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SÚMULA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

1. LOCAL E DATA: 
DATA: 06/06/2022 
LOCAL: Videoconferência 
HORÁRIO: 09h30-17h00 (cf. convocação) 
2. PARTICIPAÇÃO: 
PRESIDIDA POR  Rose Guedes, 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) 
Silvana Lamas da Matta Conselheira Estadual Suplente 

Ana Maria Schmidt Conselheira Federal  

3. PAUTA: 

Verificação do quórum: Registra-se a presença de todos os membros titulares da Cathis-CAU/MG convocados 
para esta reunião que confirmaram presença junto à Coordenação de Secretaria do CAU/MG. 

Comunicados 

▪ A SEDESE informou por e-mail, em 16/05, o entendimento que os encontros entre Secretaria e CAU-MG 
devem ocorrer fora do âmbito da CATHIS. E quanto à reunião presencial proposta pela Coordenadora da 
CATHIS, Rose Guedes, manifestaram disponibilidade no dia 14/06, ou a partir do dia 15/06, por meio 
virtual. Solicitou confirmação para providências. Da qual, manifestaram formalmente, por e-mail, interesse 
em participar da referida reunião presencial, o Gerente Geral do CAU/MG Ariel Lazzarin e o 
Coordenador-adjunto da CATHIS Lucas Leonel, com vistas a realizar conjuntamente uma avaliação das 
atividades desenvolvidas pela SEDESE e CAU/MG e previstas no termo de cooperação; 

▪ O CAU/BR e as Entidades do CEAU Nacional estão em busca de iniciativas com potencial de tornarem-
se políticas públicas, a fim de replicá-las em todo o país. Assunto não gerou manifestação da Comissão; 

▪ Confirmada nesta reunião a participação a pedido da Prefeitura de Santa Luzia, às 9h30, do Arquiteto e 
urbanista Bruno Dias Lana da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia, juntamente com Fabrício Balieiro, Coordenador de Habitação e Beatriz Moraes, 
Administradora desta Coordenadoria. 

▪ Com o advento da elaboração da Reprogramação Orçamentária do CAU/MG, com prazo para aprovação 
na Plenária, em julho de 2022, a CATHIS deve apreciar e propor a revisão ou manutenção das metas dos 
indicadores de desempenho institucional relativos ao objetivo estratégico “Estimular a produção da 
Arquitetura e Urbanismo como política de Estado”, quais sejam: Participação do CAU na elaboração ou 
regulamentação da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08); e Índice de ações realizadas 
destinadas à Assistência Técnica. 

Ordem do Dia: 

3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 37ª reunião ordinária; 

3.2. Apresentação do planejamento das ações voltadas à habitação social da Coordenação de Habitação da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Prefeitura de Santa Luzia; 

3.3. Deliberar sobre justificativa para a realização de reunião extraordinária e presencial da CATHIS, em 14/06, 
com a SEDESE/MG, na Cidade Administrativa; 

3.4. Encaminhar proposta de revisão do Plano de Trabalho do TCT, em vigência, entre CAU/MG e SEDESE/MG 
para a apreciação conjunta com a partícipe em reunião extraordinária, sugerida pela SEDESE na Cidade 
Administrativa; 

3.5. Tratativas sobre o projeto de criação e implementação do Núcleo de Práticas; 

3.6. Propor metas dos indicadores de desempenho do objetivo estratégico (prioritário nacional) “Estimular a 
produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado” para a Reprogramação Orçamentária do 
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CAU/MG, referência 2022; 

Outros assuntos: 
 

Encerramento: 
Tendo iniciada às 09h30min, a reunião foi encerrada às 12h07min. 

4. Detalhamento dos assuntos a serem tratados: 
  

ITEM DE PAUTA 3.1. Apreciação e aprovação da Súmula da 37ª reunião ordinária; 

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. Apresentação do planejamento das ações voltadas à habitação social da 
Coordenação de Habitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da 
Prefeitura de Santa Luzia; 

Convidados(as): Arquiteto e urbanista Bruno Dias Lana da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
juntamente com Fabrício Balieiro, Coordenador de Habitação e Beatriz Moraes, 
Administradora desta Coordenadoria. 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES: 

O entendimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura 
Municipal de Santa Luzia é que a Regularização Fundiária Urbana (REURB), conforme o 
Art. 13 da Lei Federal 13.465/2017 não deve estar desassociada do provimento 
habitacional e de ações de melhorias habitacionais. Razão pela qual vê no CAU/MG 
parceiro em potencial na Cooperação Técnica para aplicação da ATHIS no município. 

Enquanto o CAU/MG é autarquia federal que não tem competência na formulação de 
políticas públicas, entretanto promove, principalmente por meio do Edital de Chamada 
Pública na modalidade de ATHIS e Termos de Cooperação Técnica. 

Um ponto de preocupação da Secretaria é a resistência dos profissionais de Arquitetura 
e Urbanismo e da Engenharia em registrar ou anotar responsabilidade técnica para 
serviços em habitações que apresentam diversas inseguranças estruturais e jurídicas. 
Acrescentam-se os desafios de articular a arrecadação de recursos e sua gestão via 
fundo municipal para a alocação adequada em projetos e remuneração dos 
profissionais. 

A proposta de um Núcleo de Práticas do CAU/MG, tal como um escritório modelo, foi 
citada como iniciativa em potencial na implementação local da assistência técnica 
pública e gratuita. 

No âmbito do município, está sendo realizada uma cotação para a contratação de 
consultoria na reestruturação do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), 
possuem Conselho Municipal de Habitação (CMHIS) e Fundo Municipal de Habitação 
(FMHIS). Quanto ao Conselho está em revisão lei para sua recomposição. 

Quanto à estrutura e remuneração dos profissionais, o entendimento expressado foi que 
a Prefeitura deve ser a identidade do serviço de ATHIS, com apoio do CAU, do CREA e 
outros entes afins, e considerar para a remuneração o piso salarial profissional, assim 
como, a plataforma da Tabela de Honorários do CAU Brasil. 

Como referência registra-se que, em Belo Horizonte, entrou em vigor o Decreto nº 
17.872, de 15 de fevereiro de 2022 que regulamenta a Linha Programática Assistência e 



 
  

Página 3 de 4 
 

Assessoria Técnica no município, que depende de instrução normativa que regulamenta 
as Linhas Programáticas previstas, quais sejam: Assistência e Assessoria Técnica 
Individual; Coletiva e de Financiamento de Material de Construção e Mão de Obra. 

Do exposto extraiu-se como peça chave nesta articulação a proposição de um Termo de 
Cooperação Técnica entre o CAU/MG e a Prefeitura de Santa Luzia para fins de ATHIS, 
podendo este ser vetor de formulação de um Edital de Patrocínio na escala do 
município, de territorialização de um Núcleo de Praticas como vem sendo discutido no 
âmbito da CATHIS, não menos importante, a oportunidade de realizar a atividade de 
representação institucional no CAU/MG no CMHIS de Santa Luzia visto que o órgão 
está em processo de reestruturação. Outra contribuição que o CAU/MG pode oferecer 
no âmbito do Termo estaria relacionada a instrução dos gestores locais no uso da 
Tabela de Honorários para dimensionarem os custos e investimentos de projetos 
alinhados com os princípios e valores estabelecidos pelo CAU Brasil, também, eventos e 
fóruns de encontro entre parceiros e atores de referência no setor de ATHIS. 

Foi solicitado à Prefeitura o envio de uma minuta de Termo de Cooperação praticada no 
município para que possam ser alinhadas as expectativas e objetos do Termo às 
competências institucionais dos respectivos entes. 

Referências. Diretrizes para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU 
(2022); Regimento Interno do CAU/MG. 

ENCAMINHAMENTOS: 

Aprovada a deliberação DCATHIS 38.3.2/2022 que recomendou à Presidência do 
CAU/MG que o CAU/MG venha firmar Termo de Cooperação Técnica com a referida 
secretaria para ATHIS, bem como, acompanhe junto à referida Secretaria o processo de 
composição e eleitoral do seu CMHIS e que considere incluir no calendário do Projeto 
Rotas (2022), o município de Santa Luzia.  

ITEM DE PAUTA 

3.3. Deliberar sobre justificativa para a realização de reunião extraordinária e 
presencial da CATHIS, em 14/06, com a SEDESE/MG, na Cidade Administrativa; 

3.4. Encaminhar proposta de revisão do Plano de Trabalho do TCT, em vigência, 
entre CAU/MG e SEDESE/MG para a apreciação conjunta com a partícipe em 
reunião extraordinária, sugerida pela SEDESE na Cidade Administrativa; 

3.5. Tratativas sobre o projeto de criação e implementação do Núcleo de Práticas; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES: 

Registrou-se preocupação quanto à realização da reunião presencial na Cidade 
Administrativa, com a SEDESE, em 14 de junho, às 10h, face à expectativa de haver a 
pauta única para tratar do Núcleo de Práticas e suas definições. 

Desta feita, fez-se contato com a Arquiteta e Urbanista Marcela de Oliveira da DPPH-
SEDESE sobre as expectativas da Diretoria quanto à referida reunião, na qual registrou-
se tal inquietação da Comissão o que seria repassada aos demais membros da DPPH, 
para alinhar as expectativas da reunião.  

ENCAMINHAMENTOS: 
Aguardar retorno da DPPH-SEDESE sobre a expectativa de pauta da reunião presencial 
agendada para 14 de junho, às 10h. 

ITEM DE PAUTA 

3.6. Propor metas dos indicadores de desempenho do objetivo estratégico 
(prioritário nacional) “Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como 
política de Estado” para a Reprogramação Orçamentária do CAU/MG, referência 
2022; 

DISCUSSÕES, 
DELIBERAÇÕES: 

Não houve tempo hábil para a apreciação da minuta de deliberação de comissão. 

ENCAMINHAMENTOS: Matéria estará na pauta da próxima reunião ordinária da CATHIS. 
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ENCERRAMENTO: 
   
Às 12h07min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora Rose Guedes encerrou a 38ª 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. 
 

 
 
 
Rose Guedes                                                             ____________________________________ 
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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