
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS 

DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 18h30, reuniram-se no auditório da 

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

Habitação (CMH), conforme registro em lista de presença, para a discussão dos seguintes assuntos: 1) 

Aprovação da Ata; 2) Apresentação da Proposta Habitacional a ser encaminhada ao Prefeito; 3) Assuntos 

Gerais de Interesse do CMH. Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião, o presidente do 

Conselho Claudius Vinicius Leite Pereira cumprimenta os presentes, submete a aprovação da ata da reunião 

anterior que tem um pedido de retificação por parte da Conselheira Edneia Aparecida, a conselheira 

destaca que na ata anterior, está redigido que o Prefeito de Belo Horizonte irá respeitar as decisões da 

Conferência Municipal de Habitação, sendo que o correto é, respeitar a decisões da  Conferência Municipal 

de Política Urbana. Feito a correção, o presidente aprova a ata e dá início aos trabalhos. Em seguida, passa 

a palavra para a conselheira Edneia Aparecida, que informa que a apresentação é produto de uma 

construção do Movimento Popular de Moradia que se reuniu no sábado que antecedeu a reunião e tem 

previsto mais um encontro no sábado subsequente, no qual irão convidar outros parceiros do Movimento 

para aprimorar a proposta que será debatida no CMH e posteriormente apresentada ao Prefeito. Edneia 

inicia a sua apresentando o tema da II Conferência Municipal de Habitação realizada em 2008 exatamente 

pela importância do tema: “Moradia Digna, uma Conquista da Participação Popular” e defende que esse 

sempre foi o norte do Movimento, só com a participação popular que se garante o atendimento as famílias, 

Edneia destaca na sua apresentação um resgate histórico da luta do Movimento Popular ao longo da 

construção da Política Municipal de Habitação, mas vista pelos olhos de quem participou da luta, apresenta 

que a Política foi construída de forma a ser parceira dos Movimentos, mas que pela avaliação, não obteve 

sucesso neste ponto, que a PMH, que desde a sua constituição já se acumulava dívidas de UH´S com as 

famílias, que na década de 90, ocorreu uma comoção na cidade com a necessidade de investir recursos 

conquistados pelo Movimento Organizado para a construção de abrigos e moradias para a população 

oriunda das áreas de risco da cidade, para exemplificar, Edneia relata a construção do Abrigo Granja de 

Freitas e dos demais Conjuntos Habitacionais direcionados para atender essa população sendo eles: Lagoa,; 

Granja I; Vitória, conjuntos estes, construídos retirando recursos do OPH. Já no ano de 2000, Edneia 

destaca a imposição da Bi-anualidade dos fóruns do OPH, os fóruns que aconteciam todos os anos, passaria 

acontecer de dois em dois anos, com a justificativa de zerar o passivo de Uh´s e retiraem as famílias da fila 

de espera, outro prejuízo nesse período, foi a não realização do fórum do OPH 99/2000. Já em 2003, a 

conselheira destaca as fortes chuvas que caíram em BH e consequentemente vieram as tragédias como a 

do Morro das Pedras, para minimizar esse problema visto que as famílias que estavam nas áreas de risco 

foram espalhadas pela cidade aguardando atendimento, essa discussão veio até o CMH e foi preciso 

realizar a retirada de recursos destinados para a produção de moradias para oi atendimento das famílias 

retiradas destas áreas de risco através de medida judicial, após esse período pode-se destacar que a 

produção de moradia passou por um ritmo muito lento de produção. No ano de 2009 acontece o 

lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida, que amplamente debatido no CMH, era visto não como 

programa oficial mas com um complemento da Política Municipal já instituída no município, mas não foi o 

que aconteceu, e consequentemente ocorre uma paralisação total dos programas de produção do 

município, uma substituição das regras previstas na legislação municipal por regras federais do programa 

MCMV, o congelamento total da fila de espera do programa OPH, com isso automaticamente se vê o 

fortalecimento dos Movimentos de Ocupação na cidade, Edneia faz questão de destacar, que toda essa 

atuação, se passa dentro da articulação do CMH. Em 2011 a PBH faz o compromisso de vender  terrenos 

públicos para incrementar o programa de produção e acelerar o atendimento de famílias organizadas na 
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Política Municipal, mas uma vez o movimento foi parceiro e ajudou a PBH nessa discussão na CMBH e 

Defensoria, destaca que até eram mal interpretados por não encontrar justificativas de vender terra pra 

comprar terra, com isso, é aprovado através de PL a venda do Mercado do Barroca e mas uma vez no CMH 

é feito a discussão da destinação dos recursos sendo o imóvel mais valioso dessa transação, que é o 

dinheiro que está em discussão atualmente através da Lei 413/2017. Já em 2016, Edneia destaca um 

episódio interessante que foi  a realização do segundo Seminário de Avaliação da Política Municipal que 

resultou na construção de uma carta compromisso apoiada por diversos movimentos como Sindicatos, 

inclusive dos trabalhadores da URBEL, MP, Defensoria entre outros, essa carta compromisso foi entregue 

oficialmente para os candidatos a prefeito de Belo Horizonte, na oportunidade, Alexandre Kalil e o seu vice 

Paulo Lamac receberam e pela outra candidatura, o vice na chapa do João Leite, o professor Ronaldo 

Gontijo. Diante da apresentação dos dois candidatos, o movimento optou em das prosseguimento a essa 

discussão e apoio ao candidato Alexandre Kalil gerando diversas reuniões no seu comitê eleitoral por 

acreditarem que a candidatura reunia condições para das prosseguimento as propostas apresentadas. 

Dando continuidade, Edneia resgata algumas propostas da 7ª Conferência de Habitação na qual o 

Município se compromete a implementar todas, segue as principais como destaque: Garantir mais recursos 

para a produção de moradias; Que todas as pessoas do movimento sejam cadastradas na URBEL; 

Compromisso de dar efetividade ao OPH enquanto programa habitacional da PMH, e aponta que das 

propostas principais apresentadas, só a segunda acima foi implementada pelo município. Já caminhando 

para o final da apresentação, Edneia aponta que no ano de 2017, o movimento é surpreendido com uma 

dezena de projetos de Lei apresentados diretamente à Câmara Municipal de Belo Horizonte que esvazia de 

vez a Política Municipal de Habitação, inclusive retirando poderes deliberativos previstos em Lei e cita o 

exemplo da Lei 6.508/94 que diz no seu texto Art. 10 que compete ao CMH, analisar, discutir e aprovar, os 

objetivos, as diretrizes e o estabelecimento de prioridades da PMH, Edneia faz as ressalvas do prejuízo dos 

projetos serem enviados a CMBH sem discussão primeiramente no CMH, quando se trata de recursos do 

FMHP só pode sair se for aprovado pelo CMH, quem aprova a retirada desses recursos não é a CMBH e sim 

o CMH, que os conselheiros passaram o ano de 2016 quase na sua totalidade, discutindo a destinação deste 

recurso, inclusive que PBH solicitou 40% destes recursos para viabilizar parte das obras do OP, e através de 

um longo debate, ficou decidido que 40% seria destinado para o OP, mas o estante dos 60% seriam 

obrigatoriamente destinado à produção do OPH, mas o que está posto, é a retirada dos 100% e pontua que 

o movimento tem clareza que a PBH reúne condições para essa retirada, que tem a maioria no CMH, mas 

defende a necessidade do diálogo, da manutenção da parceria sempre existente com o movimento 

popular, que desde a década de 80 quando a única opção era a ocupação, esse movimento optou pela 

legalidade, no respeito as leis constituídas de lá pra cá, e essas leis precisam ser respeitadas, não só pelo 

movimento que aguarda pacificamente na fila, mas por todos os envolvidos, pede respeito à essas que 

famílias que optaram em constituir as associações, mantê-las em dia, e merecem respeito, não podendo 

ficar atrás dos recentes movimento de ocupação instalados na cidade, que o Movimento Organizado 

propõe de imediato é:  Que a PBH destine imediatamente os terrenos públicos existentes para a produção 

habitacional em auto-gestão;  que a PBH regulamente a Lei 11.888 de assessoria técnica que auxilia na auto 

produção das unidades habitacionais; que a PBH facilite o tramite e aprovação dos projetos do programa 

de Auto Construção assistida e defende que o processo deverá iniciar pelo terreno do Capitão Eduardo, 

terreno previamente prometido para a produção por entidades e assim sucessivamente nos terrenos de 

maior potencial construtivos para os menores;  Que a PBH utilize as listas de terrenos colocados a venda 

pelo Município inclusive os que estão em posse da PBH ATIVOS e a lista de prédios cuja relação estão no 

COMPUR; que a cessão dos terrenos não deverão está associadas a nenhuma captação financeira 
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específica, podendo a entidade organizar fundos entre os próprios beneficiários para desenvolver o 

projeto.36.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que apresenta os pontos de pauta e passa a palavra para Marina Sanders e André Tiné, que apresentam as 

experiências com locação social no Brasil e demais países, apresentam o percentual de domicílios alugados 

e próprios nas grandes cidades, a origem do surgimento dessa experiência destacando EUA e União 

Soviética e as experiências na América Latina destacando Venezuela, México e Colômbia nas décadas de 60 

e 70. No Brasil, Marina e André apresentam uma experiência em São Paulo com 853 unidades sendo 21% 

do mercado, destacam as modalidades de locação social sendo: Locação Pública, por produção, 

requalificação ou aquisição, locação privada, que consiste em unidades existentes ou produzidas, locação 

por entidades sendo propriedades das entidades, unidades de auto-gestão e subsídio ao locatário que 

3 

 



consiste em atendimento a residentes de algum dos programas de locação por gestão pública, tendo seu 

foco o público de baixa renda. Maria e André encerram colocando-se à disposição do Conselho e dos 

demais segmentos para em outro momento apresentarem os mesmos dados com mais aprofundamento de 

detalhes. O presidente do conselho Claudius Vinicius agradece a disponibilidade e convida os palestrantes 

para apresentarem o conteúdo para os funcionários da URBEL, afirmando que a empresa está envolvida 

nesse tema e que será de extrema importância um aprofundamento maior para aprimorar uma proposta 

real de locação social para Belo Horizonte. Passa a palavra para o conselheiro Rogério Siqueira que 

parabeniza a apresentação e defende a importância desse programa para a cidade pois ele não transfere a 

propriedade, mas garante a sua utilização. Fala da importância do engajamento da sociedade nas lutas para 

conquistar as melhorias que o país necessita. A conselheira Edneia Aparecida elogia a apresentação da 

locação social mas defende que o mesmo pode ser melhor aprofundado em um segundo momento até 

mesmo considerando o debate que está sendo realizado nos Grupos de Estudo do CMH, mas que para 

aquele momento, visando contemplar o conjunto de pessoas ali presentes, havia uma questão de ordem a 

ser tratada que é a nova lei que retira o dinheiro do Fundo Municipal de Habitação que será votada na 

Câmara Municipal de Belo Horizonte na próxima segunda-feira.  O conselheiro Luís Torres pede a palavra, 

elogia a apresentação e destaca que os dois palestrantes fazem parte do grupo externo do CMH que 

discute a Política Municipal de Habitação e que no grupo já ocorreu um maior nível de aprofundamento do 

tema. Sugere à mesa a marcação de uma reunião extraordinária para apresentar o conteúdo do grupo. O 

Diretor de Habitação e Regularização pede a palavra e sugere que o tema seja apresentado não em uma 

reunião extraordinária, mas que seja convocada uma reunião do grupo principal do CMH e que nela seja 

apresentado por todos os envolvidos que estão discutindo o tema para que seja tirado um documento 

único que contemple a todos. Com isso, segundo ele, o tema pode ser incluído formalmente na pauta da 

reunião ordinária de novembro. Aderbal faz a proposta para o dia 26 de outubro sendo ela aceita pela 

maioria. A arquiteta do IAB Mônica Bedê destaca que essa discussão necessita ser concluída com certa 

urgência, visto que o grupo externo já possui um grande detalhamento do tema. Elogia também a iniciativa 

da URBEL da criação do grupo técnico dos funcionários que também estão se aprofundando a respeito do 

tema e defende a prioridade do encontro para unificar os conteúdos a fim de concluirmos uma proposta 

real de locação social para Belo Horizonte. O Diretor de Habitação e Regularização, Aderbal de Freitas, 

retoma o ponto de pauta referente aos informes sobre o Plano de Quitação Voluntária e comunica aos 

conselheiros que a minuta está pronta no setor Jurídico da URBEL para ser encaminhada à PGM para os 

devidos ajustes legais antes de ser apreciada na reunião ordinária do CMH. A conselheira Edneia Aparecida 

pede a palavra e pede explicações pois diz que está circulando na CMBH um projeto de Lei de autoria do 

Poder Executivo, o PL 413/2017, que trata da destinação de recursos que estavam no FMHP - destinados 

prioritariamente para a produção de moradia para outros fins, tendo no seu texto a especificação do 

Orçamento Participativo. Isso obrigou o movimento, segundo ela, a levantar essa discussão devido ao fato 

de que não aconteceu uma reunião com o movimento organizado e nem foi essa proposta submetida ao 

CMH, instância legítima para tratar o assunto. Por se tratar de recurso do FMHP a CMBH não pode destinar 

esse recurso, é preciso respeitar a Lei 6.326 de 1993 que prevê os recursos do Fundo e quem acompanha e 

fiscaliza é o CMH. Pede esclarecimentos à mesa pois a notícia que chegou até o movimento é que a 

proposta do Executivo é retirar esse dinheiro e gastá-lo com as obras do OP e daqui a dois anos repor esse 

dinheiro novamente ao FMHP. Justifica que esse recurso é oriundo da venda do Mercado do Barroca, Lei 

9.984 de 2010, que foi amplamente discutida no CMH e previa no primeiro momento a destinação de 100% 

dos recursos para a habitação popular. Já no início do ano de 2016 o Executivo convocou o CMH e 

apresentou a proposta de destinar 40% dos recursos para aplicação em outros investimentos da cidade 

com a justificativa de realizar melhorias importantes em várias áreas. O projeto passou com aprovação no 
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CMH ficando 60% para habitação e 40% para outros investimentos, conforme consta na Lei 10.087. Edneia 

pede explicações ao CMH frente ao déficit habitacional e ao passivo do OPH, afirmando que o movimento 

já abriu mão dos recursos destinados para habitação para atender, por exemplo, as vítimas das chuvas de 

2013 com o compromisso de que o município iria repor, mas até hoje o movimento organizado aguarda 

essa reposição. Agora a PBH apresenta e aprova o PPAG atual sem sequer citar no texto a destinação de 

recursos para o OPH. Edneia Aparecida levanta outro assunto e pede esclarecimentos, informa que alguns 

dias atrás o movimento organizado participou de uma reunião na COHAB e o presidente informou que a 

empresa DIRECIONAL Engenharia, que tinha uma cota de 9.700 unidades habitacionais à serem produzidas 

no terreno do Granja Werneck, não irá mais construir pois o terreno está ocupado e o município abriu mão 

do processo de despejo das famílias, e portanto a empresa está redistribuindo essa cota para construir em 

outras cidades da Região Metropolitana pois não possui terreno para construir em Belo Horizonte. Edneia 

questiona e pede esclarecimentos do que é verdade ou não dessas informações enfatizando como o CMH 

vai lutar para que essa cota seja utilizada em Belo Horizonte, afirmando que o movimento não aceita 

perder 9.700 unidades habitacionais frente ao déficit atual e cita que terreno existe. Destaca o Capitão 

Eduardo e não aceita a justificativa de que Belo Horizonte não tem terreno para construir habitação 

popular, e finaliza pedindo que a PBH retire esse projeto da CMBH e submeta o mesmo ao CMH. A 

conselheira Maria Cristina na sua intervenção esclarece na fala da conselheira que a antecedeu com uma 

correção: a Lei 9984 de 2010 que trata da venda do Mercado do Barroca destinou 100% dos recursos para o 

programa Minha Casa Minha Vida, mas posteriormente em 2016 a mesma Lei foi alterada para 100% de 

destinação para o Fundo Municipal de Habitação. Já a Lei 10.087 de 2011 determinou a venda de alguns 

terrenos em Belo Horizonte e no seu texto destina 60% dos recursos para Habitação e 40% para obras de 

infraestrutura, enfatizando que somente dois foram vendidos. Esclarece então que o que está em discussão 

são duas leis diferentes. “Hoje, a proposta do Projeto de Lei mencionado pela conselheira altera a 

destinação que estava prevista para o FMHP para ser aplicada no Fundo e OP, ou seja, a alteração da 9984 

destinaria 100% para o FMHP e OP e a alteração da 10087 destinaria 60% para o FMHP e OP”, disse. Edneia 

retoma a palavra e finaliza pedindo esclarecimentos referentes à Lei 414/2017 que trata da venda dos 

imóveis da extinta BEPREM para a execução das obras do OP, alegando que os conselheiros do Movimento 

Popular tiveram acesso à essa Lei só hoje durante a reunião do CMH. O Presidente Claudius Vinicius passa a 

palavra para o Subsecretário de Gestão Previdenciária e conselheiro Gleisson Pereira de Souza. O 

conselheiro passa para as explicações levantadas referentes ao PL 414/2017 e esclarece que a BEPREM foi 

extinta em 2011, mas deixou um patrimônio com 20 lotes e áreas sendo que em nove deles estão 

instalados restaures populares, postos de saúde e escolas com destinação específica, e os outros 11 são 

áreas que não possuem ocupação. Segundo ele o PL trata da destinação dessas áreas para o Município para 

utilização ou venda para destinação dos recursos ao OP e ao OPH. Explica a variação de valores destes 

imóveis, que é de aproximadamente 37 milhões, e pede o apoio dos conselheiros na sensibilização para a 

sua aprovação. A conselheira Edneia pede a fala e pergunta ao Secretário: “se está destinado ao OPH 

porque isso não está escrito no PL? ” “E se existe a intenção, porque não foi discutido no CMH? ” O 

Secretário Gleisson retoma a palavra e responde à conselheira Edneia que o projeto não especifica qual 

imóvel vai para qual destinação específica do OP, mas defende que a estratégia melhor não é retirá-lo de 

tramitação, mas sim que o Movimento apresente as propostas de onde os recursos seriam melhor 

utilizados. Isabella Gonçalves, das Brigadas Populares, pede a palavra e defende que o PL enviado à CMBH 

que destina recursos que seriam para o OPH está sendo destinado para outros investimentos, e que isso 

não pode acontecer. Alerta que o argumento que a PBH tem utilizado é que os recursos serão destinados 

ao OP da cidade, mas quando é questionado no que diz respeito à sua destinação há um silêncio enorme, e 

isso não pode permanecer. Segundo ela, não se pode jogar o dinheiro destinado ao OPH para o fundo geral 
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da PBH. Afirma que alienação de terreno é um assunto simples, pois é possível pegar esses terrenos e 

destinar para a construção de moradia popular, diminuindo assim o custo da construção. Isabella questiona 

também qual a perspectiva de reposição do fundo, já que o discurso é que o recurso está parado, qual será 

então a sua destinação. Sobre os imóveis da BEPREM, Isabella alerta que essa discussão não é tão simples 

como parece. Ela diz que existe uma disputa por esse patrimônio por parte dos funcionários da PBH, 

inclusive destaca que os sindicatos já se opuseram à essa alienação e com isso pode-se criar uma disputa 

entre funcionários do município e o movimento popular. Solicita que a PBH retire os imóveis que estão na 

PBH ATIVOS e destine os mesmos para o FMHP, pois essa discussão está sendo tratada no CMH e não 

prematuramente na CMBH, e finaliza elogiando a nova gestão da URBEL e do CMH por desenhar novos 

contornos da PMH, da abertura do debate com os movimentos e cita as reuniões do grupo externo do CMH 

que está se reunindo na sede do SINTAPPI-MG para a revisão da resolução II do CMH. O conselheiro Luís 

Torres destaca que a discussão dos PL´s é de extrema importância, mas não podemos deixar de lado o 

Plano Diretor, afirmando ainda que com a sua aprovação será gerado um aporte para o FMHP de cerca de 

R$ 40 a 50 milhões por ano. A conselheira Edneia Aparecida retoma a sua fala e destaca que no PPAG não 

está incluído a rubrica para o OPH, defendendo que é preciso sim alterar o PL e deixar carimbada a 

destinação para o OPH, e que o movimento como parceiro da PBH está atuando de forma ordeira na cidade 

construindo a PMH, mas como forma de manutenção dessa parceria, exige que Prefeitura respeite e 

garanta na peça orçamentaria a rubrica do OPH. O presidente do conselho Claudius Vinicius passa para os 

encaminhamentos e faz algumas ressalvas, segundo ele muita coisa dita na reunião não é bem da forma 

que está apresentado, a rubrica da habitação por exemplo, não é que não tem a rubrica como foi dito, não 

tem ela como produção própria, mas sim de forma a associá-la aos programas vigentes, como o do Governo 

Federal, e assim cruzar subsídios para fazer o recurso apresentado render. Outro ponto é que, em havendo 

os recursos, será possível abrir outras sub-ações. Ainda sobre os encaminhamentos, foi solicitado que o 

conselho peça ao Prefeito que retire os PL´s que estão na CMBH para serem apreciados no CMH. O 

presidente faz a verificação do quórum, com condições de votação, e encaminha o pedido de moção por 

parte do CMH de solicitar uma reunião oficial com o Prefeito Alexandre Kalil. Com 16 conselheiros 

favoráveis fica aprovado o requerimento. Sobre a reunião que o Movimento Popular teve com o presidente 

da COHAB, Claudius diz que é importante esclarecer que realmente antes havia essa cota de distribuição de 

moradias por município, mas hoje a relação de cota é direta das construtoras. Entretanto, o presidente 

recebeu a DIRECIONAL na URBEL e a empresa propôs a construção de dois empreendimentos, solicitou a 

possibilidade de retomar o projeto do Capitão Eduardo e se comprometeu a encaminhar essa discussão 

para o prefeito. O presidente comunica que, em conversa com o prefeito, o mesmo sinalizou que irá 

receber o Conselho Municipal de Habitação para discutir o Plano Diretor. Informa que conversou com a 

Secretária Maria Caldas e assegurou aos conselheiros que todo o conteúdo discutido na Conferência 

Municipal de Habitação será mantido na proposta do governo, nada será violado. Sobre os terrenos da PBH 

ATIVOS, a informação que temos é que os terrenos também serão disponibilizados, mas que essa discussão 

só será retomada após a conclusão da CPI por parte da CMBH. A conselheira Edneia Aparecida destaca que 

essa proposta que vem sendo apresentada pela PBH de atender o passivo do OPH com o MCMV faixa 1,5 

não foi aprovada pelo CMH, pois a mesma está sendo amplamente debatida pela URBEL e pelos grupos de 

trabalho, mas ainda não teve a sua aprovação, afirmando inclusive que existem inúmeros empecilhos com 

relação ao financiamento que é de 30 anos e outros fatores que necessitam ser mais trabalhados. O Diretor 

de Habitação e Regularização Aderbal de Freitas pede uma questão de esclarecimento e fala que a URBEL 

está levando a proposta de utilizar o faixa 1,5 que tem caráter de mercado. O conselheiro Marcos Landa 

informa que o Conselho Nacional de Habitação está atento a essa discussão, informa que estão negociando 

com a Secretaria Nacional de Habitação e Caixa Econômica Federal  para retirar a restrição de famílias que 
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tem o nome sujo para acessar o programa na modalidade faixa 1,5, e comunica que aconteceu em Brasília, 

por iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Urbano, uma audiência pública em que foi colocada a 

questão do orçamento e da peça orçamentária que o governo do golpista Michel Temer mandou para o 

Congresso Nacional. Informa ainda que nela consta zero investimento para a construção de moradias, mas 

como estavam presentes nessa audiência os conselheiros nacionais, os mesmos solicitaram de imediato 

uma emenda orçamentária que propõe a destinação de 2,5 milhões para o FAR (Fundo de Arrendamento 

Residencial), e 600 milhões para o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, e finaliza orientando e 

pedindo à todos que tenham acesso a parlamentares que peçam aos mesmos para complementarem 

emendas ao orçamento, defendendo que os Movimentos Nacionais estão fazendo essa campanha pelo 

Brasil. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Habitação, Claudius 

Vinicius Leite Pereira, encerrou os trabalhos agradecendo a participação de todos. Eu, Samuel 

Galvão Bicalho, secretário executivo do CMH, lavrei a presente ata que será assinada e arquivada 

na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação. Belo Horizonte, 19 de outubro de 

2017.  
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