
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina 

Local   Reunião Virtual 

Data/ Horário   25 de maio, terça feira, às 8:30h 

Relator   Emmanuelle de Assis Silveira 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
As pautas que foram tratadas em reunião: 
 
1. Apresentação das questões entre o IPHAN e o município de Diamantina pelo conselheiro Junno 

(representante do órgão) e assuntos relacionados à revisão do Plano Diretor; 

 
2. Assuntos diversos; 
 
 
1. Apresentação; 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho 
de Desenvolvimento Municipal de Diamantina/MG, por videoconferência (reunião virtual pelo aplicativo Meet 
Google), convocada pela arquiteta e conselheira Laianne Roberta Ribeiro da Cruz. 
 
Conselheiros presentes: 
 
Alexandre Mortimer Guimarães 
Bárbara Moreira Batista Maciel 
Cássio Antônio Moreira 
Cinara Lemos Meira Souza 
Darlan Aparecido de Fátima Lima 
Edivan da Silva Soares 
Emmanuelle de Assis Silveira 
Heliomar Valle Silveira 
Junno Marins da Mata 
Laianne Roberta Ribeiro da Cruz 
Luciana Duarte Andrade 
Marcelo Araújo Caldeira 
Paulo Henrique Grazziotti 
 
Foi passada a palavra ao conselheiro Junno para que apresentasse o tema referente ao centro histórico e seu 
entorno e das normativas do IPHAN. 
 
 - Quadro de atributos e valores 
 - Critérios de análise 
 
O material ainda não foi disponibilizado aos conselheiros, assim que o for será encaminhado ao CAU MG. 

 



 

 

 
2. Assuntos diversos; 
 
Pedi a palavra e coloquei a necessidade de um olhar mais cuidadoso na revisão do Plano Diretor para a Habitação 
de Interesse Social no município - atual Plano Diretor, Capítulo II, artigo 7°. 
 
Fiz uma breve apresentação da ATHIS CAU MG - parceria entre gestores técnicos e população pelo direito à 
moradia, é um direito social que amplia o acesso à Arquitetura e Urbanismo: A Lei de Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social (Lei Federal nº 11.888/2008 prevê projetos e moradia digna para famílias de baixa 
renda.  
 
• Viabilizar serviços técnicos para quem não pode contratar;  
• Atender a demanda aonde ela está;  
• Formar e trocar saberes técnicos. 
 
A ATHIS abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra para:  
• Construção, reforma e ampliação adequada de moradias;  
• Qualificação dos assentamentos urbanos sujeitos a risco geológico e em consonância com o interesse ambienta l;  
• Segurança jurídica da posse; 
• Regularização urbanística. 
 
Finalizei a apresentação e fiz a tratativa de enviar pelo grupo do conselho que temos no "whatsapp" os contatos do 
CAU MG para as tratativas relativas a ações da ATHIS, assim como outros temas de interesse do município e assim 
o fiz. 
 
Posteriormente foi apresentada pelo presidente a sugestão de agenda de reuniões futuras e encontros 
intermediários para prosseguimento dos trabalhos. 
 

 
 

 
CONCLUSÃO:  
 

O Presidente Heliomar, não havendo mais colocações a serem feitas, agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada às dez horas e trinta minutos a segunda reunião do ano de 2021 do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal de Diamantina/MG. 
 
 
Nada mais a declarar, lavro o presente relatório, 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

  

 
Data 25/05/2021                                                _____________________________________________________ 

                                                                                                                Emmanuelle de Assis Silveira 

 
 


