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SÚMULA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP - CAU/SC 

DATA 16 de março de 2022 HORÁRIO 13h30n 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 

 

Leitura, discussão e aprovação de súmulas anteriores. 

 

Encaminhamento Restou postergada para a próxima reunião 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Análise das propostas apresentadas ao Edital de Chamada Pública 
nº 002/2022 de prospecção de imóveis 

Fonte CTP-CAU/SC 

Apresentação  Silvya Helena Caprario - Coordenadora 

Encaminhamento 

 

Considerando que o Chamamento Público 01/2022, com o objeto de 

“Prospecção para eventual aquisição de imóvel edificado para uso 

exclusivo com área total de, no mínimo, 1200,00m², admitindo-se uma 

tolerância de até 10% (dez por cento), no município de Florianópolis – 

SC, para abrigar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 

Santa Catarina – CAU/SC”, esteve publicado para receber propostas 

entre 10 de fevereiro e 14 de março de 2022. 

A coordenadora Silvya iniciou comentando sobre que a reunião terá 

como objetivo analisar as propostas que foram apresentadas e que 

serão apresentadas pelo Secretário Jaime. Ponderou, também que 

antes de se iniciar a análise a CTP deveria se atentar as disposições do 

edital. 

O Secretário Jaime fez uma apresentação dos requisitos obrigatórios 

previstos no edital e apresentou os quesitos que deverão ser analisados 

pela Comissão, para fins de classificação e ranqueamento das 

propostas apresentadas. 

Foi esclarecido que da análise das propostas deverá ser elaborado um 

relatório, que deverá ser publicado no Portal da Transparência, para fins 

de finalização da etapa de prospecção. 

Nesse sentido, a CTP desenvolveu suas atividades fazendo os 

apontamentos acerca das seis propostas apresentadas, anunciadas 

pelo Secretário Jaime, encerrando-se a reunião sem a finalização do 

relatório, com o seguinte encaminhamento: 
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- Agendar as visitas junto as três empresas que tiveram suas propostas 

classificadas entre 09h e 12h30 do dia 25 de março, com o retorno dos 

membros da comissão até a sede e, caso haja possibilidade dos 

membros, a CTP estenderá o horário da reunião até as 16h, visando 

finalizar o relatório de análise das propostas. 

- Manter o relatório de análise em aberto, visando ser finalizado no dia 

25 de março e ser encaminhado para publicação. 

 

 
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 
 


		2022-04-13T19:49:18-0300
	JAIME TEIXEIRA CHAVES




