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ITEM DE PAUTA 
3.1. Contribuições sobre o edital para promoção de curso de capacitação para 
Regularização Fundiária; 

INTERESSADO Presidência, CAU/MG, COA/MG, CPUA/MG 

ASSUNTO 
Contribuições sobre o edital para promoção de curso de capacitação para Regularização 
Fundiária 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

DCATHIS-CAU/MG Nº 27.3.1/2021 

 
A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-CAU/MG, 
em reunião extraordinária, no dia 02 de agosto 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 I, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência comum às 
Comissões Ordinárias e Especiais do CAU/MG “apreciar e deliberar sobre matérias de sua competência e, quando 
for o caso, solicitar a sua inclusão na pauta da reunião plenária, para deliberação”; 
 
Considerando o inciso II, do art. 99-A, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como competência da 
Comissão de Assistencia Técnica para Habitação de Interesse Social “propor, apreciar e deliberar sobre propostas 
de concessão de apoio institucional ao exercício da prática profissional de Arquitetura e Urbanismo no contexto da 
assistência técnica pública e gratuita, e seu alinhamento com o planejamento urbano e ambiental nos municípios 
do Estado de Minas Gerais, conforme as diretrizes orçamentárias do CAU;  
 
Considerando a Deliberação da Comissão de Política Urbana e Ambiental - DCPUA-CAU/MG Nº 63.3.2/2021, de 
4 de maio de 2021, que aprova diretrizes do edital para estabelecer convênios com instituições para qualificar e 
capacitar os profissionais arquitetos e urbanistas para trabalhar com regularização fundiária. 
 
Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 146.3.5/2021, de 8 de junho de 2021, que 
aprova as diretrizes do edital para estabelecer convênios com instituições para qualificar e capacitar os 
profissionais arquitetos e urbanistas para trabalhar com regularização fundiária, sugerindo convidar as comissões 
CEF-CAU/MG e CATHIS-CAU/MG para o desenvolvimento do edital e dos critérios de avaliação e habilitação dos 
proponentes. 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPOMG n° 0115.7.4/2021, de 22 de junho de 2021, que aprecia e decide 
sobre as diretrizes do edital para estabelecer convênios com instituições para qualificar e capacitar os 
profissionais arquitetos e urbanistas para trabalhar com regularização fundiária, e o seu respectivo Anexo I. 
 
Considerando a Deliberação da Comissão De Organização e Administração - DCOA-CAU/MG Nº 218.3.1/2021 
que solicita contribuição da CATHIS quanto ao conteúdo programático e opinião geral. 
 

DELIBERA: 

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

 

2. Sugerir que a temática de Habitação de Interesse Social tenha no mínimo um módulo inserido no curso e 

que este seja usado como critério de habilitação entre os inscritos.  

 
3. Sugerir que os Arquitetos e Urbanistas que forem ministrar o curso estejam com resgistro ativo e 

adimplentes com o CAU/MG.  
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4. Apresentar os seguintes exemplos para referência:  

 
https://www.archdaily.com.br/br/962657/capacitacao-para-assessoria-tecnica-na-regularizacao-fundiaria-

de-interesse-social 

 
https://polis.org.br/escola-da-cidadania/athisparaodireitoamoradia/ 

 
 

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2021.  
 

DCATHIS-CAU/MG Nº 27.3.1/2021 
 

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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