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SÚMULA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

1. LOCAL E DATA: 
DATA: 30/08/2021 
LOCAL: Videoconferência 
HORÁRIO: 09h45 às 12h10 
2. PARTICIPAÇÃO: 
PRESIDIDA POR  Lucas Lima Leonel Fonseca 
TIPO DE REUNIÃO Ordinária 
ASSESSORIA  Bethânia Ferreira da Silva 

PARTICIPANTES 

Fábio Almeida Vieira Membro Titular da Cathis-CAU/MG  
Rosilene Guedes Souza                           Membro Titular da Cathis-CAU/MG 
Rafael Decina Arantes Membro Titular da Cathis-CAU/MG 
Isabela Stiegert Membro Suplente da Cathis-CAU/MG (convidada)  
Ariel Lazzarin Gerente Geral do CAU/MG 
Flávia Possato Assessora de Eventos do CAU/MG 

3. PAUTA:  
Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os convocados. 
Comunicados: O Coordenador Lucas informa que participou de uma reunião com a CATHIS do CAU/BR e 
sugere que a CATHIS do CAU/MG participe com frequência de reuniões com o CAU/BR para alinhar seus 
objetivos com os objetivos do CAU/BR e dos demais CAU/UF.   
 
Ordem do Dia: 

3.1. Circuito Urbano 2021, com o tema: Cidades na Linha de Frente da Ação Climática. 
 
3.2. Levantamento de conteúdos já trabalhados e, se for o caso, a apresentação de novos conteúdos, pelas 
comissões do CAU/MG em todas as suas gestões, sobre a importância da profissão para a gestão pública e para 
a sociedade. 

 
3.3. Revisão do Plano de ação conforme solicitado no memorando GEPLAN 02/2021 enviado via protocolo 
SICCAU 1373844/2021. 
 
 
Outros assuntos:  Não houve outros assuntos. 
 
Encerramento: A reunião foi encerrada às 12:10h. 
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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  

ITEM DE PAUTA 3.1. Circuito Urbano 2021, com o tema: Cidades na Linha de Frente da Ação 
Climática. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
Considerando o Circuito Urbano 2021, com o tema: Cidades na Linha de Frente da Ação 
Climática, a CATHIS deliberou: 

1. Solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhe para o Conselho 

Diretor do CAU/MG a solicitação de uma reunião extraordinária no dia 14 

de setembro de 2021 para tratar dos eventos relacionados ao Circuito 

Urbano da ONU Habitat bem como a realização da revisão do Plano de 

ação da CATHIS. 

 

2. Dar ciência e solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhe para o 

Conselho Diretor do CAU/MG a proposta de evento para o Circuito Urbano 2021, 

com o tema: Cidades na Linha de Frente da Ação Climática. 

 

a) Evento 01: “Justiça e inclusão no espaço urbano” vinculado ao eixo 2: 

Cidades inclusivas e justas.  

Descrição: O evento “Justiça e inclusão no espaço urbano” irá abordar na primeira 

palestra “MOVIMENTOS SOCIAIS DE INCLUSÃO” os desafios e conquistas dos 

movimentos e sua representatividade no espaço urbano.  

Na palestra “AMBIENTES URBANOS INCLUSIVOS” será abordada a 

materialização da diversidade no ambiente urbano, através da criação de espaços 

inclusivos e justos com apresentação de casos e projetos que foram 

implementados. 

Data de realização: 13/10/2021 

Comissões envolvidas na organização: CATHIS e CTEquidade 

Horário: 19h as 20h30min 

Programação Prévia: Cidades Inclusivas e Justas 

 19h00 – Abertura 

Presidente do CAU/MG 

ONU-Habitat 

Comissão de Equidade e Diversidade (CAU/MG) + Comissão de Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social (CATHIS – CAU/MG) 

 19h10 - PALESTRAS TEMÁTICAS 

Palestra 1 – MOVIMENTOS SOCIAIS DE INCLUSÃO  

(Promotor de justiça de MG - inclusão e mobilização sociais ou direitos humanos 

ou pessoa com deficiência) 

Palestra 2 – AMBIENTES URBANOS INCLUSIVOS  

(Arquiteto abordando questões práticas, conselheiro da comissão de equidade do 

CAU/BR) 

 20h10Debate direcionado 

Mediação – Conselheiro Estadual CAU/MG (CATHIS ou CTEquidade) 

 20h25 – Encerramento do evento 

 

b) Evento 02: “Cidade Saudável, moradia digna.” vinculado ao eixo 3: 
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Cidades Saudáveis 

Descrição: O evento “Cidade Saudável, moradia digna” abordará na palestra 

“SAÚDE E MEIO AMBIENTE NAS CIDADES: OS DESAFIOS DA SAÚDE 

AMBIENTAL” os desafios para a criação de espaços urbanos saudáveis e 

moradias dignas.  

Na palestra “A SAÚDE AMBIENTAL E O DESAFIO DE PROMOVER QUALIDADE 

DE VIDAE SAÚDE NAS CIDADES” serão abordadas soluções práticas para a 

implementação de espaços urbanos que promovam qualidade de vida e moradia 

digna especialmente para a população de baixa renda, apresentando casos e 

projetos que foram implementados.  

Data de realização: 20/10/2021 

Comissões envolvidas na organização: CATHIS e CPC 

Horário: 19h as 20h30min 

Programação Prévia: Cidade Saudável, moradia digna 

 19h00 – Abertura 

Presidente do CAU/MG 

ONU-Habitat 

Comissão de Equidade e Diversidade (CAU/MG) + Comissão de Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social (CATHIS – CAU/MG) 

 19h10 - PALESTRAS TEMÁTICAS 

Palestra 1 – SAÚDE E MEIO AMBIENTE NAS CIDADES: OS DESAFIOS DA 

SAÚDE AMBIENTAL 

(Dr. Eduardo Jorge – médico sanitarista, deputado) 

Palestra 2 - A SAÚDE AMBIENTAL E O DESAFIO DE PROMOVER QUALIDADE 

DE VIDA E SAÚDE NAS CIDADES  

Arquiteto e Urbanista que trabalhe com revitalização urbana (sugestões: Carlos 

Leite, Arquiteto internacional que possua trabalho relacionado ao tema carbono 

zero, GBC Brasil, Nabil Bonduki) 

 20h10Debate direcionado 

Mediação – Conselheiro Estadual CAU/MG (CATHIS ou CPC) 

 20h25 – Encerramento do evento 

 

ITEM DE PAUTA 
3.2. Levantamento de conteúdos já trabalhados e, se for o caso, a apresentação de 
novos conteúdos, pelas comissões do CAU/MG em todas as suas gestões, sobre a 
importância da profissão para a gestão pública e para a sociedade. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

A CATHIS deliberou o seguinte: 

1. Dar ciência e solicitar à Presidência do CAU/MG que encaminhe para o Conselho 
Diretor do CAU/MG, o levantamento síntese das discussões e ações desenvolvidas 
pela Cathis-CAU/MG em todas as suas gestões relativas à importância da 
profissão do(a) arquiteto(a) e urbanista para a administração pública e para a 
sociedade, quais sejam: 

a) Proposta de campanhas públicas de sensibilização e divulgação da Lei 
Federal n° 11.888/2008 como instrumento complementar de ações dirigidas 
para a real e efetiva regulação local da Athis nos municípios mineiros;  

b) Realizar reuniões técnicas e de articulação interinstitucional com o objetivo de 
estabelecer canais de comunicação e fortalecer uma rede estadual entre 
órgãos do Poder Público, entidades, prefeituras, seus órgãos e movimentos 
sociais em seus vínculos de atuação em prol do direito à moradia. A título de 
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ilustração, a participação da Comissão no Congresso Mineiro de Municípios 
(AMM), reuniões com representantes de secretarias municipais, de 
associações mineiras de microrregiões, com a Defensoria Pública, outras 
atividades de cooperação com o CAU/BR, em especial com a Comissão de 
Política Profissional (CPP-CAU/BR) e demais CAU/UF, também, a mediação 
nas tratativas de convênios com órgãos municipais e estaduais, através da 
elaboração de minuta de notas técnicas e planos de trabalho; 

c) Apoiar institucionalmente e estimular governos locais, movimentos e 
organizações sociais, universidades, profissionais e empresas de arquitetura e 
urbanismo na elaboração de levantamentos, diagnósticos, projetos, 
intervenções concretas em cooperação com as populares, bem como, 
reflexões sobre desafios à regulamentação da Lei Federal n° 11.888/2008 no 
âmbito local e da aplicação de instrumentos jurídicos e políticos da política 
urbana nacional dirigidos ao direito à moradia. A título de exemplificação, a 
definição de diretrizes para a abertura de editais de patrocínio na modalidade 
ATHIS, a organização dos seminários anuais “Experiências dos Editais” 
destinado a reunir os patrocinados e a patrocinar dos editais em vigência. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Revisão do Plano de ação conforme solicitado no memorando GEPLAN 02/2021 
enviado via protocolo SICCAU 1373844/2021. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O item de pauta foi adiado para a próxima reunião extraordinária a se realizar no dia 14 de 
setembro de 2021 solicitada na deliberação DCATHIS 28.3.2/2021 
 

 
ENCERRAMENTO: 
   
Às 12h10, tendo sido o que havia a ser tratado, o Coordenador Lucas Lima Leonel Fonseca encerrou a 28ª 
Reunião Ordinária da Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do 
CAU/MG. Para os devidos fins, foi lavrada esta Súmula que vai assinada pelos participantes da reunião e pela 
Assessora Bethânia Ferreira da Silva.   
 

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

Fábio Almeida Vieira                                                 ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                       
   
Rosilene Guedes Souza                                           ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                  
 
Rafael Decina Arantes                                              ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                  
 
Bethânia Ferreira da Silva                                        ____________________________________   
Assessora da CATHIS-CAU/MG                                                                              
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