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SÚMULA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP-CAU/SC 

DATA 23 de junho de 2021 HORÁRIO 14h00min às 15h30min 

LOCAL Reunião Virtual (via Plataform Zoom)  

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario  Coordenadora 14h00 15h30 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador Adjunto 14h00 15h30 

Mateus Szomorovszky Membro 14h00 15h30 

 

CONVIDADOS Patricia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente CAU/SC 

 

ASSESSORIA Larissa Milioli - Assessora Especial da Presidência 

 

 

 
 

Comunicações 

 

Responsável Larissa Milioli 

Comunicado 
Os documentos poderão ser acessados no site por meio do  endereço: 

https://www.causc.gov.br/projetos/sede-propria/ 

 
 

 

Apresentação dos assuntos extra pauta. 

Não houve. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Definição de plano de trabalho e calendário 

Fonte https://www.causc.gov.br/projetos/sede-propria/ 

Apresentação  Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 

O plano de trabalho poderá ser acessado no documento que 

estabelece o  motivo de conduzir a reunião. 

Ficou estabelecido o calendário da próxima reunião para o dia 14 de 

julho de 2021, às 14 horas e para as reuniões futuras, houve um 

consenso de que essas reuniões possam ser realizadas nas quartas-

feiras da semana posterior às Reuniões Plenárias. 

 

2 
Atualização sobre as ações referentes aos trabalhos anteriores 
do CAU/SC 

Fonte https://www.causc.gov.br/projetos/sede-propria/ 

Apresentação  Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 
A Comissão entende que se deve atualizar o que foi feito até o 
momento pelas comissões anteriores e verificar em que estágio 
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encontra-se a situação da sessão publica, bem como em relação a 
situação dos imóveis. Após os resultados dessas atualizações, pode-
se fazer as considerações necessárias e, assim, optar por um dos 
caminhos. 
 

 

3 
Consolidação do programa de necessidades; 

Fonte https://www.causc.gov.br/projetos/sede-propria/ 

Apresentação Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 

Deliberação: Considerar a confirmação do programa anterior para uma 

análise posterior de necessidade e adequação de acordo com o 

caminho que for adotodo. 

 

4 
Definição dos próximos encaminhamentos conforme Plano de 
Trabalho da CTP 

Fonte https://www.causc.gov.br/projetos/sede-propria/ 

Apresentação  Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 

Como encaminhamento, a Presidente do CAU/SC juntamente com a 
Coordenadora da CTP irão em busca de informações sobre a situação 
da cessão pública, cujo processo teria ficado suspenso em virtude da 
pandemia, de acordo com as informações recebidas. Em paralelo, a 
Comissão CTP iniciará uma tomada de consulta pública de imóveis 
com as características e as regiões necessárias através de um 
detalhamento de informações que possa abranger as necessidades do 
CAU/SC, por meio de um Edital. 
 

 
Esta Súmula foi aprovada na 4ª reunião ordinária da CTP-CAU/SC de 15/09/2021, com os 
votos favoráveis dos membros Silvya Helena Caprario – Coordenadora, Gogliardo Vieira 
Maragno – Coordenador Adjunto e Mateus Szomorovszky – Arquiteto e Urbanista. 
 
 
 

____________________________ 
Larissa Milioli 

Assessora Especial da Presidência  
Secretária 

 
 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do 
CAU/SC, atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  

 
 
 

________________________________________ 
Pery Segala  

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 


