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SÚMULA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CTP-CAU/SC 
 

DATA 04 de agosto de 2021 HORÁRIO 09h às 11h 

LOCAL Reunião virtual  

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario  Coordenadora 09h 11h 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador Adjunto 09h 11h 

Mateus Szomorovszky Membro 09h 11h 

  

ASSESSORIA Jaime Teixeira Chaves – Gerente Geral 

 

CONVIDADOS Patrícia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente CAU/SC 
 
 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Atualização sobre o processo de cessão de imóvel do Governo do 
Estado 

Fonte CTP-CAU/SC 

Relator Coordenadora Silvya Helena Caprario 

Encaminhamento 

Foi dado conhecimento aos membros do Ofício n° 302/20 da Secretaria 
de Estado da Administração (SEA) do recebido em 14 de julho de 2021 
que, em síntese, informou ao CAU/SC: 
 
“(....) 
1. Informamos o posicionamento firmado pela Consultoria Jurídica desta 
Pasta, opinado pela possibilidade da Cessão de Uso de Imóvel do 
Estado ao CAU/SC 
2. Para impulsionamento do feito, solicitamos seja indicada, mediante 
laudo técnico, as patologias existentes no bem pretendido; o plano de 
execução para recuperação, modernização e manutenção do prédio, 
bem como a metodologia a ser empregada. 
Para informações complementares, colocamos à disposição o 
Engenheiro Fabrício dos Santos Moreira. (...)” 
 
Foi esclarecido inicialmente que a SEA, ao encaminhar o referido ofício, 
esclareceu que o ofício deveria ter sido enviado em 27/04/2020, mas 
por “erro de digitação” o ofício não chegou a ser enviado efetivamente.  
 
Após a discussão da matéria a comissão ponderou o requerido pela 
SEA e encaminhou o assunto no seguinte sentido: 
 
- Solicitar autorização do Plenário para contratação de laudo técnico 
para verificação das patologias existentes; de plano de execução para 
recuperação, modernização e manutenção do prédio, bem como a 
metodologia a ser empregada. 
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Após a definição do Plenário a comissão se reunirá para verificar os 
futuros encaminhamentos. 
 
 

 
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. 
 

 
 
 

____________________________ 
Jaime Teixeira Chaves 

Gerente Geral 
Secretário 

 
 
 
 
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 
 


