
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ata da III 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 vinte e dois de novembro de dois mil 
e vinte e um. 
 
 
 

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, de forma remota, 1 
reuniram-se os arquitetos e urbanistas membros da Comissão de Seleção de Propostas do 2 
Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional n° 6/2021 Cláudia Sales de Alcântara; 3 
Roberto Salomão do Amaral e Melo, Maria Beatriz Andreotti, Virgínia Manfrinato Cavalcante 4 
e Eduardo de Oliveira Nóbrega Filho, nomeados através da Portaria Presidencial nº 377 de 5 
29 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 o 7 
pedido de prorrogação de prazo de resposta sobre o interesse em adaptar o plano de 8 
trabalho do Projeto nº 14 (ARQUITETURA E 46 MOVIMENTO #1LELÉ), submetido pelo SOL 9 
MOVIMENTO DA CENA: CENTRO DE 47 PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO 10 
CULTURAL (CNPJ 00.251.431/0001-20). O projeto em questão havia solicitado três cotas, 11 
mas foi contemplado com apenas uma, solicitando a dilatação do prazo de resposta sobre o 12 
interesse em redimensionar o seu Plano de Trabalho para o montante disponível. O item 8.5 13 
do edital determina: “Caso ao final do processo de seleção haja sobras de cotas, poderão 14 
ser convocados os proponentes (pela ordem de classificação) para que enviem seu plano 15 
de trabalho, com os eventuais redimensionamentos necessários, e documentação de 16 
habilitação, até que todas as cotas remanescentes sejam realocadas.”. Como esse exercício 17 
requer a adaptação do projeto para novos formatos ou o engajamento de novas fontes de 18 
recursos e, considerando a relevância da proposta e o seu grau de inovação, solidez e 19 
alcance, em convergência à missão do conselho, a Comissão entendeu que a rxesposta 20 
sobre o interesse em adaptar o projeto possa ser enviada até o final do mês de novembro 21 
de 2021. Em caso afirmativo, a organização será convocada a apresentar a devida 22 
documentação e plano de trabalho nos termos e prazos do item 12.7 do Edital. Caso a 23 
proposta não possa ser adaptada, serão convocados os próximos colocados nos mesmos 24 
termos. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora Cláudia Sales de Alcântara declarou 25 
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encerrada a segunda reunião ordinária da Comissão de Seleção de Propostas do Edital de 26 
Chamamento Público de Apoio Institucional nº 06/2021 do CAU Brasil. 27 
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