SÚMULA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO
NACIONAL DE PROJETOS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REALIZADA
NO DIA 01 DE JULHO DE 2020
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Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, por meio de aplicativo de reuniões, iniciou-

6

se a Reunião da Comissão Organizadora do Concurso Público Nacional de Projetos para

7

Habitação de Interesse Social, com a presença da Gerente Geral do CAU/GO: Isabel Barêa

8

Pastore (Coordenadora da Comissão Organizadora), Conselheiro Estadual do CAU/GO

9

Frederico André Rabelo (Membro da Comissão Organizadora), Conselheira Estadual

10

Priscila Cavalcanti da Silva (Membro da Comissão Organizadora) e Romeu José

11

Jankowski Júnior (Assessor Jurídico/Assessor de Plenário e Comissões). I) Isabel informou

12

que a CEPEF aprovou, em sua reunião ordinária de junho, que fossem retomados os trabalhos

13

do Edital do Concurso da ATHIS. Assim, caberia à Comissão Organizadora analisar as

14

possibilidades e viabilidades da possível retomada. Assim, considerando a impossibilidade de

15

reunião presencial dos membros da Comissão Julgadora, conforme Decreto Estadual n.

16

9.685, de 29/06/2020, e Portaria CAU/GO n. 20, de 30 de junho de 2020, e ainda que alguns

17

deles residirem em Brasília/DF, Isabel propôs a digitalização dos projetos para que os

18

mesmos sejam analisados pela Comissão Julgadora em reuniões virtuais. Esse

19

procedimento, inclusive, é semelhante ao que vem sido realizado pelas instituições de ensino

20

superior, como nos casos de banca de trabalhos de conclusão de curso da área de arquitetura

21

e urbanismo. Romeu informou que no dia 03 de março de 2020, a Comissão Permanente de

22

Licitação já havia se reunido para recepção e abertura das propostas, e procedido à

23

habilitação dos proponentes. Todavia, a Ata da respectiva sessão ainda não havia sido

24

publicada pois antes da conclusão da compilação dos documentos, foi declarada a pandemia

25

do COVID—19, juntamente com a suspensão do certame. Romeu destacou ainda que os

26

projetos foram etiquetados com códigos para análise por parte da Comissão Julgadora, sem

27

qualquer identificação quanto à autoria dos mesmos. Apenas os membros da CPL possuem

28

a conversão desses códigos para os respectivos protocolos de inscrição. Assim, a Comissão

29

Organizadora, por unanimidade de seus membros, DELIBEROU: aprovar a retomada do

30

Concurso Público Nacional de Projetos para Habitação de Interesse Social, com a publicação

1

31

da Ata da Reunião da CPL; determinar a digitalização dos projetos, de modo que cada

32

proposta, composta pelas 03 (três) pranchas, sejam arquivadas em arquivo .pdf único, cujo

33

nome identificador do arquivo será o código constante das respectivas etiquetas informadas

34

pela CPL; elaborar as planilhas de julgamento das propostas, para auxiliar os membros da

35

Comissão Julgadora; aprovar o novo cronograma do concurso, a ser determinado pela CPL,

36

após a confirmação das datas das sessões de julgamento. Encerrados os pontos de pauta

37

previstos na reunião e, nada mais havendo a tratar, a Coordenadora Isabel agradeceu a

38

todos e deu por encerrada a sessão do que, para constar, eu, Romeu José Jankowski

39

Junior, secretariei a sessão, lavrei a presente súmula que, depois de lida e achada conforme,

40

será assinada por mim. Goiânia, ao primeiro dia do mês de julho de 2020.
ROMEU JOSE JANKOWSKI
JUNIOR:03140198124
Romeu José Jankowski Junior
Assessor de Plenário e Comissões do CAU/GO
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