
 

 

 
 
 
Ata da Segunda Reunião Ordinária da 
Comissão Especial de Seleção dos 
Projetos do Edital de Chamada Pública nº 
01/2021, realizada no dia dezoito de outubro 
de dois mil e vinte, online por meio da 
Plataforma TEAMS. 
 
 
 
 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 09:00 (nove horas), online por 1 
meio da Plataforma TEAMS, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção dos 2 
Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2021, a arquiteta e urbanista Conselheira 3 
Suplente do CAU/SC Eliane de Queiroz Castro Gomes, a arquiteto e urbanista Conselheira 4 
Suplente do CAU/SC Silvana Hall e a arquiteta e urbanista e empregada efetiva do 5 
CAU/SC Lilian Caovilla, nomeadas por meio da Portaria Ordinatória nº 022 de 10 de 6 
agosto de 2021, abaixo assinados, além do Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima 7 
Rockenbach, gestor das parcerias oriundas da Chamada Pública nº 01/2021, neste ato 8 
como secretário da comissão, a fim de analisar os diligenciamentos referentes às 9 
propostas: Associação Cultural Cachola de Bernunça, projeto “Cartografando o Morro da 10 
Caixa: Cartografia Social Como Incentivo à Construção de Uma Rede Solidária” e Instituto 11 
de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina – IAB/SC, projeto “Ciclo de 12 
Oficinas de Ideias: Arquitetura e Urbanismo Pós Pandemia: A Ressignificação das cidades 13 
e Edificações”. Após verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a abertura 14 
da reunião. Em relação aos planos de trabalho, estes foram analisados de acordo com o 15 
que prevê o item 15 do edital 01/2021, com atenção à relação dos formulários de 16 
solicitação de patrocínio, selecionados em reunião realizada no dia nove do mês de agosto 17 
de dois mil e vinte. Na sequência foi realizada a análise pelos membros da comissão, com 18 
considerações e diligências a respeito dos Planos de Trabalho dos projetos na ordem que 19 
segue:                20 
 21 
Projeto: Cartografando o Morro da Caixa: Cartografia Social Como Incentivo à 
Construção de Uma Rede Solidária 
Entidade proponente: Associação Cultural Cachola de Bernunça 
Apontamentos: Diligências: 
O CAU/SC precisa entender 
como a execução do projeto foi 
desenvolvida, portanto precisa 
ser demonstrado quais ações e 
etapas foram realizadas e de que 
forma foram realizadas. O Plano 
de Trabalho deve deixar 
registrado de que forma, ao fim 
do projeto, será verificada a 
realização do mesmo. Exemplos: 
Lista de presença, atas de 
reuniões, registro fotográficos...  

 
Demonstrar os Indicadores de desempenho: 
definição de indicadores, documentos e outros 
meios a serem utilizados como indicativos de 
eficiência do cumprimento das metas. 
 
 

Observações: Conforme previsto no edital, essa será a última oportunidade de 
diligenciamente para aprovar o Plano de Trabalho. 



 
Continuação Ata da Reunião Ordinária da Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada 
Pública nº 01/2020 

 

 22 
 23 
Projeto: Ciclo de Oficinas de Ideias: Arquitetura e Urbanismo Pós Pandemia: A 
Ressignificação das cidades e Edificações 
Entidade proponente: Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa 
Catarina – IAB/SC 
Apontamentos: Diligências: 
Entendeu-se que as informações 
adicionadas supriram as 
diligencias apontadas. 

Não foram necessárias novas diligencias 
 
 

Observações: Esclarecer que na Prestação de Contas não poderá contabilizar custos 
adicionais referentes à execução das oficinas. 
 24 
A seguir está a conferência com relação aos Documentos de Habilitação presentes no 25 
item 16.1 do Edital, por projeto e respectiva Entidade: 26 
 27 
Projeto: Cartografando o Morro da Caixa: Cartografia Social Como Incentivo à 
Construção de Uma Rede Solidária 
Entidade proponente: Associação Cultural Cachola de Bernunça 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

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 

SIM – 
Estadual 

Entregar CND 
municipal  

Observações: Após esclarecimento a entidade informou que iria providenciar a CND 
municipal. 
 28 
Observações: Documentação de habilitação aprovada. 

 29 
Para a entidade em fase de diligenciamento, será concedido o prazo de 15 (quinze) dias, 30 
ou seja, de 19 (dezenove) de outubro a 03 (três) de novembro de dois mil e vinte e um, 31 
conforme os itens 15.3 e 16.5 do Edital nº 01/2021, para o cumprimento das diligências 32 
supracitadas com relação ao Plano de Trabalho. Reitera-se que o conteúdo dos itens dos 33 
Planos de Trabalho que não foram objetos de diligenciamento, obrigatoriamente não 34 
poderão sofrer alterações, ressalvados os casos de extrema necessidade, cujas eventuais 35 
alterações deverão ser informadas ao CAU/SC. Reforçamos a importância de, juntamente 36 
com os Novos Planos de Trabalho, anexar ofício com planilha indicativa de quais itens 37 
sofreram alterações em comparação com sua primeira versão. Conforme item 16.3 do 38 
Edital, os proponentes deverão manter a regularidade da documentação durante o 39 
processo seletivo e a celebração da parceria. 40 
Para a entidade que teve sua documentação de habilitação e plano de trabalho aprovados 41 
sem ressalvas, a documentação segue agora para que o CAU/SC possa realizar os 42 
trâmites internos para fins de firmar termo de fomento, não cabendo mais avaliação desta 43 
comissão em relação aos referidos projetos.  44 
Nada mais havendo a tratar, as 09:40 (nove horas e quarenta minutos), foi declarada 45 
encerrada a segunda reunião ordinária da Comissão Especial de Seleção dos Projetos do 46 
Edital de Chamada Pública nº 01/2021 do CAU/SC. 47 
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