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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

BELO HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

VINTE. 

 
Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 18h30, reuniram-se no auditório da Urbel, 

localizado na Avenida do Contorno, 6664, 1º andar, os integrantes do Conselho Municipal de 

Habitação (CMH) para reunião extraordinária, conforme registro em lista de presença, para a 

discussão dos seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata, 2) Definição de Habitação de 

Interesse Social I e II (Atendendo ao Novo Plano Diretor), 3) Assuntos gerais de interesse do 

Conselho. Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião, a conselheira Maria 

Cristina declara aberta a reunião e submete a ata da última reunião para aprovação, que é 

aprovada sem correções. Maria Cristina, dando prosseguimento à pauta, passa a palavra para a 

Conselheira Laura Rennó para apresentar o conteúdo discutido nas duas reuniões da Câmara 

Técnica. Laura inicia contextualizando a importância da definição pelo CMH da classificação de 

Habitação de Interesse Social I e II para atender ao novo Plano Diretor, apresenta que os 

membros da Câmara Técnica conseguiram chegar a um consenso da proposta de HIS 1 para 

famílias com renda familiar até 2,5 salários mínimos e HIS 2 para famílias com renda familiar entre 

2,5 e 5 salários mínimos. A conselheira Mônica Bedê propõe que seja incluído na proposta o 

subsídio público à família para ampliar o acesso de famílias de renda mais baixa à aquisição de 

unidade habitacional. A conselheira Maria Cristina submete a proposta da Câmara Técnica para 

aprovação considerando a proposta adicional da Conselheira Mônica Bedê que, que após ser 

apreciada, é aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Após a votação, a 

liderança Ednéia Aparecida propõe aos Conselheiros que pautem a discussão dos custos 

condominiais devido à possibilidade de verticalização das edificações (elevador), propondo 

mecanismos de suporte às famílias e ainda de proteção à permanência das famílias nos imóveis 

adquiridos durante o período do financiamento. Dando prosseguimento à pauta, já nos assuntos 

gerais de interesse do Conselho, Ednéia Aparecida parabeniza a luta de todos pela aprovação do 

Plano Diretor, em seguida, informa que participou da reunião do COMPUR e na referida reunião 

contou com a presença de um representante do Governo Federal que repassou a informação de 

que o Governo estaria disponibilizando os imóveis da União para serem destinados às vítimas das 

chuvas em BH, Edneia propõe uma comissão do CMH para agendar uma reunião com finalidade 

de levantar a oferta e tratar a demanda. A Conselheira Maria Cristina consulta os Conselheiros 

presentes, designando Lílian Daniela (Sindical), Benedita Dias (Movimento Popular), Laura Rennó 

(Poder Público) Marcos Landa (Movimento Popular) Karla Marques (Poder Público), e as 

lideranças Túlio (Gabinetona), Ednéia (Coordenadora de Núcleo), Lisandra (Funcionária URBEL), 

assumindo a Conselheira Maria Cristina a responsabilidade de articular junto à SPU a referida 

reunião. O Conselheiro Marcos Landa pede a palavra e propõe também uma comissão para 

redigir um manifesto sobre os últimos e intensos eventos de chuvas na cidade que provocaram 

mortes em assentamentos precários, Landa defende que esse CMH tem como contribuir para 

reconstruir essa cidade como já fez em outras épocas. Os Conselheiros manifestaram 

solidariedade e reconhecimento ao trabalho que a URBEL vem conduzindo frente às fortes 

chuvas. O Conselheiro Aderbal destaca que só nos últimos dias a equipe da URBEL vistoriou 

mais de 800 imóveis em um trabalho de total dedicação. O Conselheiro Marcos Landa retoma a 

palavra e destaca que é preciso que o Governo Municipal aumente os recursos destinados para a 

URBEL, que se não fosse o trabalho já executado, o desastre poderia ter sido maior. A 

conselheira Maria Cristina encaminha a proposta da comissão ficando: Mônica Bedê (Profissional 



2 

 

Liberal), Luís Barros (Sindical), Marcos Landa (Movimento Popular), Túlio (Gabinetona), ficando o 

Conselheiro Luís com a responsabilidade de convocar a reunião e apresentar por e-mail, ou na 

próxima reunião do CMH uma proposta de manifesto. A Conselheira Mônica Bedê pede a palavra 

e propõe que o CMH, aprofunde nas discussões de regulamentação do Programa de Assistência 

e Assessoria Técnica – AAT, propõe também que o CMH discuta diretrizes, critérios, prioridades 

para nortear a próxima proposta orçamentária da LOA 2021. Os Conselheiros manifestam 

concordância com a proposta e pedem que os Conselheiros do Poder Público apresentem um 

calendário para organizar as pautas e que sejam incluídos os membros da Câmara Técnica na 

discussão. A Conselheira Mônica Bedê se comprometeu em apresentar na próxima reunião 

ordinária uma proposta de temas. Não havendo mais nada a tratar, a Conselheira Maria Cristina 

encerra a reunião. Eu, Samuel Galvão Bicalho, secretário executivo do CMH, lavrei a presente 

ata, que anexada à lista de presença, será assinada pelo Secretário e arquivada na Secretaria 

Executiva do Conselho Municipal de Habitação. Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2020.  

 


