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Os novos integrantes do Conselho Municipal de Habitação (CMH), eleitos para o biênio 2017/2019, foram 

empossados em maio do ano passado, para dar continuidade aos trabalhos, discutir e formular, conjuntamente, as diretrizes da 

política habitacional de forma a atender  as necessidades das classes mais desfavorecidas.  Representada pelo Executivo, 

Legislativo, movimentos de luta pela moradia, sindicatos, universidades, profissionais liberais e setor empresarial, a gestão 

atual quer dar continuidade à trajetória de conquistas do Conselho e também ir além, buscando novos caminhos e utilizando as 

ferramentas necessárias para melhorar a vida dos moradores das vilas, dos assentamentos de interesse social e da população 

sem acesso à moradia da Capital. 

Conselho se renova e propõe a busca de novas 
alternativas para a Política de Habitação em BH

"Apesar dos avanços acumulados nos últimos anos, 

o país enfrenta um momento de crise econômica 

que, além de reduzir ainda mais o poder aquisitivo 

da população, tende a restringir os recursos 

financeiros destinados aos municípios. É nessa hora 

que nós, gestores e demais representantes deste 

conselho, devemos enfrentar esse desafio em busca 

de soluções e propostas inovadoras" 

Claudius Vinícius Leite Pereira 
Presidente do Conselho e Diretor-presidente da Urbel

As reuniões do CMH acontecem sempre na segunda quinta-feira do mês.
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Além das reuniões ordinárias que acontecem toda segunda quinta-feira do mês, às 18h30, no auditório da 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), a nova comissão do Conselho Municipal de 

Habitação elegeu os membros das duas Câmaras Técnicas, que têm como objetivo propor, refletir, avaliar e 

acompanhar as discussões sobre a política habitacional do Município. 

Para aprimorar ainda mais os trabalhos, também foram criados os Grupos de Estudo, que são espaços 

destinados ao exame aprofundado de questões relevantes para a Cidade e a análise das propostas apresentadas na 

VII Conferência Municipal de Habitação. São eles: o Grupo de Política Municipal de Habitação e o Grupo de 

Lesgislação. Dentre as ações que estão em andamento, destaca-se o estudo da revisão da Resolução II da PMH, que 

trata das linhas de atuação de programas habitacionais. De maneira democrática, as discussões de conteúdo foram 

desenvolvidas de forma conjunta por profissionais da área técnica e acadêmica, membros conselheiros e lideranças 

populares.

Fique por dentro do que já aconteceu

Com a palavra, os Conselheiros! 

A Comissão de Ética do CMH foi eleita e tem como atribuição apurar as denúncias 

sobre os atos contrários às regras da Política Municipal de Habitação. Fique atento! 

Em casos de dúvidas ou informações sobre como denunciar, ligue (31) 3277-6421.

"Nós, do movimento sindical, entendemos o conselho como um 

instrumento importante para o controle social. Mas sabemos que este é 

um espaço que veio sendo esvaziado. Lutamos pelo seu fortalecimento, 

assim como por uma PMH mais inclusiva, que contrarie privilégios e 

incida sobre a questão fundiária, demo-cratizando de fato o acesso à 

terra urbana e à moradia digna". 

Luís Tôrres Barros 
Representante do Movimento Sindical

"Espero que essa nova gestão do conselho seja de fato um espaço 

democrático, que fortaleça a política que está na lei e cumpra os 

compromissos propostos. Que o movimento popular se fortaleça para 

que tenhamos uma cidade com acesso efetivo para toda população". 

Edneia Aparecida de Souza 
Representante do Movimento Popular por Moradia

... a posse dos novos conselheiros aconteceu em 23 de maio, foram 

realizadas 9 reuniões ordinárias e outras 2 extraordinárias, sendo que uma 

delas contou com a presença do prefeito Alexandre Kalil.
Em 2017...


