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SÚMULA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

1. LOCAL E DATA: 
DATA: 07/03/2022 
LOCAL: Videoconferência 
HORÁRIO: 09h30-17h00 (cf. convocação) 
2. PARTICIPAÇÃO: 
PRESIDIDA POR  Rosilene Guedes Souza, Coordenadora da Cathis-CAU/MG 
TIPO DE REUNIÃO Ordinária 
ASSESSORIA  Marcus Cesar Martins da Cruz Arquiteto e Urbanista (Geplan-CAU/MG) 

PARTICIPANTES 

Lucas Lima Leonel Fonseca Coordenador-adjunto da Cathis-CAU/MG 

Felipe Colmanetti Moura Membro Titular da Cathis-CAU/MG 

  

  

CONVIDADOS(AS) 
  

  

3. PAUTA:  
Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os membros da Cathis-CAU/MG convocados para esta 
reunião. 

Comunicados 
 O Gerente Geral do CAU/MG, por meio de correspondência eletrônica, em 16 fev. 2022, solicitou que se 

verificasse junto aos membros das comissões necessidades de alteração de datas das reuniões 
ordinárias, tendo em vista a proposta de Calendário Oficial de Reuniões do CAU/MG - Exercício de 2022, 
aprovada por meio de deliberação plenária DPOMG Nº 0120.7.3/2021, de 23 de novembro de 2021, 
observando também a necessidade de que, se houver proposta de alteração, a mesma deverá ser 
realizada antes da Plenária do mês de referência; 

 O Conselho Diretor do CAU/MG reunido, em 15 fev. 2022, resolveu tramitar à CATHIS para discussão, 
considerando a importância do termo entre CAU/MG e Sedese e a proposta de constituição de um Núcleo 
de Práticas, a respeito de mensagem da Sra. Marcela Fritz, Arquiteta e Urbanista da DPPH-Sedese/MG 
sobre programa do CREA Minas (Iniciativa: "A serviço da vida"), de apoio aos municípios atingidos pelas 
chuvas: http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/ProfissionalTecnicoVoluntario (ref. Protocolo 
Siccau Nº 1478722/2022). 

 O Gerente Geral do CAU/MG informou a todos(as) Conselheiros(as) por meio de correspondência 
eletrônica enviada, em 25/02, a respeito da participação do CAU/MG no X Congresso Mineiro de 
Vereadores (DCD- CAU/MG Nº 161.3.3/2022), promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), 
no dia 8 de março, no Expominas, em Belo Horizonte. Na oportunidade, informou que os representantes 
do CAU/MG que ficarão no estande como expositores deverão enviar e-mail para 
assessoria.eventos@caumg.gov.br informando dados para o credenciamento. 

 Sobre este respeito, a Coordenadora da CATHIS Rose Guedes informou que fará a divulgação no 
Congresso, utilizando-se dos materiais de divulgação disponibilizados pelo CAU/MG. 

Ordem do Dia: 

3.1. Apreciação e aprovação das Súmulas da 33ª reunião ordinária e da 34ª reunião extraordinária da CATHIS; 

3.2. Tratativas para deliberação sobre o Plano de Trabalho da CATHIS-CAU/MG no exercício de 2022; 

3.3. Apreciação da matéria encaminhada pelo Conselho Diretor do CAU/MG (ref. Protocolo Siccau Nº 
1478722/2022); 

3.4. Participação do CAU/MG no X Congresso Mineiro de Vereadores (DCD- CAU/MG Nº 161.3.3/2022). 

Outros assuntos: 
 Considerando o primeiro registro nos comunicados, por ora, os membros titulares da CATHIS/MG não 

observaram necessidade de alterações no calendário oficial de reuniões do CAU/MG, referentes a suas 
reuniões ordinárias. 

Encerramento: Tendo iniciada às 09h30, a reunião foi encerrada às 12h30. 
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4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  

ITEM DE PAUTA 3.1. Apreciação e aprovação das Súmulas da 33ª reunião ordinária e da 34ª reunião 
extraordinária da CATHIS. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES: 

Do envio aos membros da Cathis das minutas das súmulas em tela, no prazo regimental 
de três dias úteis, aprovou-se os referidos registros conforme apresentados pela 
Assessoria da Comissão. 

Referências. Regimento Interno do CAU/MG. Deliberação de comissão DCOA-CAU/MG 
n° 168.3.1/2018. Portaria Normativa N° 01 do CAU/MG, de 7 de maio de 2021. 

ENCAMINHAMENTOS: 
A Assessoria da Comissão assinará digitalmente, atestando a integridade e precisão dos 
documentos e providenciará sua publicação no Portal da Transparência do CAU/MG. 

ITEM DE PAUTA 
3.2. Tratativas para deliberação sobre o Plano de Trabalho da CATHIS-CAU/MG no 
exercício de 2022 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES: 

No tocante ao cumprimento da competência regimental de deliberar sobre seus planos 
de trabalho, reiterou-se a priorização de oito iniciativas estratégicas a serem 
desenvolvidas e realizadas, no exercício de 2022, no âmbito da CATHIS, observando o 
calendário oficial de reuniões do CAU/MG, a fim de definir um cronograma preliminar 
para as tratativas de tais ações na ordem do dia de suas reuniões ordinárias. 

Referências. Termo de Cooperação Técnica entre CAU/MG e Sedese/MG 
(SEI_GOVMG-16049717). Plano de Ação do CAU/MG para o triênio 2021-2023 
instituído mediante deliberação plenária DPEMG Nº 001.7.1/2021, e sua primeira revisão 
aprovada pela deliberação plenária DPOMG Nº 0119.7.4/2021. Deliberação de comissão 
DCATHIS-CAU/MG Nº 21.3.1/2021, que encaminhou proposta de seu plano de trabalho 
para o exercício de 2021. Programação do Plano de Ação e Orçamento 2022 do 
CAU/MG aprovado pela deliberação plenária DPEMG Nº 003.7.1/2021, de 9 de 
novembro de 2021, posteriormente homologada pelo CAU/BR mediante Resolução Nº 
213, de 14 de dezembro de 2021. Regimento Interno do CAU/MG. Deliberação plenária 
DPOMG Nº 0120.7.3/2021 que aprovou a proposta de calendário oficial de reuniões do 
CAU/MG para o exercício de 2022. Deliberação de comissão Nº 019/2021 – CPP-
CAU/BR que aprovou o plano de trabalho para 2022. 

ENCAMINHAMENTOS: 

Aprovada a deliberação DCATHIS 35.3.2/2022 que dá ciência e encaminha para a 
Presidência do CAU/MG para a devida apreciação e deliberação do Conselho Diretor do 
CAU/MG, a respeito desta proposta de plano de trabalho da CATHIS, ref. 2022. 

Por decorrência da apreciação do seus Plano de Trabalho, solicitou-se que a Assessoria 
da CATHIS encaminhe e-mail para a Sra. Marcela Fritz, Arquiteta e Urbanista, da DPPH-
Sedese, solicitando reunião para tratar da revisão do Plano de Trabalho do TCT em 
vigor, para o dia 04/04/2022, às 14h, junto com representante da EMCASA, para tratar 
conjuntamente da iniciativa estratégica Criação do Núcleo de Práticas, em seguida, 
tratar da revisão do Plano de Trabalho constante do TCT do CAU/MG com a Sedese. 

ITEM DE PAUTA 
3.3. Apreciação da matéria encaminhada pelo Conselho Diretor do CAU/MG (ref. 
Protocolo Siccau Nº 1478722/2022). 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES: 

Perante a iniciativa "A serviço da vida" do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de Minas Gerais (CREA/MG) – que tem como objetivo apoiar as 
prefeituras municipais mineiras no enfrentamento às consequências das chuvas que 
assolam o estado, no primeiro bimestre de 2022, por intermédio do cadastro de 
profissionais voluntários para prestar assistência técnica direta aos municípios, para os 
quais o CREA-MG repassaria aos profissionais voluntários, uma ajuda de custo por dia 
de apoio técnico comprovadamente prestado aos municípios – acolhe-se a iniciativa, 
ampliando seu caráter emergencial para uma proposta continuidade, face a recorrência 
anual destes eventos. Junta-se a isso, observações ainda a serem consideradas pelas 
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instâncias máximas do CAU/MG, no que concerne a capacidade operacional do 
CAU/MG em realizar iniciativa, também, previsões orçamentárias constantes do Plano 
de Ação e Orçamento, referência 2022, que possam ser remanejadas para apoiar o 
custo das indenizações cabíveis aos profissionais que prestaram o trabalho técnico 
voluntário. 

Referência. Programação do Plano de Ação e Orçamento 2022 do CAU/MG aprovado 
pela deliberação plenária DPEMG Nº 003.7.1/2021. Programa do CREA Minas 
(Iniciativa: "A serviço da vida"), de apoio aos municípios atingidos pelas chuvas. Portaria 
Nº 027, de 11 de janeiro de 2022, do CREA Minas que concede verba indenizatória, na 
forma de diária, aos profissionais prestadores de serviços técnicos voluntários no âmbito 
da iniciativa “A serviço da vida”. 

ENCAMINHAMENTOS: 

Aprovada a deliberação DCATHIS 35.3.3/2022 que solicitou à Presidência do CAU/MG 
providências para o agendamento de uma reunião institucional entre o CAU/MG e o 
CREA/MG, colocando à disposição membros da CATHIS da participação de tratativa 
conjunta a respeito, e solicitou outras providências quanto a disponibilidade financeira e 
capacidade institucional para operacionalizar iniciativa desta monta.  

ITEM DE PAUTA 
3.4. Participação do CAU/MG no X Congresso Mineiro de Vereadores (DCD- 
CAU/MG Nº 161.3.3/2022). 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES: 

A este respeito, a Coordenadora da CATHIS Rose Guedes fará a divulgação da ATHIS 
no Congresso em tela, utilizando-se dos materiais de divulgação disponibilizados pelo 
CAU/MG. 

ENCAMINHAMENTOS: 
Matéria não requereu deliberação ou outros encaminhamentos adicionais, visto que a 
Coordenação da Comissão já comunicou a administração da sua participação no 
referido Congresso. 

 

ENCERRAMENTO: 
   
Às 12h30, tendo sido o que havia a ser tratado, o Coordenadora Rosilene Guedes Souza encerrou a 35ª 
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 pelo 
Assessor Marcus César Martins da Cruz. 
 

 
Rosilene Guedes Souza                                            ____________________________________                                 
Coordenadora da CATHIS-CAU/MG                                                  

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

Felipe Colmanetti Moura                                           ____________________________________ 
Membro Titular da CATHIS-CAU/MG                                                       

 

 

Marcus Cesar Martins da Cruz                                 ____________________________________   
Assessor 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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