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ITEM DE PAUTA 3.1 

INTERESSADO CAU/MG, Sedese/MG 

ASSUNTO 
Solicitação de apoio da Sedese ao CAU/MG na elaboração do Plano Estadual 
de Habitação de Interesse Social quanto à política de Athis (ref. SEI/GOVMG - 
16049717 - Termo de Cooperação Técnica) 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL 

DCATHIS-CAU/MG Nº 31.3.1/2021 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-
CAU/MG, em reunião ordinária, no dia 8 de novembro de 2021, por meio de videoconferência, no 
exercício das competências e prerrogativas que trata, o art. 99-A, do Regimento Interno aprovado 
pela Deliberação Plenária nº 0085.6.5/2018, do CAU/MG e homologado pela Deliberação Plenária nº 
DPABR Nº 0087-11/2019, do CAU/BR, e a Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e: 

Considerando o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG) e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas 
Gerais (Sedese/MG) que tem “por objetivo a cooperação técnica e operacional e o intercâmbio de 
informações que possibilitem maior eficiência na atuação dos órgãos participes no âmbito de suas 
respectivas atribuições institucionais, sobretudo no que diz respeito a implantação da Assistência 
Técnica em Habitação de Interesse Social como parte da Política Estadual de Habitação de Interesse 
Social no Estado de Minas Gerais”. 

Considerando os itens 2.1.3 e 3.1.3, respectivamente das Cláusulas Segunda – da Participação do 
CAU/MG e Terceira – da Participação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas 
Gerais que dispõe que caberá às referidas instituições participar das reuniões técnicas com seus 
respectivos representantes para discutir estratégias de ação visando o aprimoramento de suas 
atividades relativas ao objeto do presente Termo de Cooperação Técnica. 

Considerando a participação da Sedese/MG, na 31ª reunião ordinária da Cathis-CAU/MG, em 8 de 
novembro de 2021, que solicitou ao CAU/MG apoio na escrita da política estadual de Athis a constar 
do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Minas Gerais, no prazo de até 19 de 
novembro de 2021. 

Considerando o item 2.1.6 da Cláusula Segunda – da Participação do CAU/MG do Termo de 
Cooperação Técnica celebrado entre o CAU/MG e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedese/MG) que dispõe que ao CAU/MG caberá “auxiliar tecnicamente na construção do Plano 
Estadual de Habitação de Interesse Social de Minas Gerais no que diz respeito ao conteúdo e 
possíveis e arranjos institucionais para promoção da Assistência Técnica de Habitação de Interesse 
Social”. 

Considerando o inciso III, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe dentre as 
competências comuns às comissões ordinárias e especiais, “propor, apreciar e deliberar sobre 
matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, referentes à sua área de atuação e no âmbito de sua jurisdição, 
para apreciação do presidente ou para deliberação, em tempo hábil, do Plenário ou do Conselho 
Diretor”. 

Considerando o objetivo estratégico do Plano Estratégico do conjunto autárquico do CAU para o 
decênio 2013-2023, “Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado” que 
dentre seus respectivos indicadores, tem-se “Índice de ações realizadas destinadas à Assistência 
Técnica (%)” que avalia se o CAU (%)” que “a capacidade do CAU/UF de realização de ações à 
Assistência Técnica na UF”. 

Considerando o inciso I, do art. 99-A, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete à 
Cathis-CAU/MG “elaborar e deliberar sobre projetos e ações destinados ao aperfeiçoamento da 
política de assistência técnica pública e gratuita”. 

Considerando o objetivo estratégico do Plano Estratégico do conjunto autárquico do CAU para o 
decênio 2013-2023, “Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo” que dentre seus 
respectivos indicadores, tem-se o Índice de RRT Social (%) “mede se a população de cada UF está 
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usando mais serviços de Arquitetura e Urbanismo vinculados à Habitação de Interesse Social por 
meio do aumento do total de RRTs sociais pago na UF em comparação com sua população”. 

Considerando as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU para o exercício 
de 2022, que estabelece que “as ações, visando ao alcance da Missão do Conselho “Arquitetura e 
Urbanismo para Todos”, no âmbito do Objetivo Estratégico “Fomentar o acesso da sociedade à 
Arquitetura e Urbanismo” continuarão sendo implementadas por meio de projeto em Assistência 
Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS, que devem observar aspectos relevantes para a 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira, em acordo com as Resoluções do CAU/BR e 
aos princípios da Lei n° 11.888/2008 “[...] que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica 
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social [...]”. 

Considerando que nesta 31ª reunião ordinária da Cathis-CAU/MG, de 8 de novembro de 2021, a 
Sedese se comprometeu em enviar minuta do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social 
(PEHIS) de Minas Gerais, como está, bem como, outras informações referentes a ele, para o 
conhecimento e referência à Cathis-CAU/MG para incluir seção que trata à política estadual de 
assistência técnica para habitação de interesse social (Athis) pela, a partir de minuta a ser elaborada 
por sua respectiva Assessoria até o dia 16 de novembro de 2021. 

Considerando a deliberação plenária DPOMG Nº 0117.7.3/2021, de 17 de agosto de 2021, que 
aprecia e decide sobre a realização de reuniões presenciais/híbridas no CAU/MG, observando que 
todas as reuniões extraordinárias e de comissões especiais sejam, preferencialmente, virtuais, 
podendo ser realizadas em outro formato, caso justificado. 

Considerando que nesta 31ª reunião ordinária da Cathis-CAU/MG, de 8 de novembro de 2021, foi 
acordado junto à representate da Sedese/MG uma reunião por meio de videoconferência para o 
fechamento conjunto da seção referente à política estadual de assistência técnica para habitação de 
interesse social (Athis) que constará do PEHIS. 

Considerando a deliberação plenária DPOMG Nº 0112.7.7/2021, de 16 de março de 2021, que 
atualizou o Calendário de Reuniões do CAU/MG exercício 2021, no qual consta como última reunião 
ordinária da Cathis no referido exercício, esta 31ª reunião realizada, em 8 de novembro de 2021. 

Considerando o inciso II, do art. 156, do Regimento Interno do CAU/MG, que compete ao Conselho 
Diretor do CAU/MG “apreciar e deliberar sobre o calendário anual de reuniões do Plenário, do 
Conselho Diretor, das comissões e dos demais órgãos colegiados, e eventos, bem como suas 
alterações”. 

Considerando o inciso XXII, do art. 29, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete 
ao Plenário do CAU/MG “homologar o calendário anual de reuniões do CAU/MG, deliberado pelo 
Conselho Diretor, ou na falta desse, proposto pela Presidência”. 

Considerando o item 2.1.7 da Cláusula Segunda – da Participação do CAU/MG, do Termo de 
Cooperação Técnica celebrado entre o CAU/MG e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedese/MG) que dispõe que ao CAU/MG caberá “auxiliar tecnicamente na construção de escritórios 
regionais de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social no Estado de Minas Gerais”. 

Considerando o item 3.2.2 da Cláusula Terceira – da Participação da Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Estado de Minas Gerais, do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o CAU/MG e a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese/MG) que dispõe que ao CAU/MG caberá 
“articular, mobilizar e capacitar junto ao CAU/MG, as regionais e municípios quanto a construção de 
escritórios destinados à implementação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social o 
Estado de Minas Gerais”. 

DELIBERA: 

1. Solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhe para a apreciação e deliberação do 
Conselho Diretor do CAU/MG e, posterior, homologação do Plenário do CAU/MG, 
requerimento de reunião extraordinária da Cathis-CAU/MG, em 18 de novembro de 2021 
(quinta-feira), no horário das 9h30 às 17h00, a fim de tratar junto com a Sedese/MG sobre a: 

a) Elaboração da Seção “Política de Athis” que constará do Plano Estadual de Habitação de 
Interesse Social de Minas Gerais; 

b) Criação piloto dos Núcleos de práticas Arquitetônicas e Urbanísticas. 
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Belo Horizonte, 8 de novembro de 2021. 

 
 

DCATHIS-CAU/MG Nº 31.3.1/2021 
 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Lucas Lima Leonel Fonseca TITULAR X    

2 Felipe Colmanetti Moura TITULAR X    

3 Fábio Almeida Vieira TITULAR X    

4 Isabela Stiegert                                                           SUPLENTE X    

5 Rosilene Guedes Souza                                            TITULAR X    

 
 
 
Lucas Lima Leonel Fonseca                                      ____________________________________ 
Coordenador da CATHIS-CAU/MG                                                  

 
 
Felipe Colmanetti Moura                                            ____________________________________ 
Coordenador-adjunto da CATHIS-CAU/MG                                                  

 
Fábio Almeida Vieira                                                  ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                       
   
 
 
Isabela Stiegert                                                          ____________________________________                                 
Membro Suplente da CATHIS-CAU/MG                                                  
 
 
 
Rosilene Guedes Souza                                            ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                    
 
 
 
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 por meio eletrônico e com a anuência dos membros da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social do CAU/MG. 

 
 
 
 
 

Marcus César Martins da Cruz 
Assessor da CATHIS-CAU/MG 
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