
 

 

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

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 14:00 (quatorze horas), via 1 
plataforma TEAMS, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção dos Projetos do 2 
Edital de Chamada Pública nº 001/2022, o Arquiteto e Urbanista José Alberto Gebara 3 
(conselheiro), o Arquiteto e Urbanista Newton Marçal Santos (conselheiro), com ausência 4 
justificada dos Arquitetos e Urbanistas Marina Lemos Lameiras (titular) e Fernando 5 
Augusto Yudyro Hayashi (supletente), nomeados por meio da Portaria Ordinatória nº 018 6 
de 14 de abril de 2022, abaixo assinados, e assessorados pelo Secretário dos Órgãos 7 
Colegiados Jaime Teixeira Chaves e pelo Analista Administravo-Financeiro Olavo Coelho 8 
Arantes, a fim de analisar a documentação das entidades selecionadas para apresentação 9 
dos planos de trabalho e documentos de habilitação de cada uma das propostas: 10 
Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura, projeto “Livro Grandes Nomes da 11 
Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna”. Após verificação e constatação da 12 
existência de quórum, foi feita a abertura da reunião. Em relação aos planos de trabalho, 13 
estes foram analisados de acordo com o que prevê o item 15 do edital 01/2022, com 14 
atenção à relação dos formulários de solicitação de patrocínio, selecionados em reunião 15 
realizada no dia dezenove do mês de abril de dois mil e vinte e dois. Na sequência foi 16 
realizada a análise pelos membros da comissão, com considerações e diligências a 17 
respeito do Plano de Trabalho do projeto:                18 
 19 
Projeto: Livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna 
Entidade proponente: Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura 
Apontamentos: Diligências:  
Projeto aprovado unanimidade. Não foram solicitadas novas diligencias 

 
 
 

 20 
A seguir está a conferência com relação aos Documentos de Habilitação presentes no 21 
item 16.1 do Edital, por projeto e respectiva Entidade: 22 
 23 
Projeto: Livro Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna 
Entidade proponente: Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

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

Sim  

Observações: Documentação de habilitação aprovada. 

 24 
A entidade teve sua documentação de habilitação e plano de trabalho aprovado sem 25 
ressalvas, a documentação segue agora para que o CAU/SC possa realizar os trâmites 26 
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internos para fins de firmar termo de fomento, não cabendo mais avaliação desta comissão 27 
em relação aos referidos projetos.  28 
Nada mais havendo a tratar, as 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), declarou-se 29 
encerrada a reunião ordinária da Comissão Especial de Seleção dos Projetos do Edital de 30 
Chamada Pública nº 001/2022 do CAU/SC, sendo que esta ata foi redigita por mim, Olavo 31 
Coelho Arantes sendo aprovada pelos membros da Comissão abaixo descritos. 32 
 
Membros da Comissão Avaliadora: 
 
José Alberto Gebara  
 
Newton Marçal Santos 
 
Assessoria da reunião: 
 
Olavo Coelho Arantes 
Analista Administrativo-Financeiro 
 
Jaime Teixeiras Chaves 
Secretário dos Orgãos Colegiados 
 
 
 
Considerando a realização da reunião no formato virtual, atesto a veracidade das 
informações prestadas. Publique-se. 
 
 
 
 

Olavo Coelho Arantes 
Analista Administrativo-Financeiro 
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