
 

 

1 

PROCESSO 032/2014 
INTERESSADO CAU/BR 
ASSUNTO Mudança de escopo de projeto patrocinado – Edital 01/2014 

DELIBERAÇÃO Nº 018/2015 – CD-CAU/BR 
 
O CONSELHO DIRETOR – (CD-CAU/BR), reunido ordinariamente em Brasília-DF, na sede do 
CAU/BR, no dia 07 de novembro de 2015, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
 Considerando que o CAU/BR recebeu no Edital de Patrocínio nº 01/2014 o projeto “Tocantins 
Legado: Olhares da Produção Arquitetônica – 25 anos”, proposto pelo IAB/TO, que consiste em uma 
publicação de um inventário da trajetória da arquitetura no Estado de Tocantins, com uma tiragem de 
aproximadamente 2000 exemplares em papel e mais um em formato digital e em seguida seria feito o 
lançamento, ciclos de palestras, cursos e exposições em todo o Estado; 
 
 Considerando que, para atendimento desta proposta do valor inicial de R$ 32.000,00 (trinta e 
dois mil reais), o CAU/BR realizou transferência de recursos de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); 
 
 Considerando que no desenvolvimento do projeto, o IAB/TO entendeu ser positivo alterar o 
conteúdo, número de páginas e qualidade do acabamento do livro e acabaram resultando em um novo 
perfil de publicação com 215 páginas e uma tiragem de 1000 exemplares; 
 
 Considerando que para cumprimento desta nova proposta o projeto ficaria no valor total de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a parte do CAU/BR seria 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 
resultando na devolução por parte do IAB/TO de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 
 
 Considerando a Resolução nº 94 de 07 de novembro de 2014, que regula a concessão de apoio 
institucional pelo CAU/BR, caracteriza as suas modalidades e dá outras providências e considerando a 
análise técnica feita pela Assessoria Institucional.  
 

DELIBEROU: 

Aprovar a mudança de escopo do projeto “Tocantins Legado: Olhares da Produção Arquitetônica – 25 
anos” em consonância com a Nota Técnica nº 1/2015 da Assessoria Institucional do CAU/BR, desde 
que o prazo de vigência do contrato seja estipulado com o IAB/TO de forma definitiva.  
 
 

                      Brasília – DF, 7 de novembro de 2015. 
 

 
 
HAROLDO PINHEIRO     ____________________________________ 
Presidente do CD - CAU/BR 
 
 
ANDERSON FIORETI DE MENEZES   ____________________________________ 
Coordenador da CPFI-CAU/BR 
 
  
LUIZ FERNANDO JANOT    ____________________________________ 
Coordenador da CEP-CAU/BR  
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NAPOLEÃO FERREIRA NETO    ____________________________________ 
Coordenador da CED-CAU/BR 
 
  
GISLAINE VARGAS SAIBRO                            ____________________________________ 
Coordenadora da COA-CAU/BR 
  
 
FERNANDO JOSÉ DE M. COSTA                           ____________________________________ 
Coordenador CEF-CAU/BR 
  


