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SÚMULA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

1. LOCAL E DATA: 
DATA: 01/03/2021 
LOCAL: Videoconferência 
HORÁRIO: 09h30 às 17h00 (convocação) 
2. PARTICIPAÇÃO: 
PRESIDIDA POR  Lucas Lima Leonel Fonseca 
TIPO DE REUNIÃO Ordinária 
ASSESSORIA  Bethânia Ferreira da Silva Arquiteta Analista (Gertef-CAU/MG) 

 Fábio Almeida Vieira Membro Titular da Cathis-CAU/MG  

PARTICIPANTES Rosilene Guedes Souza                                            Membro Titular da Cathis-CAU/MG 

 Isabela Stiegert Membro Suplente da Cathis-CAU/MG (Convidada) 

 Emmanuelle de Assis Silveira Membro Suplente da Cathis-CAU/MG (Convidada) 

 Maria Edwiges Sobreira Leal Presidente do CAU/MG 

 
Guilherme Vidal Diretor de Gestão Urbana na cidade de 

Congonhas/MG (Convidado) 

3. PAUTA:  
Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os convocados. 
Comunicados: A Conselheira Rose Guedes comunicou que a Cartilha de ATHIS está em fase de finalização com a 
colaboração da Dra. Marta Larcher do MP.  
Ordem do Dia: 

3.1. Discussão sobre o plano de trabalho da Cathis, observando demandas necessárias para sua concretização.  

3.2. Reunião conjunta com a Presidente do CAU/MG e o Secretário de Congonhas/ MG. 

3.3. Apresentação do objetivo do Termo de Cooperação com a Sedese.  

 

Outros assuntos:  Não houve outros assuntos. 
 

Encerramento: Tendo iniciada às 9h45, a reunião foi encerrada às 12:10h. 

 

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 

 

ITEM DE PAUTA 
3.1. Discussão sobre o plano de trabalho da Cathis, observando demandas 
necessárias para sua concretização.  

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Para o andamento dos trabalhos da CATHIS, foi solicitado à Gerência Jurídica do CAU/MG 
o esclarecimento sobre os limites de patrocínio, a possibilidade de criar parcerias com 
entidades públicas e privadas a fim de angariar recursos para financiar editais. Também 
foram solicitados os editais de patrocínio e projetos realizados pela gestão anterior para 
que a CATHIS possa analisar. Observou-se também a necessidade de criação de uma 
frente parlamentar na ALMG, que será feita em parceria com outras comissões do 
CAU/MG.  

ITEM DE PAUTA 3.2. Reunião conjunta com a Presidente do CAU/MG e o Secretário de Congonhas/ 
MG.  

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Foi discutida a implementação de ATHIS, tanto em termos de legislação, quanto em 
termos práticos. Existe a lei federal, mas cada município tem que elaborar sua lei local de 
ATHIS. Foi dada ênfase de que a produção de moradia deverá ser acompanhada da 
urbanização e instalação de equipamentos urbanos para uso dos moradores. Além disso, 
foi observado que é necessário que haja possibilidade de abertura de comércio (mercado, 
padaria, farmácia, etc.) para que o loteamento não se torne um espaço dormitório com 
apenas um tipo de classe social. É necessário observar a existência de imóveis 
desocupados e irregulares para que a Habitação social seja integrada ao tecido urbano de 
forma a promover a inclusão e evitar a segregação de classes sociais. A presidente 
questionou se é possível criar uma parceria CAU/MG, Fundação Israel Pinheiro e 
Prefeitura Municipal de Congonhas. A Presidente comenta sobre o convênio com a PBH, 
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convênio com o Corpo de Bombeiros e informa que seria interessante realizar um convênio 
desse tipo com a Prefeitura de Congonhas.  

ITEM DE PAUTA 3.3. Apresentação do objetivo do Termo de Cooperação com a Sedese. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Não houve tempo hábil para tratar do assunto.  

ITEM DE PAUTA 3.3. Apresentação do objetivo do Termo de Cooperação com a Sedese. 
 

ENCERRAMENTO: 
   
Às 12h10, tendo sido o que havia a ser tratado, o Coordenador Lucas Lima Leonel Fonseca encerrou a 22ª 
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                                                  
  
 
Bethânia Ferreira da Silva                                        ____________________________________   
Assessora 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.   
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