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SÚMULA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP - CAU/SC 

DATA 15 de junho de 2022 HORÁRIO 13h30n às 17h30 

LOCAL Sede e/ou virtual (formato híbrido) 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador Adjunto 13h30 16h30 

Mateus Szomorovszky Membro 13h30 16h30 

 

ASSESSORIA Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 

CONVIDADOS  

Presidente Patricia Figueiredo Sarquis Herden 
Pery Roberto Segala Medeiros – Assessor da Presidência 
João Vicente Scarpin – Gerente Geral 
José Roberto Geraldine – Conselheiro CAU/SP 
Eng. José João de Andrade Neto -  JM Engenharia 
Eng. Matheus de Cezaro Menegatti -  JM Engenharia 
 

 

Ausências justificadas  

Conselheira  Silvya Helena Caprario 

Justificativa Motivo de saúde 

 

Leitura, discussão e aprovação de súmulas anteriores. 

 

Encaminhamento 
Aprovada pelo presentes a súmula da 10ª reunião ordinária e da 11ª 
reunião ordinária, sendo encaminhadas para publicação. 
 

 

Comunicação 
 

Responsáveis Conselheiro Gogliardo e Assessor Jaime Chaves 

Comunicado 

Relataram sobre a visita à sede do CAU/SP, quando estiveram em São 

Paulo, em 27/5, em outra agenda. Informaram que o CAU/SP se mudou 

para a nova sede no último mês de fevereiro e estão ocupando 

parcialmente o imóvel. Que a mudança aparentemente foi facilitada, 

pois, na transição adotaram o home office e, ora, se encontram em 

transição. O mobiliário que dispunha no imóvel locado era todo 

corporativo, o que facilitou a adaptação dos móveis. Que as reuniões 

plenárias estão sendo realizadas fora da sede e de forma 100% 

presencial, enquanto as reuniões de comissão são híbridas e realizadas 

na sede. Relatam, por fim, que foram feitas intervenções necessárias 

para a adaptação do local, principalmente no tocante ao preventivo de 

incêncio, e está em curso o estudo para concurso de projeto.O 
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Secretário Jaime ainda fez menção à prorrogação por mais 3 (três) 

meses dos trabalhos da CTP-CAU/SC, deliberada pelo Plenário na  

última reunião plenária. Ora, o vencimento do prazo dos trabalhos da 

comissão passa a ser 20 de setembro. 
 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Apreciação do laudo de inspeção predial do imóvel (Processo de 
Dispensa de Licitação em curso) 

Fonte CTP-CAU/SC 

Apresentação  Engenheiros contratados 

Encaminhamento 

 

Os engenheiros José João de Andrade Neto e Matheus de Cezaro 

Menegatti, da JM Engenharia, empresa contratada para realizar o Laudo 

de Inspeção no imóvel da Av. Rio Branco, 828, objeto da instrução do 

processo de aquisição para abrigar a sede própria do CAU/SC, fizeram 

a apresentação do Laudo a partir das 14h.  

 
A apresentação transcorreu com os engenheiros esclarecendo as 
dúvidas dos membros da comissão. 
 
Foi solicitado ajuste no texto do laudo (item 8.1 – pág. 103), vez que ele 
faz menção ao uso de forma determinada do ático como auditório, 
sendo que ainda não haveria nada decidido sobre o uso daquele local. 
 
Foi solicita ajuste também no texto (item 8.1 – pág. 104) quanto à 
indicação específica da forma de se promover a acessibilidade ao ático, 
vez que poderiam existir outras formas. Além disso, a forma indicada 
(plataforma elevatória) não teve a estimativa de valor mencionada no 
relatório geral de orçamento. 
 
Ao final, os engenheiros informaram que o imóvel se encontra em um 
bom estado geral, sem nada que indique algum dano estrutural, sendo 
que o laudo demonstra a escala de urgência de algumas intervenções 
recomendadas. 
  

 

2 
Atualização sobre os encaminhamentos para continuidade do 
processo de aquisição da sede própria                                                        

Fonte Gerência Geral 

Apresentação  João Vicente 

Encaminhamento 

Antes dos informes do GG João Vicente, o ex-presidente do CAU/SP, 

José Roberto Geraldine, convidado para participar parcialmente da 

reunião, fez uma breve relato sobre o processo de aquisição da sede 

própria do CAU/SP durante o seu mandato. 

Relatou que foi um longo processo, cumprindo várias etapas, mas que 

ao final foi exitoso. Informou que os trabalhos iniciaram, assim como no 

CAU/SC, com a criação de uma comissão temporária, que conduziu o 

processo passando pelo lançamento de um Chamamento Público até 
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apresentar um determinado imóvel para ser objeto de Dispensa de 

Licitação.  

Na sequência o GG João Vicente fez uma apresentação preliminar com 

estimativa de custos, relatando que ainda tem pendência quanto a 

atualização das eventuais negativas dos órgãos públicos sobre a 

existência de imóveis para cessão. Ao final, informou que assim que 

finalizar as pendências fará o envio formal à CTP. 

Assessor Jaime informou que o processo de contratação da Caixa 

Econômica Federal, para elaboração do laudo de avaliação do imóvel 

da Av. Rio Branco, 828, objeto da instrução do processo de aquisição 

para abrigar a sede própria do CAU/SC, está sendo finalizado e a ordem 

de serviço deve ser emitida em breve, sendo estimado a entrega do 

laudo no final do mês de julho.  

Ao final, os membros da CTP, em consenso, mencionaram que é 

preciso finalizar o quanto antes a instrução desse processo no âmbito 

da CTP, para depois encaminhar para a COAF. 

 

 
Esta Súmula foi aprovada na 6ª Reunião Extraordinária da CTP-CAU/SC de 02/08/2022, com 
os votos favoráveis do coordenador-adjunto Gogliardo Vieira Maragno e do membro Mateus 
Szomorovszky. 
 
 

Jaime Teixeira Chaves 
Secretário dos Órgãos Colegiados 

Secretário da reunião 
 
 
 
 
Considerando o estabelecido na Deliberação Plenária CAU/SC nº 589, 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 

do CAU/SC 
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