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 ATA Nº 49/2017 DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DA MESA DE DIÁLOGO 

E NEGOCIAÇÃO PERMANENTE COM OCUPAÇÕES URBANAS E RURAIS E 

OUTROS GRUPOS ENVOLVIDOS EM CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E 

FUNDIÁRIOS 

No dia nove de outubro de 2017, na sala 07 do 3º andar, Prédio Gerais, da Cidade 

Administrativa, realizou-se reunião com o objetivo de propor alternativas para a 

solução pacífica do conflito Ocupação Carolina Maria de Jesus, em Belo Horizonte.  

Participantes conforme lista de presença anexa. 

A Mesa de Diálogo lê os encaminhamentos da última reunião. Sobre o imóvel 

ocupado, explica que as chances de sua aquisição pelo Estado são nulas. Sugere 

uma reunião da Mesa de Diálogo com a Codemig, Urbel e representante da 

ocupação para tratar sobre as áreas disponíveis no Barreiro/BH.  

A Urbel explica que o levantamento dos imóveis no Centro e Hipercentro de Belo 

Horizonte, conforme informado na última reunião, depende de uma série de fatores, 

pois se trata de algo complexo que demanda um tempo maior de estudo. Esclarece 

que o Kit Moradia ainda está em análise para ver se tem potencial para ampliação. 

Explica as limitações do programa e reforça que a previsão no orçamento é pontual. 

Informa que buscará informações sobre o Plano de Revitalização do Hipercentro e 

sobre o Decreto de novas AEIS – Área de Especial Interesse Social. Compromete-

se a analisar os imóveis apresentados na proposta da ocupação para saber se estão 

no levantamento inicial feito pelo órgão.  

A ocupação e o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas – MLB falam que o 

valor do imóvel cairá se a prefeitura manifestar interesse na aquisição para fins de 

moradia. Mencionam o Decreto de novas AEIS. Apresentam a proposta de uma área 

e três edifícios (edifício da Sistel, hotel – Rua Rio de Janeiro e a Junta Comercial do 

Estado – Avenida Santos Dumont). Explicam onde está localizado o terreno 

apresentado na proposta. Falam que as propostas contemplariam inclusive famílias 

do déficit habitacional. Informam que o MLB pode atuar no Minha Casa Minha Vida 

Entidades, neste sentido já tem projeto em outros estados no Brasil, mas em Belo 

Horizonte há problemas com relação ao CNPJ.  

Ao final da reunião foram pactuados os seguintes encaminhamentos: 

 A Mesa de Diálogo fará uma reunião com a Codemig, Urbel e representante 

da ocupação para tratar das áreas disponíveis no Barreiro/BH 

 A ocupação apresentará, na próxima reunião, o estudo que viabiliza a 

mudança de zoneamento do imóvel atualmente ocupado 

 A Urbel buscará informações acerca do Plano de Revitalização do 

Hipercentro e do Decreto de novas AEIS – Área de Especial Interesse Social 
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e analisará se os imóveis apresentados pelo movimento estão no 

levantamento inicial feito pelo órgão (edifício da Sistel, hotel na Rua Rio de 

Janeiro e a Junta Comercial do Estado, na Avenida Santos Dumont) 

 Reunião da Câmara Setorial no dia 23/10, às 14h. Convidar a Codemig  


