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SÚMULA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTP - CAU/SC 

DATA 14 de setembro 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 15h30 

Gogliardo Vieira Maragno Coordenador Adjunto 13h30 15h30 

Mateus Szomorovszky Membro 13h30 15h30 

 

ASSESSORIA Jaime Teixeira Chaves – Secretário dos Órgãos Colegiados 

 

Leitura, discussão e aprovação da súmula da 14ª reunião ordinária e desta 15ª 

reunião ordinária. 

 

Encaminhamento 
Aprovada a Súmula da 14ª ordinária e encaminhada para publicação. 
Ao final da reunião também foi lida e aprovada a súmula desta 15ª 
reunião ordinária, também sido encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 
 

Responsável Coordenadora Silvya 

Comunicado 

Coordenadora Silvya fez um breve relato sobre a aprovado na reunião 

plenária extraordinária  do dia 29 de agosto, ocasião em que foi 

aprovada a aquisição do imóvel da avenida Rio Branco, 828, para 

abrigar a sede do CAU/SC. 

Relatou sobre a importância do processo ter sido instruído de forma 

consistente, passando por várias etapas e setores do Conselho, o que 

garantiu segurança da sua aprovação. 

Aproveitou o momento também para agradecer os membros da CTP, 

assessoria, e todos os que contribuíram para esse exitoso processo. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 
Atualização sobre os encaminhamentos sobre o processo de aquisição 
da sede própria 

Fonte Coordenação 

Apresentação  Silvya Helena Caprario 

Encaminhamento 

 

Secretário Jaime informou que a empresa proprietária do imóvel que 

teve sua aquisição aprovada na Plenária de 29/8 foi notificada sobre a 

decisão do Plenário no dia 1º de setembro de 2022, sendo que, nos 

termos da proposta apresentada pela empresa, ela terá 30 dias para 

desocupar totalmente o imóvel. 
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Assim sendo a partir de 1º de outubro, em tese estará apto para ser 

empreendidadas as medidas para se fazer a transferência de 

propriedade, com o consequente pagamento do valor. 

 

2 Elaboração do relatório final dos trabalhos da CTP 

Fonte Coordenação 

Apresentação  Silvya Helena Caprario 

Encaminhamento 

 

Considerando o relatório final do processo para aquisição da sede 

própria do CAU/SC, emitido pela CTP-CAU/SC, aprovado na última 

reunião da comissão e apresentado em Plenário, além do mesmo fazer 

parte da instrução do processo, a comissão reputou a não necessidade 

de se fazer outro relatório de conclusão de trabalho, considerando hoje 

tratar-se de sua última reunião, pelo motivo deste contemplar todo o 

trabalho percorrido pela CTP até a etapa final que foi a aprovação da 

aquisição pelo Plenário. 

 

Nesse sentido, tem-se que o relatório final de instrução do processo de 

dispensa de licitação para aquisição do imóvel da Av. Rio Branco, 828, 

o mesmo serve como relatório de conclusão dos trabalhos da comissão. 

 

A CTP ao final concluiu que cumpriu o seu papel, vez que conseguiu 

superar várias etapas, desde o início dos trabalhos em junho de 2021, 

até chegar ao Plenário com a aprovação da aquisição do imóvel para a 

sede própria do CAU/SC. 

 

Quanto às diretrizes para a realização de concurso público de projetos 

para a adequação do referido edifício, a CTP opina favoravelmente 

sobre a sua realização, mas deixa o assunto para ser avaliado 

oportunuamente.  
 

Esta Súmula foi aprovada nesta mesma 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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