
 

 

 

Ata da 1 ª Reunião Extraordinária 

da Comissão Temporária de 

Assistência Técnica do CAU/SC, 

realizada aos dezessete dias de 

fevereiro do ano de dois mil e 

dezessete, em Florianópolis – SC. 

 

1. Abertura dos trabalhos: 1.1. Primeira chamada: As quatorze horas e vinte minutos do 1 

dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezessete, reuniram-se os membros da Comissão 2 

Temporária de Assistência Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 3 

Catarina na sede do CAU/SC sito à Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260 – Térreo – Centro - 4 

Florianópolis – SC. 2. Verificação de quórum: 2.1 Membros presentes: Os Conselheiros 5 

Arquitetos e Urbanistas Cibele Assmann Lorenzi, Flávio Luiz Alipio, Christian Krambeck, 6 

Thiago Borges Mendes, Flávio Menna Barreto Trevisan e a assessora de comissões 7 

Fernanda Maria Menezes; 3. Comunicados dos Conselheiros Membros da Comissão, O 8 

conselheiro Christian Krambeck comunicou que a professora Renata da UDESC convidou a 9 

FURB para um trabalho conjunto com o MAP – Movimento Atingidos por Desastre, com 10 

participação do Atelier Vertical do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB. O 11 

conselheiro ressaltou que a CTEC pode ter entre suas ações no planejamento 2017 12 

estendendo o convite aos membros da CTEC para participação do Atelier Vertical; O 13 

conselheiro Flávio Trevisan, relembrou que as inscrições para a oficina Peabiru estão 14 

abertas até o dia 18 de fevereiro de 2017 e posteriormente serão selecionados os 15 

participantes, a abertura da oficina será no auditório da reitoria da UFSC no dia 17 de março 16 

à noite, comentou sobre a reunião do IAB com o governador sendo que deslocou que 17 

proporá um fundo para assistência técnica; 4. Leitura de extrato de correspondências 18 

expedidas ou recebidas, não houve leitura; 5. Assuntos da extrapauta: 5.1. Forma de 19 

divulgação da constituição da CTEC; 6. Assuntos da pauta:   6.1. Apresentação da 20 

experiência de cada um com o tema assistência técnica e habitação de interesse social; 6.2. 21 

Eleição Coordenador e Coordenador Adjunto; 6.3. Planejamento das atividades em 2017; 22 

7. Discussão dos assuntos da pauta:  7.1. Apresentação da experiência de cada um com o 23 

tema assistência técnica e habitação de interesse social, a apresentação foi iniciada pelo 24 

conselheiro Christian Krambeck que apresentou a sua experiência em relação ao tema; Na 25 

sequência o conselheiro Flávio Luiz Alípio apresentou seus projetos e ações vinculados à 26 

ATHIS nos municípios de Laguna e Tubarão; O conselheiro Flávio Trevisan apresentou a 27 

sua experiência em ATHIS ressaltando a importância da participação ativa também na 28 

execução das ações. Em função do adiantado da hora, a conselheira Cibele Assmann Lorenzi 29 

e o Conselheiro Thiago Borges Mendes apresentarão suas experiências na próxima reunião 30 

da CTEC. 7.2. Eleição Coordenador e Coordenador Adjunto, onde se deliberou por maioria 31 

em eleger o conselheiro Flávio Menna Barreto Trevisan como coordenador da CTEC; por 32 

eleger a conselheira Cibele Assmann Lorenzi como coordenador adjunto da CTEC; 7.3. 33 

Planejamento das atividades em 2017, o assunto será pautado para a próxima reunião da 34 

CTEC. 8. Discussão dos assuntos extrapauta: 8.1. Forma de divulgação da constituição da 35 

CTEC, o assunto será pautado para a próxima reunião da CTEC. 9. Deliberações: constam 36 

anexas 3 (três) deliberações. Não havendo mais nada a constar, deu-se por encerrado às 37 

dezoito horas e dez minutos a reunião da Comissão Temporária de Assistência Técnica. 38 
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