
 

 

Ata da VIII 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 sete de dezembro de dois mil 
e vinte e um. 
 
 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de dezembro 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 
plano de trabalho revisado, nos termos do item 16.1 do edital, dos quarto colocado, o Projeto 8 
nº 14 (ARQUITETURA E MOVIMENTO #1LELÉ), submetido pelo SOL MOVIMENTO DA 9 
CENA: CENTRO DE PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL (CNPJ 10 
00.251.431/0001-20), conforme diligências detalhadas na Ata da VI Reunião Ordinária da 11 
Comissão de Seleção. A análise do Plano de Trabalho seguiu adotando como critério a 12 
conferência das informações detalhadas no item 16.2 do edital, a saber: I. Objeto do Projeto; 13 
II. Metas; III. Metodologia; IV. Cronograma de execução; V. Recurso; e VI. Comprovação. A 14 
Comissão entendeu que a pendência referente ao item V (recurso) foi sanada, mas que os 15 
itens I (objeto do projeto), II (metas), III (metodologia), e VI (comprovação) ainda carecem 16 
de melhorias. Com relação ao item I (objeto do projeto), a Comissão ponderou que apesar 17 
de a proponente trazer na coluna 6 do item 8 da última versão encaminhada um maior 18 
detalhamento dos indicadores físicos a serem acompanhados, a estruturação do item ainda 19 
carece de maior clareza na organização das informações, a saber: na coluna 5 se mantém 20 
uma quantidade "única", para indicadores físicos variados e diversos, mesmo trazendo, de 21 
forma desconforme, o quantitativo desses indicares na coluna 6. Faz-se necessário 22 
equalizar esse item, uma vez que o acompanhamento e o cumprimento desse acordo de 23 
cooperação passam necessariamente pela clareza e checagem desses indicadores. Com 24 
relação ao item II (metas), a Comissão entendeu que se faz necessário um melhor 25 
sequenciamento lógico entre ação - etapa - meta - produto. Ex.: Se a ação se refere a "pré-26 
produção", a meta também deveria estar relacionada a essa etapa de "pré-produção". Não 27 
ficou suficientemente clara a separação entre "pré-produção" e "produção" do vídeo 28 
propriamente dito (que, em princípio, deveria se constituir numa etapa subsequente - de 29 
produção). Tal situação cria um certo atrito na adequada compreensão da ação/etapa/meta 30 
etc. A clareza dessas informações torna-se fundamental tanto para o acompanhamento do 31 
projeto, como para o atesto e a aprovação da prestação de contas futura. Por último, com 32 
relação ao item III (metodologia) e item VI (comprovação), a Comissão ponderou que é 33 
fundamental que os campos 7 e 8 guardem, entre si, uma exata correspondência. Por 34 
exemplo, fala-se no item 7 de três fases: pré-produção, produção e pós-produção. É 35 
importante que o item 8 reflita explicitamente essas etapas de forma clara, objetiva e concisa. 36 
Existem divergências no planejamento proposto (campo 8), não estando claras as ações 37 
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que serão executadas de acordo com a quantidade de relatórios propostos. Os indicadores 38 
físicos não são equivalentes aos indicadores de desempenho propostos, sendo necessária 39 
a revisão da planilha. Finalizada a segunda etapa de avaliação dos Planos de Trabalho, a 40 
Comissão foi informada que a OSC teria um prazo de 5 (cinco) dias corridos para os ajustes 41 
finais, nos termos do item 16.3.2 do Edital, não havendo novas possibilidades de correções. 42 
Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora Cláudia Sales de Alcântara declarou encerrada 43 
a oitava reunião ordinária da Comissão de Seleção de Propostas do Edital de Chamamento 44 
Público de Apoio Institucional nº 06/2021 do CAU Brasil.45 
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