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ITEM DE PAUTA 
3.1. Tratativas sobre o 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 26.3.1/2021 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-CAU/MG, 
em reunião extraordinária, no dia 07 de junho 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. 

Considerando que a palestrante convidada, Elisa Goncalves de Araujo, Prefeita de Uberaba, Arquiteta e 
Urbanista, está com pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Vereadores que foi arquivado e 
encaminhado para apreciação do   Ministério Público Federal (MPF). 

Considerando que a palestrante convidada, Elisa Goncalves de Araujo, Prefeita de Uberaba, Arquiteta e Urbanista 
está com processo de cobrança administrativa de anuidades em aberto.  

 

DELIBERA: 

1. Encaminhar para ciência e providências da presidência do CAU/MG. 

 

2. Solicitar que seja apreciado se a indicação da palestrante deve ser mantida, considerando a possibilidade 

de a arquiteta e urbanista quitar sua dívida com CAU e considerando também a possibilidade de o 

processo de impeachment não evoluir para o impedimento das suas funções públicas. 

 
3. Indicar o Coordenador da CATHIS, Lucas Lima Leonel Fonseca, para abertura do evento com 

informações sobre a CATHIS e o edital de ATHIS de 2021. 

 
4. Indicar o Coordenador da CATHIS, Lucas Lima Leonel Fonseca, para fazer a mediação do evento no dia 

23/06/2021. 

 
5. Indicar a Arquiteta e Urbanista Mônica Bedê como mediadora no dia 24/06/2021, tendo em vista que ela 

participou da elaboração da cartilha de ATHIS. 
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Belo Horizonte, 07 de junho de 2021.  
 
 

DCATHIS-CAU/MG Nº 26.3.1/2021 
 

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 elet rônico 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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