
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reunião 33ª Reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

Local 
Sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.  
Centro Administrativo Virgílio Galassi, Uberlândia/MG 

Data/ Horário 10/03/2020 / 10h 

Relator Ariel Luís Lazzarin 

 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião teve como pauta: 
 
i) posse dos membros do Conselho Gestor do FMHIS, designados através do Decreto nº 17.837, de 27 de novembro de 2018; 
ii) apreciação e deliberação acerca da Prestação de Contas do FMHIS relativa ao exercício de 2018;   
iii) informes gerais. 
 
 

1. O Conselheiro Ariel Luís Lazzarin participou pela primeira vez como conselheiro do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social, como representante do CAU/MG. 

2. Foi apresentada a prestação de contas do fundo relativa ao exercício 2018, sendo colocado à disposição os 
documentos referentes à mesma. 

3. Dentro dos informes, destaca-se a discussão dos seguintes pontos: a) apresentação das ações do Conselho Gestor 
do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, bem como das ações desempenhadas no uso dos recursos 
do referido fundo; b) apresentação de ações em curso dando continuidade ao previsto nas reuniões anteriores, como 
os processos de Regularização Fundiária de áreas como “Maná”, “Zaire 2” e “Carlito Cordeiro”; c) desenvolvimento 
de programas próprios para atendimento da demanda habitacional social; d) levantamento de áreas disponíveis para 
desenvolvimento de projetos de habitação de interesse social; e) trabalhos de levantamento técnico e cadastral para 
estudo e desenvolvimento de ações futuras; f) desenvolvimento de projeto voltado para idosos; g) desempenho de 
ações conectadas à outros programas sociais; g) o Conselheiro Ariel Luís Lazzarin apresentou-se, apresentou o 
CAU/MG e as ações voltadas para o exercício da Lei Federal 11.888/2008 e da Assistência Técnica para Habitação 
de Interesse Social. 

 

 A próxima reunião será realizada no dia 12 de maio de 2020. 
 
Ação interna: discutir internamente sobre agenda entre a CATHIS-CAU/MG e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Habitação do Município de Uberlândia para apresentação das possibilidades de atuação do CAU/MG junto 
a ações pela habitação de interesse social no município e exercício da Lei 11.888/2008. O Assessor Municipal de Habitação, 
Antônio Carlos Silva, aguarda nosso contato. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação – 
SEDESTH (fabianacsoares@yahoo.com.br) 
 

 

 
Data 12/03/2020                                                                    __________________________________________ 
                                                                                                                        Ariel Luís Lazzarin 
 

 
 

 


