
 

 

Ata da Reunião Virtual (com participação on-line dos dos membros) da Comissão de 1 
Monitoramento e Avaliação das Parcerias do CAU/SC, conforme estabelece a 2 
Deliberação Plenária CAU/SC nº 526/2020.  3 
Data: 17/087/2020  - Horário: 13:00 às 18:00h   - Via plataforma zoom.  4 
Participantes: Conselheiro Everson Martins (Coordenador), Alcenira Vanderlinde (Gerente 5 
Geral), Filipe Lima Rockenbach (Gerente Administrativo Financeiro); Alexandre Junckes 6 
Jacques (Analista – membro suplente); Yve Sarkis Costa   (assistente – membro suplente). 7 
Inicialmente, foi feita uma capacitação sobre as atribuições da Comissão de Monitoramento 8 
e Avaliação aos membros Alexandre Junkes Jaques e Yve Sarkis da Costa, pois na condição 9 
de suplentes, foi a primeira reunião que participaram. Na sequência, deu-se início a ordem 10 
do dia: Pauta 1) Análise e relatório da parceria firmada pelo Termo de Fomento nº 11 
10/2019: A integrante da Comissão Alcenira apresentou a minuta inicial de relatório, a partir 12 
da avalição da Plano de Trabalho aprovado, bem como, da prestação de contas apresentada 13 
pela Entidade Propoponte Igentes. Foi identificado que dos três itens diligenciados, a 14 
entidade esclareceu e saneou dois deles, restando ainda o extrato bancário consolidado.  15 
Após análise e discussão dos seus membros, ficou definido que será acrescida a questão 16 
da abrangência do projeto no relatório, bem como, reforçado com a Entidade para que a 17 
mesma retorne a diligência. O Relatório será finalizado para apreciação definitiva na reunião 18 
do dia 28/08/2020.  Pauta 2) Análise e relatório da parceria firmada pelo Termo de 19 
Fomento nº 12/2019: Não houve tempo hábil para discutir o relatório. Será retomado na 20 
próxima reunião. Pauta 3) Análise e relatório da parceria firmada pelo Termo de 21 
Fomento nº 13/2019: Não houve tempo hábil para discutir o relatório. Será retomado na 22 
próxima reunião. Pauta 4) Análise e relatório da parceria firmada pelo Termo de 23 
Fomento nº 15/2019: Não houve tempo hábil para discutir o relatório. Será retomado na 24 
próxima reunião. Pauta 5) Webinar com o responsável técnico do projeto objeto do 25 
Termo de Fomento nº 02/2019: Nesta pauta, contou com a participação do Arquiteto e 26 
Urbanista, Flavio Alipio,  responsável técnico do projeto “Construindo Dignidade” e do 27 
representante legal da instituição  Sindicato dos Comerciários de Lagura, Sr. Nivaldo. Na 28 
oportunidade a parceira fez uma apresentação do andamento da execução do projeto, 29 
destacando que a situação gerada pela pandemia da Covid-19, condicionou à Entidade 30 
modificar os prazos das fases de execução projeto, particularmente daquelas que 31 
demandam a participação presencial. Considerando que o objeto do projeto prevê a 32 
construção de banheiros nas casas das pessoas de baixa renda, o que é impossível neste 33 
momento, diante das medidas de segurança impostas pelas autoridades sanitárias,  a 34 
Entidade pleiteou um prazo maior para sua execução. Ficou encaminhado que a Entidade 35 
oficializará o pedido de prorrogação do prazo para execução, com a devida justificativa, para 36 
que seja analisado previamente pelo parceiro CAU/SC. Pauta 6) Webinar com o 37 
responsável técnico do projeto objeto do Termo de Fomento nº 06/2019: Trata-se do 38 
Projeto “Varios Mundos - Burle Marx Além das Paisagens”, cuja execução foi interrompida 39 
pelo advento da pandemia da Covid-19, uma vez que a conclusão da execução consistia em 40 
intervenções nas escolas de ensino fundamental e médio, as quais está com aulas 41 
suspensas desde meados de março de 2020. Representando a parceira, participou o 42 
Arquiteto e Urbanista Paulo José da Silva. Após a Entidade fazer um relato do  andamento 43 
da execução do projeto e questionamentos feitos pelos membros da Comissão de 44 
Monitoramento e Avaliação, ficou acordado que a parceira Grupo Elementos em Cena, 45 
avaliará a possibilidade de alteração da metodologia para alcance das metas e  execução 46 
do objeto (sem alterar o objeto da parceria), respeitando as regras sanitárias e apresentará 47 
uma proposta ao parceiro CAU/SC, a fim de que este possa previamente avaliar, e se 48 
possível aprovar um apostilamento. Pauta 7) Webinar com o responsável técnico do 49 
projeto objeto do Termo de Fomento nº 08/2019: Nesta pauta teve a participação do 50 
responsável técnico, Arquiteto e Urbanista, Luiz Fernando Antunes MIlanez e da 51 
representante Carolina, ambos da parceria IAB/SC – Núcleo Criciuma. A entidade relatou 52 



 

 

que será possível finalizar a execução do Projeto “Casa E.R.S. – Estudo de caso e criação 53 
de metodologia para prática de ATHIS”,  dentro do prazo estabelecido pelo CAU/SC 54 
(30/09/2020), contudo, em função da pandemia que impede a realiação de evento 55 
presencial, será necessário alterar algumas ações previstas para adequar às restrições 56 
sanitárias. Neste sentido, a Entidade enviará a solicitação de alteração para prévia análise 57 
e autorização do Parcerio CAU/SC para providênicas legais de apostilamento. Pauta 8) 58 
Webinar com o responsável técnico do projeto objeto do Termo de Fomento nº 59 
11/2019: Representando a Entidade Parceira  AECOM, participou Talitha Dal Pra, para 60 
apresentar um panorama de execução do Projeto “Curso Gestão de Obras”. Foi 61 
informado que a Entidade já havia realizado todas as contratações como locação de 62 
espaço, palestrante, coffee break, cujo evento que estava agendado para março, 63 
justamente nos dias que foi decretado estado de calamidade pública e determinado 64 
o afastamento social e vedação de eventos públicos. Em função do avançar da 65 
pandemia, que ainda não permitiu a realização do evento presencialmente, bem 66 
como, pelo fato da Entidade já ter executado grande parte do cronograma financeiro 67 
com a contratação dos serviços e produtos, necessário uma ampliação de prazo para 68 
que a entidade possa cumprir o objeto da parceria. O assunto será submetido ao 69 
Conselho Diretor. Pauta 9) Webinar com o responsável técnico do projeto objeto do 70 
Termo de Fomento nº 14/2019: participaram pelo Parcerio IAB/SC os arquitetos Luis 71 
Alberto de Souza (Presidente) e Willian dos Santos Vefago (Diretor Institucional). O Termo 72 
de Fomento firmado com o CAU/SC tem por objeto a execução do projeto “A concepção 73 
estrutural e a arquitetura”. Em ofício protocolado ao CAU/SC a Entidade solicita a devolução 74 
do valor patrocinado, uma vez que em função da pandemia não mais será possível executar 75 
o projeto, que consistia em curso presencial. A entidade alega ainda que o Palestrante é do 76 
grupo de risco, e que a metodologia de ensino para o conteúdo teria de ser aplicada 77 
presencialmente. Como não houve nenhuma execução do cronograma financeiro, a 78 
Entidade solicita orientação do CAU/SC para devolução do recurso, nos termos dispostos 79 
no edital de chamada pública que selecionou o projeto. O assunto será submetido ao 80 
Conselho Diretor. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida a 81 
aprovada, será assinada e publicada no Portal Transparência do CAU/sC. Florianópolis, 17 82 
de agosto de 2020.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 83 
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