
 

 

PROCESSO  

INTERESSADO CAU/SC 

ASSUNTO 
Lançamento do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 e dá outras 
providências  

  

DELIBERAÇÃO Nº 038/2020 – CD-CAU/SC 

 
O CONSELHO DIRETOR - CD-CAU/SC, reunido ordinariamente no dia 04 de maio de 2020,  
com  participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos termos dos itens 4 e 5.2 
da  Deliberação Plenária 489, de 17 de abril de 2020, c/c  com o parágrafo único do artigo 32 
e §3º do artigo 107 do Regimento Interno, aplicados por analogia, e nos termos da convocação 
presidencial,  no uso das competências que lhe conferem os artigos 153 do Regimento 
Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando especificamente o inciso XVII do artigo 153 do Regimento Interno, que confere 
ao Conselho Diretor a atribuição de propor e deliberar sobre convênios, termos de 
colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação e memorandos de entendimento;  
 
Considerando o § 1º do artigo 11 da Deliberação Plenária nº 171, de 15 de setembro de 2017, 
que determina que o Conselho Diretor deverá, previamente, aprovar a abertura do Edital de 
Patrocínio;  
 
Considerando o Plano de Ação e Orçamento 2020 do CAU/SC aprovado pela Deliberação 
Plenária nº 434, de 08 de novembro de 2020, que contempla a alocação de recursos e para 
investimentos em projetos, dentre eles projetos de ensino e formação e de assistência técnica 
em habitação de interesse social;  
 
Considerando a Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, que no seu item 6 que 
suspendeu a execução de projetos até 30 de maio de 2020, salvo os que forem emergenciais 
para impulsionar a mitigação dos prejuízos causados pela pandemia, situação em que deverá 
ser analisado previamente pelas comissões pertinentes e autorizado pelo Conselho Diretor;   
 
Considerando as Deliberações CATHIS nº 11, de 23 de abril de 2020, e CEF nº 32, de 29 de 
abril e 2020, onde ambas aprovaram minuta de Edital para Chamamento Público para 
patrocínio de projetos com foco em ações emergenciais que promovam o enfrentamento à 
pandemia provocada pelo COVID-19 no Estado de Santa Catarina a partir da Arquitetura e 
Urbanismo; 
 
DELIBEROU POR:  
 

1 - Aprovar o lançamento do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 para seleção de projetos 
relevantes, de âmbito municipal e/ou estadual no enfrentamento à pandemia provocada pela 
COVID-19 no Estado de Santa Catarina, a partir da Arquitetura e Urbanismo, em dois 
segmentos:  

1.1. Ações que promovam a justiça social no âmbito das famílias em vulnerabilidade 
socioeconômica, nas questões relativas à Habitação de Interesse Social;  

1.2. Ações no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão que promovam a mitigação 
dos efeitos da crise provocada pela pandemia do Corona vírus (COVID-19).  

2 - Aprovar que a inscrição de propostas por parte das entidades proponentes será toda via 
Sistema On-line de Patrocínio do CAU/SC, bem como, o trabalho da Comissão de Seleção 
poderá ser realizado no formato à distância, através de plataforma tecnológica disponibilizada 



 

 

pelo CAU/SC, se conforme cronograma do edital, ainda se mantiverem suspensas as 
atividades presenciais no CAU/SC;  
 
3 - Revogar a Deliberação CD nº 15, de 04 de fevereiro de 2020, e a Deliberação CD nº 20, 
de 02 de março de 2020;   
 
4 - Encaminhar à Presidência para providências regimentais.  
 
Com 03 (três) votos favoráveis dos/as conselheiros/as Everson Martins, Rosana Silveira e 
Silvana Maria Hall; 0 (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 01 (uma) ausência da 
Conselheira Silvya Helena Caprario;   

 
Florianópolis, 04 de maio de 2020. 

 
 

___________________________________________ 
Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Arquiteta e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 
 
 

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CD-CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ause 

Everson Martins (Coordenador da CEP) X    

Rosana Silveira (Coordenadora da CED) X    

Silvana Maria Hall  (Coordenadora Adjunta da  CEF) X    

Silvya Helena Caprario (Coordenadora da COAF)    X 

 

Histórico da votação 

Reunião do Conselho Diretor: 5ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 04/05/2020 

Matéria em votação: Lançamento do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 e dá outras 
providências.   

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (01) Total (04) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Bruna Porto 
Martins 

Presidente da Reunião: Daniela Pareja 
Garcia Sarmento 

 
 

 
 
 
 
 


