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SÚMULA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

1. LOCAL E DATA: 
DATA: 03/05/2021 
LOCAL: Videoconferência 
HORÁRIO: 09h45 às 15h30 
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 

 Rafael Decina Arantes Membro Titular da Cathis-CAU/MG 

 Flávia Possato Assessora de Eventos 

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

3.1. Analisar escopo do Evento: Políticas Públicas em ATHIS a ser promovido pelo CAU/MG em parceria com a 
SEDESE. 

 
3.2. Criação de Núcleo de práticas em parceria com a SEDESE e IAB/MG. 

 
3.3. Elaboração do Plano de Ação 2021-2023 conforme solicitado pela GEPLAN-CAU/MG. 
 

Outros assuntos:  Não houve outros assuntos. 
 

Encerramento: A reunião foi encerrada às 15:30h. 
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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  

ITEM DE PAUTA 3.1. Analisar escopo do Evento: Políticas Públicas em ATHIS a ser promovido pelo 
CAU/MG em parceria com a SEDESE. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CATHIS deliberou aprovar o escopo do evento com algumas alterações conforme 
deliberação DCATHIS-CAU/MG Nº 25.3.1/2021. 
 

ITEM DE PAUTA 
3.2. Criação de Núcleo de práticas arquitetônicas em parceria com a SEDESE, IAB e 
IAB/MG. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
O Conselheiro Rafael Decina entende que são duas ações diferentes com públicos 
diferentes (gestores públicos e estudantes) e que a ação de capacitação de gestores 
públicos deveria ser discutida com a AMM previamente.  
 
O Conselheiro Felipe Colmanetti sugeriu que seja feita uma pesquisa prévia com as 
instituições de ensino e outras instituições antes de criar a estrutura para receber o grupo 
de alunos. Sugeriu que seja criado um site separado do site do CAU/MG. Sugeriu que seja 
buscada uma orientação da OAB/MG que possui um núcleo de práticas com estudantes. 
Sugeriu que seja indicado alguém do MP/MG para participar do funcionamento do núcleo. 
 
Os demais conselheiros entendem que deverá ser dado andamento ao núcleo de práticas 
a ser criado em parceria com a SEDESE e que a pesquisa tanto com as Instituições de 
Ensino e a discussão com a AMM deverá ser posterior. A Conselheira Rose Guedes 
ressaltou que a AMM possuirá maior interesse quando o núcleo estiver em funcionamento.  
 
O Coordenador Lucas Lima informou que na reunião com a SEDESE, foi proposta a 
iniciativa como um projeto piloto e que a espera de uma pesquisa prévia pode ser um 
entrave à concretização da proposta. 
 
A CATHIS deliberou então que através da parceria do CAU/MG com a SEDESE seja criado 
um projeto piloto de um núcleo de práticas arquitetônicas na sede do IAB/DN e IAB/MG 
com os seguintes objetivos: 

• capacitação de gestores públicos; 

• divulgação dos programas da SEDESE; 

• orientação à população de baixa renda; 

• criação de um núcleo de práticas arquitetônicas com um grupo de alunos de 
arquitetura e urbanismo (estagiários) orientados por um arquiteto e urbanista 
registrado no CAU/MG com o possível apoio da FENEA. 
 

Em sequência deverá ser elaborado um termo de parceria com a SEDESE para 
implantação do núcleo.  
 
 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Elaboração do Plano de Ação 2021-2023 conforme solicitado pela GEPLAN-
CAU/MG. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

 
A CATHIS deliberou pelo encaminhamento do Plano de Ação 2021-2023 para a GEPLAN-
CAU/MG conforme deliberação DCATHIS-CAU/MG Nº 25.3.3/2021. 
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ENCERRAMENTO: 
   
Às 15h30, tendo sido o que havia a ser tratado, o Coordenador Lucas Lima Leonel Fonseca encerrou a 25ª 
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                                                  
 
Rafael Decina Arantes                                              ____________________________________                                 
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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