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ITEM DE PAUTA 3.1. Analisar escopo do Evento: Políticas Públicas em ATHIS a ser promovido pelo 
CAU/MG em parceria com a SEDESE. 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO Evento Políticas Públicas em ATHIS a ser promovido pelo CAU/MG em parceria com a 
SEDESE.  

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

DCATHIS-CAU/MG Nº 25.3.1/2021 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-CAU/MG, 
em reunião extraordinária, no dia 03 de maio 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 inciso XI, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum às 
Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar, cumprir e fazer cumprir a execução das metas previstas 
nos planos de ação e orçamento, e acompanhar os resultados alcançados no plano de trabalho das comissões”. 

Considerando o inciso XIV, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum 
às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “propor, apreciar e deliberar sobre a participação de seus 
membros em reuniões e eventos de interesse da comissão”. 

Considerando o inciso XV, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum 
às Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “propor, apreciar e deliberar sobre o convite de terceiros para 
participar de reuniões e eventos previstos pela própria comissão”. 

Considerando a proposta de plano de trabalho CATHIS encaminhada para a Presidência do CAU/MG através da 
deliberação DCATHIS-CAU/MG 21.3.1/2021. 
 
Considerando o plano de gestão da Presidência 2021-2023 que dentre os princípios norteadores propostos, 
apresenta a gestão democrática e participativa e a arquitetura e urbanismo para todos.  

 

DELIBERA: 

1. Definir o seguinte escopo para o Evento Políticas Públicas em ATHIS a ser promovido pelo CAU/MG em 

parceria com a SEDESE: 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM ATHIS 
Incentivo à implementação da Lei Federal N° 11.888/2008 
26 de Maio, quarta-feira, 14h30min (horário de Brasília) 

 
Evento: Políticas Públicas em ATHIS 
Tema:ATHIS - Lei Federal N° 11.888/2008 
Data: 26 maio de 2021 (quarta-feira) 
Horário: 14h30min 
Inscrição prévia: Sympla 
Local da realização do evento: plataforma online – Zoom (link exclusivo do evento) 
Transmissão ao vivo: Canal do Youtube CAUMG 
Abertura do evento: Representantes do CAU/MG e SEDESE-MG 
Palestrantes: CAU, Representante das ocupações, contemplado pelo edital de ATHIS, MP, IAB, AMM, SEDESE 
Mediador: A definir 
Relator: A definir 
Organização: CAU/MG e Sedese-MG 
 
DETALHAMENTO DA PROPOSTA DO EVENTO 
Unidade responsável: CATHIS  
 
Objetivo geral: O que é a ATHIS? Quais são os possíveis cenários e os papeis das entidades para a sua 
implementação? 
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* Proposta de construir um grupo de trabalho para construção conjunta (como a elaboração textual do projeto de 
lei da ATHIS em MG, por exemplo) e continuada conforme forem acontecendo os eventos.Podemos tramitar no 
SEIesse processo da construção. 
 
Justificativa do evento: 
Proposta seria de uma apresentação do que é a ATHIS e os agentes envolvidos para dar bases para discussão e 
construção de uma política pública no Estado de Minas Gerais. 
 
O evento justifica-se ainda pela necessidade em reforçar o cumprimento da Lei 11.888/2008 pelos municípios 
mineiros, envolvendo todos os órgãos responsáveis por fiscalizar a aplicação desta lei e por fomentar o debate 
publicamente sobre o tema. 
 
Objetivo estratégico: 
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e 
urbanismo. 
 
Público-alvo: 
Arquitetos e urbanistas,estudantes e professores de Arquitetura e Urbanismo, órgãos e agências que já 
implementam ATHIS (ARMBH e ARMVA, por exemplo),  convenentes contemplados pelos editais do CAU/MG. 
 
PROGRAMAÇÃO PRÉVIA: 
 
14h20min Credenciamento – abertura da sala   
 
Roteiro  
ABERTURA 
 

• Abertura - CAU/MG e SEDESE 
 
PALESTRAS  
 

• Representante da CATHIS - O que é a ATHIS? Quais são os possíveis cenários e os papeis das 
entidades para a sua implementação? Como conseguir recursos para implementar as políticas de ATHIS? 

 

• Representante das ocupações (a definir) – ATHIS na prática: desafios na implementação.  
 

• Contemplado pelo edital de ATHIS do CAU (Sugestão: Mariana Borel) – ATHIS na prática e resultados 
advindos do edital.  
 

• Doutora Marta Larcher - Apresentação das ações do MP.  
 

• Representante do IAB – O que o profissional pode fazer? Explanação da Cartilha falando dos possíveis 
cenários e os papéis na implementação da ATHIS (Monica Bedê). 

 

• Representante da AMM - Aplicação da Lei 11.888/2008 e outras aplicações de ATHIS. 
 

• Representante da SEDESE – Fechamento com apresentação dos programas de fomento, etc. 
 
 
DEBATE DIRECIOANDO  

 

• Mediador: a definir 
 

X 
X 
X 
X 
X 

 
Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.  
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DCATHIS-CAU/MG Nº 25.3.1/2021 
 

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 Rosilene Guedes Souza                                            TITULAR x    

5 Rafael Decina Arantes 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                                                       
   
Rosilene Guedes Souza                                           ____________________________________                                 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                  
 
Rafael Decina Arantes                                               ____________________________________                                 
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. 

 
 

 
 
 
 

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