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SÚMULA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP - CAU/SC 

DATA 17 de agosto 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 13h15 15h20 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador Adjunto 13h 15h20 

 

ASSESSORIA Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 

Ausências Justificadas 

Membro Mateus Szomorovszky – arquiteto e urbanista 

Justificativa Motivo profissional 

 

Leitura, discussão e aprovação de súmulas anteriores. 

 

Encaminhamento 
Aprovada a Súmula da 6ª reunião extraordinária e encaminhada para 
publicação  

 

Comunicação 
 

Responsável Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados 

Comunicado 

O Secretário Jaime informou que a convocação da reunião 

extraordinária do dia 29/8, para tratar da possível aquisição da sede 

própria do CAU/SC, deve sair até sexta-feira, 19/8, ocasião em que se 

deseja que todo o processo esteja instruído juntamente com o relatório 

final da CTP-CAU/SC. 
 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Atualização sobre os encaminhamentos para continuidade do processo 
de aquisição da sede própria 

Fonte Coordenação 

Apresentação  Silvya Helena Caprario 

Encaminhamento 

 

Coordenadora Silvya relatou a intenção de saber dos encaminhamentos 

do processo para que a CTP estivesse preparada para fornecer 

eventuais informações à COAF ou a Presidência. 

Secretário Jaime informou que após a conclusão do relatório e instrução 

do processo de dispensa de licitação na CTP o processo seria 

encaminhado para a Presidência, que possivelmente despacharia 

simultaneamente para a COAF e para a Assessoria Jurídica. 
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Sendo que essas manifestações se somariam ao processo como um 

todo que seria disponibilizado ao Plenário para a tomada de decisão 

sobre a aquisição do imóvel. 

 

 

2 
Apresentação das atividades já executadas como síntese para reforçar 
entendimento de todos (relatório final) 

Fonte Coordenação 

Apresentação  Silvya Helena Caprario 

Encaminhamento 

 

Secretário Jaime fez a apresentação do processo com um todo, 
mostrando todas as etapas percorridas pela comissão até o presente 
momento, dando destaque para os documentos mais importantes, como 
o Edital de Chamamento; a análise das propostas; laudos técnicos; 
laudo de avaliação da Caixa Econômica, que formam o processo de 
dispensa de licitação, cuja abertura foi aprovada pelo Plenário, para a 
eventual aquisição do imóvel (prédio), para abrigar a sede própria do 
CAU/SC, localizado na Av. Rio Branco, 828. 
 
Secretário Jaime apresentou uma minuta de relatório final para os 
membros da CTP e deu-se início a finalização do documento com a 
inserção de várias contribuições por parte da coordenadora Silvya e 
coordenador adjunto Gogliardo, que versaram desde o incremento na 
parte histórica da tentativa de aquisição da sede própria do CAU/SC, 
que remonta 2015, até ao maior detalhamento do imóvel que está se 
pretendo adquirir. 
 
Ao final, o relatório, conforme anexo desta súmula, foi finalizado e 
aprovado pelos membros presentes, sendo que restou acordado que o 
mesmo seria enviado ao membro da CTP Mateus Szomorovszky, 
ausente na reunião, para sua apreciação e assinatura, considerando 
seu próprio pedido e ausência involuntária da reunião.  
 

 
Esta Súmula foi aprovada na 15ª Reunião Ordinária da CTP-CAU/SC de 14/09/2022, 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 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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