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SÚMULA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

1. LOCAL E DATA: 
DATA: 05/04/2021 
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) 

 Felipe Colmanetti Moura Membro Titular da Cathis-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  

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

 Thais Ribeiro Curi Membro Suplente da Cathis-CAU/MG (Convidada) 

 Ariel Lazzarin Gerente Geral 

3. PAUTA:  
Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os convocados. 
Comunicados:  
Ordem do Dia: 

3.1. Propor diretrizes para o Edital de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social (Athis) e enviar para a aprovação do Conselho Diretor do CAU/MG. 

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

3.3. Discussão sobre a DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 137.3.3.2020. 

 

Outros assuntos:  Não houve outros assuntos. 
 

Encerramento: Tendo iniciada em 09h45, a reunião foi encerrada às 12h10. 
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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  

ITEM DE PAUTA 
3.1. Propor diretrizes para o Edital de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica 
para Habitação de Interesse Social (Athis) e enviar para a aprovação do Conselho 
Diretor do CAU/MG. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Gerente Geral Ariel Lazzarin esclarece que a nova gestão do CAU/MG busca criar um 
plano de ação paralelo ao plano financeiro de forma a chegar até o meio do ano com um 
plano compatível com a reprogramação do plano orçamentário. Informou ainda que existe 
um recurso destinado para Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis) 
e que a CATHIS deverá elaborar as diretrizes, pois o Edital é elaborado pela COA. 
 
Felipe e Lucas observam que o CAU/MG pode fazer o papel de orientar e auxiliar as 
prefeituras que possuem recursos para habitação de interesse social e que não possuem 
projetos, pois dessa forma poderia ampliar as ações de ATHIS no estado de Minas Gerais. 
 
O Gerente Geral Ariel Lazzarin observa que além de fomentar ações de grupos e 
proporcionar que novas ações possam surgir, o edital de ATHIS pode ser um meio de 
promover capacitação de profissionais que prestem consultoria para prefeituras e outros 
órgãos detentores de capital para investir em habitação social.  
 
Os Conselheiros Lucas Leonel e Felipe Colmanetti pontuam que os conselhos de 
habitação são compostos majoritariamente por pessoas ocupantes de cargos políticos e 
que a maioria desses conselhos não possui arquitetos e urbanistas em sua composição.  
 
O Conselheiro Felipe Colmanetti sugere acionar o departamento de Habitação e 
Urbanismo do Ministério Público para viabilizar maior adesão das prefeituras na 
implementação de políticas de ATHIS.  
 
O Conselheiro Lucas Leonel considera que no ano de 2021 ainda pode haver um edital 
emergencial para auxiliar no enfrentamento da pandemia de COVID-19.  
 
A Conselheira Rose Guedes sugere que as diretrizes do edital de ATHIS seja pauta para a 
próxima reunião, para que todos os membros tenham tempo hábil para ler os editais 
anteriores. A CATHIS solicita reunião extraordinária para dia 12/04 às 9h com a 
participação da Arquiteta e Urbanista Mônica Bedê.  
 
A CATHIS solicita o envio das seguintes informações: Editais passados; projetos 
vencedores; deliberações com diretrizes para os editais; legislação de ATHIS. A CATHIS 
também solicitou que a assessoria crie uma pasta no Google Drive com os arquivos que 
contém as informações anteriores.  
 

ITEM DE PAUTA 3.2. Apresentação do objetivo do Termo de Cooperação com a Sedese. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

O Gerente Geral Ariel Lazzarin esclarece que o Termo de Cooperação Técnica com a 
Sedese tem por objetivo a cooperação técnica e operacional e o intercâmbio de 
informações que possibilitem maior eficiência na atuação dos órgãos participes no âmbito 
de suas respectivas atribuições institucionais, sobretudo no que diz respeito a implantação 
da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social como parte da Política Estadual 
de Habitação de Interesse Social no Estado de Minas Gerais. 
 

 
3.3. Discussão sobre a DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 
137.3.3.2020 

 

A CATHIS deliberou:  
 
1. Postergar por um período de até 03 (três) meses a guarda e responsabilidade pela 
proponente Studio R Projetos e Consultoria Ltda, dos bens remanescentes, objeto do 
projeto “CASA CONTAINER: uma alternativa social em meio à Covid-19”, de forma a dar 
continuidade as ações sociais no município de Cajuri, Minas Gerais, até a posterior 



 
  

Página 3 de 3 
 

 

ENCERRAMENTO: 
   
Às 12h10, tendo sido o que havia a ser tratado, o Coordenador Lucas Lima Leonel Fonseca encerrou a 23ª 
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                                                  

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                                                  
 
Isabela Stiegert                                                           ____________________________________                                 
Membro Suplente 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.   

 

deliberação do CAU/MG sobre a destinação dos referidos bens;  
2. Postergar por um período de até 03 (três) meses a guarda e responsabilidade pela 
proponente Um Teto Para o Meu País – BRASIL, dos bens remanescentes, de 01 (uma) 
unidade Serra Manual e 01 (uma) boca adaptável em parafusadeira ou furadeira do tipo 
“Serra-Copo, até a posterior deliberação do CAU/MG sobre a destinação dos referidos 
bens;  
3. Postergar por um período de até 03 (três) meses da guarda e responsabilidade dos bens 
remanescentes dos demais proponentes do Edital de Chamamento Público de Patrocínio 
do CAU/MG nº 004/2020 – Modalidade ATHIS;  
4. Encaminhar para a Gerência Jurídica elaborar uma minuta de termo de 
responsabilidade; 
5 .  O responsável pelos bens deverá encaminhar a cada 04 (quatro) meses o relatório com 
registro escrito e fotográfico mensal do uso e conservação do equipamento. 
6. Encaminhar à Gerência Jurídica, Assessoria de Eventos e Assessoria de Comunicação 
para as providências cabíveis. 
 


		2022-02-07T12:10:13-0300
	LUCAS LIMA LEONEL FONSECA:03716307629




