
 

SÚMULA 
5º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEC-CAU/SC 

 

1. LOCAL E DATA: 
 

DATA: 28/09/2017     LOCAL: Sede do CAU/SC HORÁRIO: 14:00 às 17:00hs  
 

2. DADOS GERAIS: 
 

PARTICIPANTES 

Cibele Assmann Lorenzi Coordenadora Adjunta 

Christian Krambeck Membro titular 
Flávio Alipio Membro titular 

ASSESSOR Fernanda Maria Menezes 

ASSISTENTE Melina Marcondes 

SECRETÁRIO Nayana Oliveira 

CONVIDADO  

 

3. ROTEIRO DOS TRABALHOS: 

 
1. Abertura dos trabalhos: 

1.1. 1ª chamada às 14h; 
1.2. 2ª chamada às 14h15min. 

2. Verificação do quórum:  
a. Membros presentes; 
b. Membros que solicitaram dispensa. 

3. Comunicados da Coordenação e dos Conselheiros Membros da Comissão. 
4. Leitura de extrato de correspondências expedidas ou recebidas. 
5. Assuntos extrapauta. 
6. Discussão dos assuntos da pauta: 

6.1 Relato dos integrantes da CTEC sobre os eventos que participaram; 
6.2 Status Edital ATHIS; 
6.3 Acompanhamento e Execução Plano; 
6.4 Posicionamento sobre o despejo de Laguna;  
6.5 Proposta de integrar o Fórum de Reforma Urbana; 
6.6 Aproximação com o CREA;  

7. Apreciação de assuntos extrapauta. 
8. Deliberações.  

 

3.1. EXTRA PAUTA: 

- 

4. ORDEM DO DIA: 

 

4.1 
MATÉRIA Status Edital ATHIS; 

 



 

FONTE/SOLICITANTE CTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CTEC 
ENCAMINHAMENTO Foi realizado o relato pela Assessora Fernanda 

Menezes do processo de licitação para contratação de 
consultoria para elaboração de um plano estratégico 
de implementação da Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social – ATHIS, nos moldes da 
Lei 11.888/2008. Foi sugerido pelo conselheiro 
Christian que a CTEC faça uma nota com informações 
sobre o processo de licitação para esclarecimentos, 
ficando responsável por elaborar o conteúdo da nota 
e repassar a comissão para sugestões e aprovação. 

 

4.2 
MATÉRIA Acompanhamento e Execução Plano; 

 
FONTE/SOLICITANTE CTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CTEC 
ENCAMINHAMENTO Foi sugerido a realização de um contato online com a 

contratada do TR no dia 13.10.17 ás 16:00 horas para 
discussão da montagem do plano de trabalho, 
primeiro produto do TR.  
Conforme cronograma o plano de trabalho entregue 
dia 20. 10.17 de forma virtual, os membros do grupo 
irão realizar a análise e enviar sugestões. No dia 
27.10.17 será feita a devolutiva com as sugestões 
compiladas a contratada. O membro da CTEC 
responsável pela compilação e devolução a 
contratada será a coordenadora adjunta Cibele 
Assmann. A reunião presencial com a contratada está 
prevista para 26.10.2017 (Reunião 01) sendo 
antecipada a data da reunião da CTEC no mês de 
outubro. A Comissão delibera por solicitar que seja 
elaborado um blog no site do CAU SC para fomentar o 
processo de participação, acompanhamento e 
divulgação do Plano Estratégico de Implementação 
da ATHIS em SC, conforme deliberação nº 19 da 
CTEC.  

 

4.3 
MATÉRIA Relato dos integrantes da CTEC sobre os eventos 

que participaram; 
 

FONTE/SOLICITANTE CTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CTEC 
ENCAMINHAMENTO O relato sobre os eventos iniciou com relato da 

Assessora Fernanda destacando a participação do 
CAU a da CTEC, através da palestra dos Arquitetos e 
Urbanistas Flávio Alípio e Norberto Sganzerla, no 



 

evento FECAM. O Arquiteto Flávio Alípio ressaltou a 
importância do evento para o debate sobre os 
problemas enfrentados no dia a dia das Prefeituras e 
o papel das associações .  
O Conselheiro Christian elogiou o evento de 
Blumenau, realizado no galpão da arquitetura da 
Instituição Furb, destacou a participação do Gilson 
Paranhos e os inúmeros elogios pelo trabalho que ele 
está desenvolvendo com ATHIS. Com relação ao 
Arquitetos Rebeldes informou que apesar de estar na 
2ª edição, foi um evento muito organizado e com 
excelentes palestras, ressaltando a palestra da 
Daniela Sarmento.  

 

4.4 
MATÉRIA Posicionamento sobre o despejo de Laguna 
FONTE/SOLICITANTE CTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL Flávio Alípio 
ENCAMINHAMENTO Arquiteto e Urbanista Flávio Alípio fez o relato sobre 

o despejo da comunidade Novo Horizonte em Laguna, 
sobre algumas ações e mobilização para auxiliar as 
famílias envolvidas, sugeriu que seja realizado uma 
manifestação por parte da comissão. A comissão 
sugeriu um contato com o Ministério Público 
Estadual (Rogério Seligman) para tratar o assunto de 
forma abrangente, abordando regularização 
fundiária e interesse social, bem como, agendar com 
a Assembleia Legislativa e o Executivo Estadual. 
Solicitar que a Assessoria Especial do CAUSC que 
articule estas agendas conforme deliberação nº 18 da 
CTEC.  
Foi solicitado por agendar uma reunião conjunta com 
a CTPU para debater assuntos que permeiam as duas 
comissões.  

 

4.5 
MATÉRIA Proposta de integrar o Fórum de Reforma 

Urbana; 
 

FONTE/SOLICITANTE CTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CTEC 
ENCAMINHAMENTO Este assunto veio à Comissão através do Evento 

Arquitetos Rebeldes realizado em Laguna. A 
Comissão definiu por analisar o conteúdo do Fórum 
para posteriormente discutir posicionamento e 
outras questões relacionadas ao mesmo. Haverá um 
evento nos dias 20,21 22 de outubro de 2017 em 
Recife.  

 



 

4.6 
MATÉRIA Aproximação com o CREA 
FONTE/SOLICITANTE CTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CTEC 
ENCAMINHAMENTO Foi definido pela comissão por convidar o CREA-SC 

para participar da próxima reunião ordinária com o 
intuito de estabelecer uma parceria e ações conjuntas 
voltados a ATHIS.  

 

4.7 
MATÉRIA Leitura de extrato de correspondências 

expedidas ou recebidas. 
 

FONTE/SOLICITANTE CTEC 
RELATOR/RESPONSÁVEL CTEC 
ENCAMINHAMENTO Ofício 303. SMHSA.GAB.2017.  

Assunto: Parceria na implantação da Lei de 
Assistência Técnica. 
Protocolo CAUSC: 579475.2017 
A Comissão solicita que seja enviado ofício ao Sr. 
Lucas Barros Arruda e Sr. Roberto Carlos Garcia, 
agradecendo o convite para participação das ações de 
Athis da PMF. Neste contexto convidá-los para 
participação da Reunião da CTEC para 
compreendemos a participação do CAU SC no 
processo. Destacar que está sendo elaborado o Plano 
Estratégico de Implementação da ATHIS em SC e que 
seria importante contar com a participação dos 
mesmos e respectivas equipes técnicas na sua 
formulação. 

 

5. ENCERRAMENTO: 

 
Às 19h do dia 28 de setembro 2017, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião 
da Comissão Temporária de Assistência Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
de Santa Catarina.  
 

Florianópolis, 28 de setembro de 2017. 
 
 
 

Cibele Assmann Lorenzi 
Coord. Adjunta 

 Flavio Alipio 
Membro 

 Christian Krambeck 
Membro 

 
 

Fernanda Maria Menezes 
Assessora 

 Nayana Oliveira 
Secretária 

 Melina Marcondes 
Analista Técnico 

 


