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ITEM DE PAUTA 3.7 

INTERESSADO Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial LTDA 

ASSUNTO Pedido de Apoio Institucional – sem repasse financeiro 
Projeto: 3º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 155.3.7.2021 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 19 de outubro de 2021, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno aprovado pela 

Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-

11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho Diretor do 

CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre questões de interesse da 

sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 125.3.2.2020, de 20 de julho de 2020, que aprovou os 

critérios para análise de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação sem repasses financeiros; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, de 24 de agosto de 2020, que aprovou o 

formulário online de solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros; 

 

Considerando o recebimento de pedido pela proponente Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial LTDA, para apoio 

institucional, sem repasses financeiros, ao projeto: 3º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de 

Habitação (anexo); 

 

Considerando a informação de que “Nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2021, o Instituto Habita do Brasil estará realizando 

o 3º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, o evento tem como finalidade atualizar e 

gerar uma agenda positiva para a habitação social no ano de 2022, durante os três dias de capacitação os participantes terão 

acesso aos seguintes temas: . Novo Programa Casa Verde e Amarela . Políticas Habitacionais . Regularização Fundiária . 

Governança na Habitação de Interesse Social . Planejamento Urbano/ Mobilidade Urbana . Cidades Inteligentes . Soluções 

Sustentáveis.” 

 

Considerando que o CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que o apoio poderá ser 

suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer incompatibilidade com os princípios institucionais desta autarquia 

federal.  
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DELIBEROU: 

 
1.  Indeferir a solicitação de apoio institucional da proponente Instituto Habita do Brasil Treinamento Empresarial LTDA, para apoio 

institucional, sem repasses financeiros, ao projeto 3º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, dada a 
inexistência de apresentação de contrapartidas. 

 
2. . Encaminhar ao Setor de Patrocínio para as providências cabíveis. 

 
 

 

Conselheiros 
 

  

Votação 

  Sim Não Abstenção Ausência 

1 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente     

2 Ademir Nogueira de Ávila Vice-Presidente X    

3 Cecília Maria Rabelo Geraldo Coordenadora da CED X    

4 Luciana Bracarense Coimbra Veloso Coordenadora da CEF X    

5 Fábio Almeida Vieira Coordenador da CEP X    

6 Maria Carolina Nassif de Paula Coordenadora Adj. da COA X    

7 Rosilene Guedes Souza Coordenadora da CPFi X    

 
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2021. 

 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros 
do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões 
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento 
em reunião gravada e com a anuência dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.  
 
 
 
 
 

Maria Edwiges Sobreira Leal 
Presidente do CAU/MG 

 
 
 
 

Frederico Carlos Huebra Barbosa 
        Secretário do Plenário e Colegiado do CAU/MG 
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Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 
 
 

Solicitação: INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 

Projeto: “3o Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação”, 

Objetivo: A Habitação de Interesse Social possui um papel extremamente importante no 
desenvolvimento das cidades, os cidadãos que vivem em condições precárias geram um impacto 
socioeconômico de grandes proporções para a administração pública, causando assim um efeito 
negativo, que se desdobra em todas as esferas da administração pública.  

 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL 
LTDA - scheila.favero@institutohabita.com.br 
 
2. Apresentação do projeto: MDR - ONU HABITAT - Todas unidades CAU 
 
3. Objetivos do projeto: Nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2021, o Instituto Habita do Brasil estará 
realizando o 3º Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação, o evento 
tem como finalidade atualizar e gerar uma agenda positiva para a habitação social no ano de 2022, 
durante os três dias de capacitação os participantes terão acesso aos seguintes temas: . Novo 
Programa Casa Verde e Amarela . Políticas Habitacionais . Regularização Fundiária . Governança na 
Habitação de Interesse Social . Planejamento Urbano/ Mobilidade Urbana . Cidades Inteligentes . 
Soluções Sustentáveis 
 
4. Público-alvo: • Agentes Públicos que atuam direta ou indiretamente na habitação social, 
profissionais do setor privado de habitação; • Arquitetos; • Advogados; • Assistentes Sociais; • 
Engenheiros; • Autoridades; • Lideranças sociais 
 
5. Abrangência geográfica: Território Nacional 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? Com uma 
programação avançada, o evento contará com especialistas do mais alto nível, trazendo aos 
participantes as perspectivas e ações de maior eficiência na realização dos trabalhos. Serão três dias 
de evento, sendo 12 palestras com os temas mais relevantes do setor e um talk show como fechamento 
conclusivo do evento. Através do compartilhamento de práticas de sucesso e relatos de experiências 
concretas o Congresso Brasileiro de Habitação Social e Agentes Públicos de Habitação se destaca 
como o maior evento do segmento realizado no Brasil. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 11/10/2021 a 22/11/2021 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 

https://drive.google.com/open?id=154UMLfLjC_K7vxU-7mQH1chRKxwrYlsX 

(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação 

https://drive.google.com/open?id=1q-g14pFQobglRPY2KI7J0Vwh8dHdRW00 

(vide PDF) 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: promover 
a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento,  

https://drive.google.com/open?id=154UMLfLjC_K7vxU-7mQH1chRKxwrYlsX
https://drive.google.com/open?id=1q-g14pFQobglRPY2KI7J0Vwh8dHdRW00
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prioritariamente, promover o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional 
da Arquitetura e Urbanismo, potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional, 
promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da arquitetura e 
urbanismo, promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e Urbanismo, 
ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do CAU, sensibilizar, informar, educar e difundir 
conhecimentos e/ou troca de experiências com vista ao desenvolvimento, modernização e 
fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo, promover a produção de conhecimento na área de 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) que oriente o exercício profissional e o 
seu aperfeiçoamento, prioritariamente, informar, educar e difundir os conhecimentos e/ou a troca de 
experiências com vista à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
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