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ITEM DE PAUTA 3.3 

INTERESSADO CAU/MG, CAU/BR, Sociedade civil e TCU 

ASSUNTO 
Relatório de Atividades da CATHIS-CAU/MG do exercício de 2021 (ref. 
Protocolo Siccau Nº 1425269/2021) 

 

DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL  

DCATHIS-CAU/MG Nº 33.3.3/2022 

A COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CATHIS-
CAU/MG, em reunião ordinária, no dia 7 de fevereiro de 2022, 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 IX, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe como 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais “apreciar, deliberar e monitorar a 
execução de programas e projetos do Planejamento Estratégico do CAU, no âmbito de suas 
competências”. 

Considerando o inciso XI, do art. 92, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que é 
competência comum às Comissões Ordinárias e Especiais “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 a deliberação plenária DPOMG Nº 0108.6.5/2020, de 16 de novembro de 2020, que 
aprovou a Programação do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/MG, posteriormente 
homologada pelo CAU/BR mediante Resolução Nº 203, de 16 de dezembro de 2020. 

Considerando a deliberação de comissão DCATHIS-CAU/MG Nº 21.3.1/2021, de 1 de fevereiro de 
2021, que encaminhou para a Presidência do CAU/MG proposta do plano de trabalho da CATHIS-
CAU/MG para o exercício de 2021. 

Considerando o Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023, instituído pela deliberação 
plenária DPEMG Nº 001.7.1.2021, de 1 de junho de 2021, tendo sua primeira revisão aprovada 
mediante deliberação plenária DPOMG Nº 119.7.4/2021, 19 de outubro de 2021. 

Considerando a deliberação plenária DPOMG Nº 0117.7.4/2021, de 17 de agosto de 2021, que 
aprovou a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2021 do CAU/MG, posteriormente 
homologada pelo CAU/BR mediante Resolução N° 209, de 23 de setembro de 2021. 

Considerando o Memorando GEPLAN Nº 05/2021, de 24 de novembro de 2021, que solicita à 
Presidência do CAU/MG para que sejam tomadas as providências junto a todas as unidades 
operacionais e órgãos colegiados do CAU/MG, a fim de apurarem e enviarem os dados para a 
elaboração do Relatório de Gestão do CAU/MG do exercício de 2021, a ser organizado e coordenado 
pela Geplan, conforme Instrução Normativa do TCU nº 84/2020 (ref. Protocolo Siccau Nº 
1425261/2021). 

Considerando o centro de custo 2.02.01.001. 

DELIBERA: 

1. Dar ciência à Presidência do CAU/MG e solicitar-lhe que encaminhe para a Gerência de 

Planejamento e Gestão Estratégica – Geplan – o Relatório de Atividades desta Comissão, 

referente ao exercício de 2021, para que possa ser considerado no Relatório Anual da 

Gestão do referido exercício. 

X 
X 
X 
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DCATHIS-CAU/MG Nº 33.3.3/2022 

 

Conselheiros Estaduais 
Votação 

Sim       
(a favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 

1 Rosilene Guedes Souza                                    TITULAR     

2 Lucas Lima Leonel Fonseca TITULAR     

3 Felipe Colmanetti Moura TITULAR     

 

 
Rosilene Guedes Souza                                             ____________________________________ 
Coordenadora da CATHIS-CAU/MG                                                   

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

Felipe Colmanetti Moura                                            ____________________________________                                 
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 em 
reunião gravada e com a anuência dos membros da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG. 

 
 
 
 
 
 

Marcus Cesar Martins da Cruz 
Assessoria CATHIS-CAU/MG 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CATHIS-CAU/MG 

EXERCÍCIO DE 2021 

APRESENTAÇÃO 
 

Relatório de Atividades da Comissão Especial de Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social (CATHIS-CAU/MG), do exercício de 2021, apresentado como 

forma de prestação de contas anual, no que esta Comissão compete, nos termos do inciso 

XI, do Art. 92 do Regimento Interno do CAU/MG, a fim de integrar de conteúdo o Relatório 

de Gestão Integrada do CAU/MG, do exercício de 2021, a ser organizado e coordenado pela 

Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica (Geplan-CAU/MG), de acordo com 

as disposições da Instrução Normativa do TCU nº 84/2020. 

EXPEDIENTE 

 
 

                   



  

2 
 

A CATHIS-CAU/MG 
 

A CATHIS-CAU/MG tem por finalidade promover ações relacionadas à política de 

assistência técnica pública e gratuita, fundamentada pela Lei nº 11.888, de 24 de dezembro 

de 2008 e demais legislações correlatas, com o intuito de fomentar o acesso à Arquitetura e 

Urbanismo de todos, e tem suas atividades organizacionais reguladas pelos artigos 92 e 99-

A, do Regimento Interno do CAU/MG. 

PROCESSOS E ENTRADAS DE TRABALHO  
 

A CATHIS-CAU/MG aprovou seu plano de trabalho para o exercício de 2021 

mediante deliberação de comissão DCATHIS-CAU/MG Nº 21.3.1/2021, de 1º de fevereiro de 

2021, e que viria integrar de conteúdo outro instrumento de gestão e aplicação da estratégia 

no CAU/MG, o Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023, instituído pela 

deliberação plenária DPEMG Nº 001.7.1.2021, de 1 de junho de 2021. Ambos os 

instrumentos foram considerados na reformulação do plano de ação e orçamento do 

CAU/MG para o exercício de 2021, aprovado pela deliberação plenária DPOMG Nº 

0117.7.4/2021, de 17 de agosto de 2021, e homologado pelo CAU Brasil pela Resolução N° 

209, de 23 de setembro de 2021, vinculando as ações desta Comissão ao objetivo 

estratégico do CAU de “Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo”. Com 

a primeira revisão do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio aprovada mediante 

deliberação plenária DPOMG Nº 119.7.4/2021, 19 de outubro de 2021, tinha-se o total de 12 

(doze) iniciativas estratégicas a desenvolver e executar no ano. 

Para o desenvolvimento dessas ações e de suas atividades e competências 

regimentais, estavam previstas no plano de ação e orçamento a realização de nove reuniões 

ordinárias e de até quatro reuniões extraordinárias para a apreciação de entradas não 

previstas em seu plano de trabalho, ou em outros instrumentos de gestão e estratégia 

adotado pelo CAU/MG, também, de solicitações de contribuições a resoluções e outros atos 

normativos do CAU Brasil, ou em outras demandas internas do CAU/MG. Em 2021, as 

reuniões extraordinárias foram motivadas por demandas diversas: propositura das diretrizes 

do edital de apoio institucional na modalidade Athis; proposta de painel para o evento 

Circuito Urbano da ONU-Habitat; revisão do Plano de Ação do CAU/MG para o triênio; e 

auxílio técnico à Diretoria de Promoção de Política Habitacional (DPPH-Sedese/MG) na 

elaboração de redação para a linha programática de Athis a constar do Plano Estadual de 

Habitação (PEH-MG). 
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DESTAQUES E RESULTADOS DE 2021 
 

Em virtude da pandemia de covid-19, todas as reuniões da Comissão foram 

realizadas por videoconferência, representando uma economia de R$ 19.098,17 que 

estavam previstos na reprogramação orçamentária do CAU/MG para a realização das 

reuniões ordinárias presenciais, sendo que as reuniões extraordinárias dos órgãos 

colegiados do CAU/MG tiverem regulação deliberada pela COA-CAU/MG para a 

realização preferencial por videoconferência, instituída por intermédio da Portaria 

Normativa CAU/MG N° 01.2021. 

 

 

Figura 1 – Reuniões realizadas pela CATHIS, em 2021. Elaboração própria, jan. 2022. 

 

Foram manifestadas 19 deliberações de comissão, por intermédio das quais 

decidiu-se, no âmbito de suas competências, sobre contribuições a três normativos (um 

anteprojeto de resolução; e dois editais de apoio institucional: um, iniciado na Cathis; outro 

na CPUA); uma reunião institucional com a Prefeitura de Congonhas (Regional 

Central) para tratativas iniciais sobre a implantação local da Lei de Athis (negociações não 

avançaram); três reuniões técnicas com a Sedese/MG sobre ações conjuntas, no 

âmbito do Termo de Cooperação em vigência firmado entre as partes, em 2020; e o 

desenvolvimento de iniciativa estratégica com este órgão parceiro (em andamento): projeto 

piloto de Núcleo de Práticas Arquitetônicas e Urbanísticas, destinado à capacitação de 

gestores públicos; divulgação dos programas da SEDESE; orientação à população de baixa 

renda; e formação profissional. 

 

Gráfico 1 – Quantidades de deliberações de comissão da CATHIS-CAU/MG por tema. 
Elaboração própria, jan. 2022. 



  

4 
 

Principais iniciativas: 

✓ Propôs diretrizes para um edital de patrocínio na modalidade Athis – “Casa 

saudável, Moradia Digna” –, com o objetivo de apoiar iniciativas locais de Athis 

para a promoção de melhores condições de vida para as populações em situação 

de vulnerabilidade social, perante a pandemia COVID-19. 

✓ Cumpriu sua função estabelecida no inciso XII, do Art. 92, do Regimento Interno 

do CAU/MG, na proposição de metas para dois dos indicadores estratégicos 

relacionados às competências da Cathis, para o Plano de Ação e Orçamento do 

exercício de 2022: “Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da 

Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%)” nos municípios; 

também, "Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%)”. 

 

 

Figura 2 – Divulgação do evento online “Políticas Públicas em Athis, em junho de 2021. Elaboração 
Ascom-CAU/MG, jun. 2021. 

 

✓ No âmbito do Termo de Cooperação Técnica firmado entre o CAU/MG e a 

Sedese/MG, realizou um encontro online de dois dias, em junho, Política 

Pública em Athis, a fim de ampliar as bases para a construção dessa política 

pública no Estado de Minas Gerais; elaborou uma minuta de linha 

programática em Athis para integrar a redação do Plano Estadual de Habitação 

(PEH-MG); realizou duas reuniões técnicas com a Sedese para tratar da 

criação piloto dos Núcleos de Práticas Arquitetônicas e Urbanísticas. 

✓ Contribuiu às diretrizes de um edital iniciado pela CPUA-CAU/MG – 

Capacitação em Regularização Fundiária – de credenciamento de pessoas 
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jurídicas que qualifiquem e capacitem os profissionais arquitetos e urbanistas 

para trabalhar com regularização fundiária. 

✓ Colaborou junto as demais Comissões Especiais com a participação do 

CAU/MG no Circuito Urbano 2021 (ONU-Habitat), em outubro, com a 

propositura de duas mesas: “Justiça e inclusão no espaço urbano”; e “Cidade 

Saudável, moradia digna"; 

 

 

Figura 3 – Divulgações das duas mesas propostas pela Cathis para compor o Circuito Urbano (ONU-
Habitat), em outubro de 2021. Ascom-CAU/MG, out. 2021. 

 

✓ Integração com o CAU do Brasil, por intermédio da contribuição para o 

anteprojeto de Resolução, iniciado na CPP-CAU/BR, que cria o Fundo de 

ATHIS dos CAU/UFs e dá outras providências. 

✓ Fontes de financiamento e outras finalidades além dos Editais, para a alocação 

estratégica de recursos destinada à Athis (em andamento): realizou uma 

reunião, em novembro, com a Assessora Chefe de Relações Institucionais e 

Parlamentares do CAU do Brasil, a respeito de proposta de articulação do CAU 

do Brasil para se captar recursos de emendas parlamentares para viabilizar 

ações em ATHIS. 
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✓ A participação do Coordenador da Cathis, o Arquiteto e Urbanista Lucas Lima 

Leonel Fonseca como palestrante do webinário «Alternativas para o 

Arquiteto», promovido pelo Núcleo de Juiz de Fora do Departamento de Minas 

Gerais, do Instituto de Arquitetos do Brasil, no dia 14 de abril, das 19 h às 21h. 

 
✓ A participação da Cathis, em dezembro de 2021, na inauguração da 

implementação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, 

em Juiz de Fora, projeto patrocinado no âmbito do Edital de Athis – 01/2021, 

que contou com a participação da Prefeita Municipal Margarida Salomão e do 

Coordenador da Cathis, o Arquiteto e Urbanista Lucas Lima Leonel Fonseca. 

 

Sobre as 12 (doze) iniciativas estratégicas estabelecidas pela CATHIS-CAU/MG para 

desenvolver no exercício de 2021, uma ação foi suspensa em virtude da pandemia de covid-

19, qual seja, a que buscava articulação interinstitucional com a finalidade de 

implementação da ATHIS como política pública local nos municípios mineiros da Zona da 

Mata Norte. Quanto à iniciativa estratégica que pretendia relacionar ATHIS com o novo 

marco regulatório do saneamento, considerando o impacto nos territórios vulneráveis, não 

foi iniciada. Das demais iniciativas iniciadas, sete foram concluídas e outras três serão 

continuadas no exercício de 2022. 

 

Gráfico 2 – Situação das iniciativas estratégicas com desenvolvimento previsto pela CATHIS, em 
2021. Elaboração própria, jan. 2022. 
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 
 

A pandemia de covid-19, que já não requer maiores explicações, persiste como um 

problema a ser enfrentado no próximo exercício, com seus impactos na produção e 

trabalhos, também, em seus efeitos que agravam os já conhecidos problemas habitacionais 

e urbanos das cidades.  Neste contexto, a busca por efetivar o direito à assistência técnica 

para a habitação de interesse social coloca-se prioritária, principalmente por intermédio da 

proposta de criação piloto dos Núcleos Práticas Arquitetônicas e Urbanísticas. Dar 

continuidade em implementar processos e mecanismos para a captação de recursos de 

emendas parlamentares para políticas habitacionais locais, que possam potencializar 

parcerias estratégicas com os municípios mineiros na execução de projetos e planos 

habitacionais.  Lançar um novo edital de patrocínio na modalidade de Athis. Encaminhar 

requerimento à ALMG de reinstituição de Frente Parlamentar Arquitetura e Urbanismo e 

Engenharia (instituída 2009) destinada ao aprimoramento da legislação e políticas públicas 

relacionadas à Arquitetura e Urbanismo e Engenharia; 
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