
 

 

 
 
 
Ata da Reunião da Comissão Especial de 
Seleção dos Projetos do Edital de Chamada 
Pública nº 01/2022.  
 
 
 

Ao décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 09:00 (nove horas), na 1 
sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e via plataforma TEAMS, 2 
reuniram-se os membros da Comissão de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada 3 
Pública nº 001/2022, o Arquiteto e Urbanista José Alberto Gebara (conselheiro), o 4 
Arquiteto e Urbanista Newton Marçal Santos (conselheiro) e a Arquiteta e Urbanista e 5 
empregada efetiva do CAU/SC Marina Lemos Lamerias, nomeados por meio da Portaria 6 
Ordinatória nº 018 de 14 de abril de 2022, abaixo assinados, e assessorados pelo 7 
Secretário dos Órgãos Colegiados Jaime Teixeira Chaves e  pelo Gerente Administrativo - 8 
Financeiro Filipe Lima Rockenbach, a fim de analisar a documentação das entidades 9 
selecionadas para apresentação dos planos de trabalho e documentos de habilitação de 10 
cada uma das propostas: Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura, projeto 11 
“Livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna”. Após 12 
verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da reunião. Em 13 
relação aos planos de trabalho, estes foram analisados de acordo com o que prevê o item 14 
15 do edital 01/2022, com atenção à relação dos formulários de solicitação de patrocínio, 15 
selecionados em reunião realizada no dia dezenove do mês de abril de dois mil e vinte e 16 
dois. Na sequência foi realizada a análise pelos membros da comissão, com 17 
considerações e diligências a respeito dos Planos de Trabalho dos projetos na ordem que 18 
segue:                19 
 20 
Projeto: Livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna 

Entidade proponente: Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura 

Apontamentos: Diligências:  

A comissão sugere ampliar as 
representações de nomes em 
todas as regiões do Estado de 
SC (Sul, Oeste, Norte, Vale, 
Serrana, Grande Florianópolis). 

Esclarecer e justificar os critérios para escolha dos 
nomes e quais regiões estão contempladas. 

Sugestões de nomes a serem considerados: Dirceu 
Carneiro, Wilson de Jesus Silveira Cunha e José 
Guilherme Picoli, Arquitetos com destaque nas 
regiões oeste e serrana. 

Tentar contemplar ao menos uma obra de cada 
região 

 

Observações: Considerando os fluxos de tempo entre aprovação e assinatura do Termo 
de Fomento, ajustar o cronograma para inicio a partir de junho, mantendo a entrega final. 

 21 
A seguir está a conferência com relação aos Documentos de Habilitação presentes no 22 
item 16.1 do Edital, por projeto e respectiva Entidade: 23 
 24 
Projeto: Livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna 

Entidade proponente: Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 
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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; 

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 

Sim  

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, 
conforme modelo do Anexo IV 

Não Não consta o 
numero do 
documento da 
cédula de 
identidade da 
representante 
Patrícia 
Moschen. 

Observações:  

 25 
Para a fase de diligenciamento, será concedido o prazo de até 15 (quinze) dias, ou seja, de 26 
18 (dezoito) de maio até 01 (um) de junho de dois mil e vinte e dois, conforme os itens 15.3 27 
e 16.5 do Edital nº 01/2022, para o cumprimento das diligências supracitadas com relação 28 
ao Plano de Trabalho. Reitera-se que o conteúdo dos itens dos Planos de Trabalho que 29 
não foram objetos de diligenciamento, obrigatoriamente não poderão sofrer alterações, 30 
ressalvados os casos de extrema necessidade, cujas eventuais alterações deverão ser 31 
informadas ao CAU/SC. Reforçamos a importância de, juntamente com os Novos Planos 32 
de Trabalho, anexar ofício com planilha indicativa de quais itens sofreram alterações em 33 
comparação com sua primeira versão. Conforme item 16.3 do Edital, os proponentes 34 
deverão manter a regularidade da documentação durante o processo seletivo e a 35 
celebração da parceria. 36 
A entidade teve sua documentação de habilitação e plano de trabalho aprovado sem 37 
ressalvas, a documentação segue agora para que o CAU/SC possa realizar os trâmites 38 
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internos para fins de firmar termo de fomento, não cabendo mais avaliação desta comissão 39 
em relação aos referidos projetos.  40 
Nada mais havendo a tratar, as 09:50 (nove horas e cinquenta minutos), declarou-se 41 
encerrada a reunião ordinária da Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de 42 
Chamada Pública nº 001/2022 do CAU/SC, sendo que esta ata foi redigita por mim, Filipe 43 
Lima Rockenbach sendo aprovada pelos membros da Comissão abaixo descritos. 44 
 
Membros da Comissão Avaliadora: 
 
José Alberto Gebara  
 
Marina Lemos Lameiras 
 
Newton Marçal Santos 
 
 
Assessoria da reunião: 
 
Filipe Lima Rockenbach 
Gerente Administrativo-Financeiro 
 
Jaime Teixeiras Chaves 
Secretário dos Orgãos Colegiados 
 
 
 
Considerando a realização da reunião no formato híbrido, atesto a veracidade das 
informações prestadas. Publique-se. 
 
 
 
 

Filipe Lima Rockenbach 
Gerente Administrativo-Financeiro 
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