
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ata da II Reunião Ordinária da Comissão de 
Seleção de Propostas do Edital de 
Chamamento Público de Apoio Institucional 
n° 6/2021 do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil, realizada remotamente 
no dia nove de setembro de dois mil e vinte 
e um. 
 
 
 

Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, de forma remota, reuniram-se os 1 
arquitetos e urbanistas membros da Comissão de Seleção de Propostas do Edital de 2 
Chamamento Público de Apoio Institucional n° 6/2021 Cláudia Sales de Alcântara; Roberto 3 
Salomão do Amaral e Melo, Maria Beatriz Andreotti, Virgínia Manfrinato Cavalcante e 4 
Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho, nomeados através da Portaria Presidencial nº 377 de 29 5 
de setembro de 2021, abaixo assinados, além de Ana Laterza, gestora das parcerias 6 
oriundas da Chamamento Público nº 06/2021, secretária ad hoc, a fim de analisar e julgar 7 
os recursos apresentados, no prazo e nos termos determinados pelo item 15 do Edital, pelas 8 
Organizações da Sociedade Civil inscritas. Após verificação e constatação da existência de 9 
quórum, informou-se que apenas um recurso havia sido apresentado, referente à pontuação 10 
preliminar do Projeto nº 11 (II CONGRESSO INTERNACIONAL EMERGÊNCIAS URBANAS: 11 
DISPUTAS E DESAFIOS DO ANTROPOCENO), submetido pela SOCIEDADE 12 
EDUCACIONAL UBERABENSE (CNPJ 25.452.301/0001-87). Após a leitura das motivações 13 
apresentadas pela OSC e ponderações sobre os respectivos argumentos, a Comissão 14 
deliberou por retificar a pontuação do Projeto no critério “b” de 0,95 para 1,0; considerando 15 
o seu enquadramento geográfico no estado de Minas Gerais. Decidiu também pela alteração 16 
da pontuação do critério “c” de 0,5 para 0,55, considerando os argumentos apresentados 17 
pela interessada e registrando, a fim de esclarecimento, que a análise está vinculada não 18 
apenas à temática, mas também ao formato proposto pelo evento. Por fim, a Comissão 19 
decidiu por manter a pontuação do critério “e” como 0,65, considerando o seu atendimento 20 
satisfatório, mas entendendo que há propostas mais inovadoras e mais sólidas na sua 21 
construção e alcance. Após a conclusão da análise da Comissão, somou-se as pontuações 22 
do Projeto nº 11 e verificou-se que, mesmo havendo uma retificação da nota final de 8,10 23 
para 8,25, não houve alteração da classificação preliminar, permanecendo os mesmos 24 
projetos contemplados. Informou-se que, assim que concluída a reunião, a ata seria 25 
encaminhada para publicação no Portal da Transparência, juntamente a uma tabela 26 
atualizada com a pontuação de cada projeto por critério. Esclareceu-se que as organizações 27 
elencadas nas primeiras colocações seriam convocadas pelo CAU/BR para apresentar o 28 
plano de trabalho e documentos de habilitação, nos termos e condições detalhados nos itens 29 
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16 e 17 do Edital. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora Cláudia Sales de Alcântara 30 
declarou encerrada a segunda reunião ordinária da Comissão de Seleção de Propostas do 31 
Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional nº 06/2010 do CAU Brasil.32 
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