
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo   Conselho de Desenvolvimento Municipal de Diamantina 

Local   Reunião Virtual - (Plataforma Google Meet) 

Data/ Horário   17 de agosto, terça feira, às 8:30h 

Relatora   Emmanuelle de Assis Silveira 

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
 
1. Pauta referente às questões sobre "Habitação Social" apresentada pela secretária de Ação Social e 
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS, Nágila Steffânia*. 
 
*Teve uma alteração no cronograma de reunião do conselho,  conforme disponibilidade dos envolvidos: a 
pauta "Habitação Social" que seria apresentada no dia 14/09/21 foi alterada e informada na sexta-feira, dia 
13/08/21, que seria o assunto da reunião de hoje, dia 17/08/21. 
 
1. Apresentação 
Aos dezessete dias do mês de agosto 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 e a conselheira suplente da 
presidência Cinara Meira. 
 
Conselheiros presentes e convidados: 
Bárbara Moreira Batista Maciel  
Carla Araújo 
Cinara Lemos Meira Souza  
Edivan da Silva Soares 
Emmanuelle de Assis Silveira 
Everton Luiz de Paula 
Daniel de Castro Ramos 
Juan Pedro Bretas Roa 
Kátia Cruz da Silva  
Laianne Roberta Ribeiro da Cruz 
Leonardo Humberto 
Luciana Duarte Andrade 
Nágila Steffânia (Secretária de Ação Social e Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - 
CMHIS) 
Marcelo Araújo Caldeira  
 
Foi passada a palavra à secretária e presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS,  
Nágila Steffânia, que dividiu a sua exposição em três eixos de ações: 
 
1 - Ocupação Vitória, informações repassadas na explanação da secretária: a prefeitura informou que existe um 
registro em torno de 200 famílias, problemas de regularização da área e projeto iniciado pela COHAB em 2018 e que 
depois foi paralisado e não será mais realizado devido às pendências do terreno. 
Parceria da prefeitura com a universidade para o projeto de parcelamento regularizado, porém ainda existe 
pendência de regularização da área.  
Reflexões sobre possíveis novas áreas para o assentamento para resolver de forma mais célere os conflitos 
fundiários.  
 



 

 

Um breve histórico da ocupação: o movimento teve início em 2014 pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST).  
As famílias ocupam um terreno que pertence originalmente ao Estado, com titularidade da Fundação Centro 
Tecnológico de Minas Gerais (CETET). 
Após três reformas administrativas entre os governos Anastasia, Pimentel e Zema, houve uma mudança da 
competência da gestão do terreno que atualmente está sob o aval da Secretaria de Planejamento e Gestão do 
Estado de Minas Gerais. Apesar de ser do Estado, o terreno foi cedido à Prefeitura de Diamantina em dois de julho 
de 2002, que para outros fins, não permite a permanência da ocupação. 
Originalmente o Estado, através da CETEC, celebrou Contrato de Cessão de Uso à prefeitura de Diamantina, mas 
não deu a devida destinação e/ou do uso do terreno, deixando de cumprir o uso social deste terreno. 
 
2 - Loteamento Sebastião Teodoro Machado, informações repassadas na explanação da secretária: o loteamento 
fica localizado no bairro da Prata e contará com 369 lotes residenciais e encontra-se em fase de licitação. 
 
Segue link do site da prefeitura com o edital de cadastramento feito em março de 2020. 
 
http://diamantina.mg.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/EDITAL-N---012020-LOTEAMENTO-
PRATA.pdf?fbclid=IwAR2x4qEoes7cJS-w7INLrVsKeIOLLFC9mvdGLfe9n4Is9tG8hpXa8uVeeYo 
 
3 - Estudo de Viabilidade de projeto com parceria público-privada, informações repassadas na explanação da 
secretária: proposta de projeto em estágio inicial e não foi informado mais detalhes. 
 
Entendi que seria um modelo de proposta que se enquadra no Programa Casa Verde e Amarela. 
 
Ao final da exposição foram pontuadas algumas questões: 
 
A - Foi solicitado pelos conselheiros quais os critérios adotados para inserção das famílias no Cadastro Social da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social nos Programas Habitacionais do município de Diamantina. 
Informou-se de modo geral os critérios adotados. 
 
Pesquisei no site da prefeitura e segue link com os critérios revisados em abril de 2021: 
 
http://diamantina.mg.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/RESOLU----O-CMHIS-005.2021-06.04.2021.pdf 
 
B - Para que o município não meça esforços para avançar com as políticas públicas de regularização da "Ocupação 
Vitória" e priorize a gestão humana e de resolução e condução dos conflitos. Já se passaram sete anos que essas 
famílias estão em busca de um projeto de habitação que entendam às suas realidades. Elas precisam que o poder 
público as reconheça, principalmente agora, durante a pandemia e que as deem a devida assistência. 
 
Entendemos a fala da prefeitura que já existe uma demanda cadastrada e que também deve ser contemplada pelos 
programas habitacionais, porém uma ação não exclui a outra, não podemos utilizar essa justificativa para 
deslegitimar o movimento.  
 
C - Que o município priorize políticas públicas para promover ações relacionadas à política de habitação social, 
fundamentada pela Lei nº 11.888, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita 
para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 
 
https://www.caumg.gov.br/athis-kits-digitais-de-atuacao/ 
 



 

 

D - Foi mencionado pelo conselheiro Juan como uma via alternativa para as famílias que se enquadram na faixa de 
um financiamento sustentável, a criação de um banco comunitário com uma moeda social e citou como exemplo a 
moeda social "cumbuca" do Instituto Palmas. 
 
E - Novamente registrei o interesse e disponibilidade do CAU MG em firmar parcerias/convênios com a prefeitura, 
para juntos atuarem em ações que promovam a arquitetura social, assim também como em outras áreas, não 
limitando-se à assistência técnica. 
 
Aproveitei a oportunidade para fazer o convite a todos os presentes para a Semana da Habitação do CAU Brasil: 
Seminário online de debate das políticas urbanas e ATHIS, evento entre os dias 17 e 19 de agosto com transmissão 
ao vivo pelo Youtube e Facebook do CAU Brasil. 
 

https://www.caubr.gov.br/semana-da-habitacao-do-cau-brasil-seminario-online-debate-politicas-urbanas-e-athis/ 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

Assuntos diversos 
 
Data da próxima reunião e pauta prevista: 
 
31/08 - Desenvolvimento econômico. 
 
Ao final da reunião solicitamos que a transparência das ações até então apresentadas e discutidas no conselho 
sejam o mais breve possível disponibilizadas, conforme solicitado em reuniões anteriores. 
 
 
CONCLUSÃO:  
 

A Presidente, não havendo mais colocações a serem feitas, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada às 
dez horas e quinze minutos, a sexta reunião do ano de 2021 do Conselho de Desenvolvimento Municipal de 
Diamantina/MG. 
 
 

Nada mais a declarar, lavro o presente relatório, 
 
Atenciosamente, 
 

  

 
Data 17/08/2021                                                _____________________________________________________ 

                                                                                                                Emmanuelle de Assis Silveira 

 


