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Resolução II passa por processo de revisão 
no Conselho Municipal de Habitação

Novos representantes no Conselho Municipal de Habitação - Biênio 2017/2019

Poder Legislativo: Fernando Borja foi substituído por Cida Falabella e Orlei Pereira por  Autair Gomes.

Poder Executivo: Rogério Siqueira foi substituído por Danielle de Andrade, que passa a ter Aderbal Geraldo de 

Freitas como seu suplente.

Em junho, o CMH aprovou o Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP) e Prestação de 

Contas relativos ao ano de 2017. Esse relatório é elaborado em atendimento à Lei Federal 11.124/2005, a partir da 

adesão do Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse social (SNHIS), e contém as ações e recursos 

que foram destinados às obras de construção de unidades habitacionais e implantação de infraestrutura em vilas e 

favelas. O Conselho também aprovou, em agosto, a proposta de alocação de recursos no FMHP para 2019 (LOA 

2019) e a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) do próximo triênio (19/21).
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Uma das prioridades dos Grupo de Estudos do Conselho 

Municipal de Habitação é concluir a revisão da Resolução II, 

que trata da Política Habitacional da Cidade de Belo Horizonte. 

Essa temática tem sido discutida preliminarmente no Grupo 

Técnico da Urbel, nomeado pela Portaria 36/2017, e no Grupo 

Externo "Coletivo Habite a Política", constituído por pessoas 

de diversas entidades da sociedade civil e interessadas na 

questão habitacional. Os conteúdos são avaliados durante as  

reuniões dos Grupos e, posteriormente, apresentados ao 

Conselho para discussão e deliberação.

Até o momento, duas das linhas programáticas ("Provisão 

Habitacional" e "Assistência e Assessoria Técnica") passaram 

por todo esse processo e já foram levadas ao plenário do CMH, 

na última reunião de agosto. Ainda em outubro, serão apresentadas as outras duas linhas programáticas ("Intervenção em 

Assentamentos de Interesse Social" e "Ações Transversais") e a deliberação final de toda a Revisão está prevista para a reunião 

ordinária de dezembro.

De acordo com Gustavo Sapori, um dos representantes da Urbel no Grupo de Estudos, o Conselho está dando uma 

contribuição importante no sentido de atender às necessidades habitacionais da população de baixa renda do Município. "A 

revisão da Resolução II é o resultado de um esforço coletivo, com pessoas da sociedade civil engajadas, lideranças dos 

movimentos de luta por moradia de BH e técnicos da Urbel. Com esse trabalho, em breve vamos promover a atualização do 

marco fundamental para atuação da Empresa, incorporando novas demandas e prevendo novas formas de atuar, sempre com o 

objetivo de aprimorar a Política Municipal de Habitação", avaliou.
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Com a palavra, os Conselheiros! 

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

denúncias sobre os atos contrários às regras da PMH. Fique atento! Em casos de 

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

Francisco Drummond Júnior Representante do Setor Empresarial– 

"Vivemos um momento bastante desfavorável na conjuntura política, econômica e 

social do País, mas o CMH tem atuado de maneira democrática, na busca de 

alternativas para enfrentamento das dificuldades. Podemos destacar as discussões 

amplas, realizadas por categorias representadas no âmbito do  Conselho, que 

elaboram de forma criteriosa e abrangente a nova resolução norteadora dos 

instrumentos e programas da Política Municipal de Habitação, de caráter popular, 

igualitário e inclusivo".   

Aderbal de Freitas  Representante do Poder Público– 

“Participar do Conselho Municipal de Habitação, representando o setor da 

construção civil, me permitiu conhecer mais profundamente o problema do déficit 

habitacional que acomete nossa cidade e o trabalho árduo dos movimentos sociais 

pró-habitação. Minha responsabilidade neste Conselho é contribuir para a 

construção de um caminho onde o nosso setor possa, independente das políticas 

sociais que se mostram insuficientes para suprir o déficit, cooperar para viabilizar 

habitaçaÞo para as pessoas que lutam por moradia".

CMH
Conselho Municipal de 
Habitação, órgão da 
Administração 
do Município, com 
caráter deliberativo 
acerca das políticas, 
planos e programas 
habitacionais.

Obs.: Além do Grupo de Estudo do CMH, há o grupo constituído por 

funcionários da Urbel, nomeado por meio da portaria 36/2017, e também 

o Coletivo Habite a Política, formado por representantes de entidades da 

sociedade civil, ambos dedicados à temática da habitação popular.  

CÂMARAS TÉCNICAS 
Com papel assessor e 
consultivo, têm o obje-
tivo de formular, propor, 
refletir, avaliar e 
acompanhar as discus-
sões acerca da PMH.

COMISSÃO DE ÉTICA
Recebe, apura e 
encaminha ao CMH 
denúncias sobre atos 
praticados em 
contrariedade às normas 
da PMH.

Câmara Técnica de 
Controle e Avaliação
Faz o acompanhamento 
físico-financeiro de 
recursos do Fundo 
Municipal de Habitação 
Popular e demais 
aspectos da PMH.

Câmara Técnica de 
Legislação
Efetua estudos, 
ções, adequações 
e atualizações das 
normas e dos instrumen-
tos legais inerentes e de 
interesse do CMH.

elabora-

Grupo de Estudo 
Política Municipal 
de Habitação 
Criado para discutir os 
temas relacionados à
Política Municipal de 
Habitação. Atualmente 
está concentrado em 
discutir as alterações 
e aperfeiçoamento da 
Resolução II do CMH 
que aprova a PMH.


