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SÚMULA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP - CAU/SC 

DATA 16 de fevereiro de 2022 HORÁRIO 13h30 às 17h30 

LOCAL Sede e/ou virtual (formato híbrido) 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Silvya Helena Caprario  Coordenadora 13h30 17h30 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador Adjunto 13h30 17h30 

Mateus Szomorovszky Membro 13h30 17h30 

 

ASSESSORIA Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 

CONVIDADOS 
Patricia Figueiredo Sarquis Herden – Presidente CAU/SC 
Josiany Salache  - Jornalista (Escudero Comunicação) 

 

 

Leitura e aprovação das Súmulas da 6ª e 7ª Reunião Ordinária. 

 

Encaminhamento 
As súmulas foram aprovadas por unanimidade, com abstenção do 
membro Mateus Szomorovszky em relação à súmula da 7ª reunião 
ordinária. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Acompanhamento do edital, lançamento e estratégias para 
ampliar a divulgação 

Fonte CTP-CAU/SC 

Apresentação  Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 

Os membros da CTP, com a participação da Presidente Patrícia e da 

jornalista Josiany, discutiram estratégias para ampliação da divulgação 

do edital, visando receber o maior número possível de propostas de 

imóveis. 

Após a discussão, o encaminhamento para a Comunicação foi de 

focar, durante a publicação do edital (até dia 14/3/2022), na ampliação 

da divulgação do edital, mas, que desde já se iniciasse a construir o 

texto de divulgação posterior, visto que o objetivo é realmente se 

adquirir o imóvel, assim, em breve o foco da comunicação 

necessariamente precisará mudar, visando explicar da melhor forma 

como o CAU/SC chegou até a eventual compra efetiva da sede 

própria, que é fruto de trabalho de ao menos 3 gestões. 

 

 

2 Definição dos integrantes (comissão) para seleção dos imóveis 

Fonte CTP-CAU/SC 

Apresentação  Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 
O Secretário Jaime explicou que de acordo com a previsão do edital 
os próprios membros da CTP estão encarregados de fazerem a 
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análise das propostas que serão apresentadas perante ao Edital de 
prospecção de imóveis.  
Os membros revisaram as atribuições da CTP e que estão previstas 
no Edital, ressaltando ao final que as visitas dos imóveis classificados 
serão fundamentais na formulação das notas para compor o 
ranqueamento das propostas que serão reformuladas. 
 

 

3 Definição dos próximos passos após a seleção 

Fonte CTP-CAU/SC 

Apresentação Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 

Foi feito uma longa discussão pelos membros da CTP acerca dos 
próximos passos, após a seleção do imóvel por meio do edital. 
Ao final ficou compreendido que esses passos só poderão ser 
definidicos realmente, caso haja a concretização de alguma proposta 
apresentada. 
Foi ressaltada também a importância da realização do concurso 
público de projeto para a futura sede, devendo se antecipar ao máximo 
a definição das etapas, com o objetivo de se ocupar o mais 
rapidamente o imóvel.  
 

 

4 Revisão, detalhamentos, sugestões no programa de necessidades 

Fonte CTP-CAU/SC 

Apresentação Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 

Após a discussão restou acordado que não há espaço para revisão, 
neste momento, do Programa de Necessidades aprovado 
anteriormente pela CTP e posteriormente pelo Conselho Diretor, 
considerando que o edital e principalmente os requisitos 
classificatórios fora construídos com base no Programa vigente.  
Ademais, o entendimento é que esse Programa de Necessidades só 
seria realmente alterado com a compra de um imóvel próprio, 
passando a ser o Programa adaptado ao imóvel adquirido. 
 

 

Esta Súmula foi aprovada na 10ª Reunião Ordinária da CTP-CAU/SC de 13/04/2022, com 
os votos favoráveis dos Conselheiros Silvya Helena Caprario – Coordenadora; Gogliardo 
Vieira Maragno – Coordenador Adjunto; e Arquiteto e Urbanista Mateus Szomorovszky – 
membro.  
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados 

Secretário da reunião 
 
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.  

 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados 
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