão: Indicar o potencial deste projeto para impactar os ODS da ONU. 
 33 
 34 
Projeto: Associação Cultura Cachola de Bernunça 
Entidade Proponente: Vem por aqui. Criando espaços mais seguros para mulheres 
Apontamento Diligência 
O projeto prevê a participação 
física de oficinas com debates 
na UFSC, deve-se atentar às 
adaptações para realização 
dos objetivos e dinâmicas 
propostos inicialmente; 

Verificar a possbilidade de adaptação do projeto para sua execução pós 
pandemia; 
Verificar a nova necessidade de cotas e valores necessários para 
execução, detalhando os custos de cada etapa e orçamento total do 
projeto; 
Verificar adequação do cronograma de datas de execução. 
Adaptação, em observância as recomendações de segurança no âmbito 
da saúde (COVID-19), em atendimento ao disposto no item 6.2. “O 
projeto a ser apoiado e patrocinado pelo CAU/SC deve ser 
obrigatoriamente vivenciado e produzido com a participação efetiva da 
sociedade, interagindo dinamicamente e contribuindo para a vivência e 
o fomento da Arquitetura e Urbanismo.” 
Em consideração aos reflexos da pandemia do COVID 19, a comissão 
de seleção do presente edital traz o seguinte questionamento aos 
projetos inscritos e pré-selecionados em data anterior ao início da 
pandemia: 
1- É possível executar o plano de trabalho e alcançar o objetivo do 
projeto realizando as devidas adaptações conforme normas e 
recomendações de saúde e sem prejuízo a saúde pública? Justificar 

 No item I Descrição da realidade objeto - O texto informa que o esse 
projeto vem DE encontro aos objetivos desse edital (ou seja, não é 
convergente). Importante alterar para AO encontro (indicando que sim, é 
convergente). 
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Observações: 
Pontuar quais etapas são afetadas e suas formas de adaptação; 
 
Evidenciar na descrição da realidade/ justificativa os dados relativos à sintaxe espacial (presente nas 
referências), na medida que conferem rigor científico ao tema, assim como o programa Block by block da 
Onu, para mostrar o potencial do projeto e a relação com ações em outros contextos; 
 
Apresentar mais dados sobre violência sexual, de preferência de fontes oficiais governamentais ou de 
estudos científicos, ou ainda da ONU Mulheres, que já compila um pouco mais desses dados – no 
projeto são apresentados mais dados e no plano de trabalho parece que apresentou menos dados; 
 
Indicadores e Metas, definir metas mais claras e efetivas. Da forma como está disposto, não ficam claras 
nem mensuráveis as metas do projeto. Uma lista de presença não garante que o projeto tenha sucesso 
no atingimento das metas. Verificar possibilidade realizar um formulário de avaliação pós atividade, ou 
alguma outra ação neste sentido. É preciso que as metas estejam relacionadas com os objetivos. 
 
Indicar se há custo de inscrição para participar das atividades previstas no projeto e se sim, se há 
isenção para profissionais registrados no CAU.  
Sugestão: Indicar o potencial deste projeto para impactar os ODS da ONU, em especial o ODS 5. 
 35 
 36 
A seguir está a conferência com relação aos Documentos de Habilitação presentes no item 16.1 do 37 
Edital, por projeto e respectiva Entidade: 38 
 39 
 40 
Projeto: O rio, os engenhos, a roça: Paisagens fragmentadas na história 
Entidade Proponente:  Associação dos Moradores de Ratones 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, contrato social 
ou estatuto social 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) 

SIM  

III - a) Certidão conjunta negativa de débitos relativas a 
tributos e contribuições federais e a dívida ativa da União, 
expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade para com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 

NÃO Emitir a certidão atualizada 
e enviar novamente. 

III - c) Certidões negativas de tributos estaduais e municipais, 
ou, em se tratando de contribuinte isento, cópia do 
documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do 
Estado e do Município 

NÃO Emitir as certidões 
atualizadas e enviar 

novamente. 

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas 
habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o caso 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB de cada um deles 

SIM 
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VI - Comprovação de que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu representante legal, 
conforme modelo do Anexo IV 

NÃO Enviar declaração 
assinada, conforme 
modelo do Anexo IV 

Observações: 

 41 
 42 
Projeto: Cor em ação 
Entidade Proponente: Comunidade Evangélica Luterana da Trindade 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, contrato social 
ou estatuto social 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) 

SIM  

III - a) Certidão conjunta negativa de débitos relativas a 
tributos e contribuições federais e a dívida ativa da União, 
expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil 

NÃO Não apresentou a certidão 
e enviou requerimento 

solicitando postergação de 
prazo. Tendo em vista que 
o cronograma do Edital foi 
postergado, conclui-se que 
foi dado prazo. Apresentar 

certidão. 
III - b) Certificado de regularidade para com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 

NÃO Certidão desatualizada. 
Emitir atualizada e enviar. 

III - c) Certidões negativas de tributos estaduais e municipais, 
ou, em se tratando de contribuinte isento, cópia do 
documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do 
Estado e do Município 

NÃO CND Estadual 
desatualizada. Emitir 
atualizada e enviar. 
CND Municipal não 
enviada. e enviou 

requerimento solicitando 
postergação de prazo. 
Tendo em vista que o 

cronograma do Edital foi 
postergado, conclui-se que 

foi dado prazo. Emitir e 
enviar. 

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas 
habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o caso 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB de cada um deles 

SIM  

VI - Comprovação de que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu representante legal, SIM  
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conforme modelo do Anexo IV 
Observações: 

 43 
 44 
Projeto: Primeira oficina de desenho urbano IAB: A Paisagem Cultural no município de Blumenau 
Entidade Proponente: Núcleo Blumenau do Instituto de Arquitetos do Brasil 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, contrato social 
ou estatuto social 

NÃO Enviar documento. 

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) 

NÃO Enviar documento. 

III - a) Certidão conjunta negativa de débitos relativas a 
tributos e contribuições federais e a dívida ativa da União, 
expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil 

NÃO Enviar Certidão. 

III - b) Certificado de regularidade para com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 

NÃO Enviar Certificado. 

III - c) Certidões negativas de tributos estaduais e municipais, 
ou, em se tratando de contribuinte isento, cópia do 
documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do 
Estado e do Município 

NÃO Enviar certidões. 

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas NÃO Enviar Certidão. 
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas 
habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o caso 

NÃO Enviar documento. 

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB de cada um deles 

NÃO Enviar documento. 

VI - Comprovação de que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado 

NÃO Enviar documento. 

VII – Declaração assinada por seu representante legal, 
conforme modelo do Anexo IV 

NÃO Enviar declaração, 
conforme modelo do 

Anexo IV. 
Observações: 

 45 
 46 
Projeto: Associação Cultura Cachola de Bernunça 
Entidade Proponente: Vem por aqui. Criando espaços mais seguros para mulheres 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, contrato social 
ou estatuto social 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) 

SIM  

III - a) Certidão conjunta negativa de débitos relativas a SIM  
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tributos e contribuições federais e a dívida ativa da União, 
expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil 
III - b) Certificado de regularidade para com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 

SIM  

III - c) Certidões negativas de tributos estaduais e municipais, 
ou, em se tratando de contribuinte isento, cópia do 
documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do 
Estado e do Município 

NÃO CND estadual 
desatualizada e municipal 
não informada. Atualizar 
CND estadual, gerar a 
municipal e enviar. 

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas 
habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o caso 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com endereço, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB de cada um deles 

SIM  

VI - Comprovação de que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado 

NÃO Não foi entregue 
documento que comprove 
o edndereço de 
funcionamento. 

VII – Declaração assinada por seu representante legal, 
conforme modelo do Anexo IV 

NÃO Não foi entregue a 
Declaração assinada. 

Observações: 

 47 
Será concedido o prazo de 15 (quinze) dias, ou seja, de 19 (dezenove) de maio a 02 (dois) de junho, 48 
conforme os itens 15.3 e 16.5 do Edital nº 04/2019, para o cumprimento das diligências supracitadas, tanto 49 
com relação ao Plano de Trabalho, como com relação aos Documentos de Habilitação. Reiteramos que o 50 
conteúdo dos itens dos Planos de Trabalho que não foram objetos de diligenciamento, obrigatoriamente 51 
não poderão sofrer alterações, ressalvados os casos de extrema necessidade, cujas eventuais alterações 52 
deverão ser informadas ao CAU/SC. Juntamente com os Novos Planos de Trabalho, deverão anexar ofício 53 
com planilha indicativa de quais itens sofreram alterações em comparação com sua primeira versão. 54 
Conforme item 16.3. do Edital, os proponentes deverão manter a regularidade da documentação durante o 55 
processo seletivo e a celebração da parceria. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada as 17:05 56 
(dezessete horass e cinco minutos) a reunião ordinária da Comissão Especial de Seleção dos Projetos do 57 
Edital de Chamada Pública nº 04/2019 do CAU/SC. 58 
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