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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

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

VINTE. 

 
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 17h, reuniram-se de forma virtual através 

do aplicativo Google Meet, os integrantes do Conselho Municipal de Habitação (CMH) para 

reunião ordinária, conforme registro em lista de presença, para a discussão dos seguintes pontos 

de pauta: 1) Aprovação da Ata. 2) Apresentação da proposta de parceria pública de produção com 

Entidades. 3) Discussão e montagem do grupo para regulamentação da Assistência Técnica e 

compra compartilhadas (PL 826/2019). 3) Retorno às ressalvas (LOA 2021). 4) Assuntos gerais de 

interesse do Conselho. Verificado o quórum necessário para a instauração da reunião, o 

Presidente Claudius Vinicius Leite Pereira declara aberta a reunião e submete a ata da última 

reunião para aprovação, que é aprovada sem correções. Dando prosseguimento, passa - se ao  

Secretario Executivo do Conselho Samuel Galvão explicar os procedimentos para a instauração 

da reunião virtual. Samuel inicia dizendo que a reunião foi convocada previamente e junto à 

convocação foi enviado um tutorial elaborado pela Prodabel com o passo a passo para instalação 

do aplicativo e orientações básicas do seu funcionamento. Comenta que os Conselheiros foram 

convocados e os demais estão presentes na condição de convidados, pois realizaram a sua 

inscrição antecipadamente pelo e-mail do Conselho. Dando prosseguimento, Samuel reitera a 

proposta de programação da reunião, sendo: 16h45m Abertura da sala para ajustes, 17h inicio da 

reunião, com previsão de termino às 19h; que para inscrições e dúvidas, o meio seria o chat da 

reunião. O Presidente Claudius Vinícius, passa a palavra para o Conselheiro Aderbal de Freitas 

que apresenta a proposta de chamamento público com as entidades, Aderbal comunica que essa 

discussão já foi apresentada no fórum dos Coordenadores de Núcleo, que a proposta é uma 

parceria em cogestão e tem como entes, URBEL, Entidades e as famílias. Que as diretrizes 

partem dos recursos do Fundo Municipal de Habitação, que os beneficiários serão os 

selecionados do passivo do OPH, e a seleção de famílias de acordo com critérios definidos pelo 

CMH, subsídios da PBH (terreno, custos de projetos, infraestrutura e trabalho de organização 

social pela ENTIDADE selecionada e o Edital a ser publicado pela PBH na modalidade 

Chamamento Público). Explica a proposta do plano 1 (Reitera que ele foi cancelado nesse 

primeiro momento em detrimento ao período eleitoral), mas que seria em 2020, seleção das 

Organizações Sociedade Civil via chamamento público, em 2021 a Urbel contrataria os projetos, 

em 2022 contrataria obra de fundação e urbanização dos conjuntos e em 2024 e 2025 as famílias 

executariam as edificações. Já o Plano 2 também cancelado pela Lei das eleições, previa em 

2020: Seleção das famílias via equipe social interna da Urbel, em 2021, publicação do 

chamamento público para seleção da OSC e URBEL contrataria os projetos, em 2022 Urbel 

contrataria obra de fundação e urbanização dos conjuntos e em 2024 e 2025, as famílias 

executariam as edificações. Dando continuidade, Aderbal cita o Art. 73, parágrafo 10 da Lei 

Federal n. 9.504/97 e diz que foi estabelecido pela PGM que a URBEL se exima de realizar, no 

momento, quaisquer atividades tidas como desautorizadas pela legislação eleitoral que resultem 

na criação de expectativas de direitos, em prol de terceiros, passíveis de concretização no ano 

seguinte. Passa para o Plano três apresentando que em 2021 será feito o chamamento público 

das OSCS, a escolha das famílias por terreno, a licitação dos projetos, execução e 

acompanhamento destes e a licitação das obras de infra e fundação; em 2022, execução das 

obras de fundação e infraestrutura, em 2023, início da construção das UH’S pelas famílias (que 

podem iniciar antes conforme liberação das fundações e infra) e em 2023/2024 execução das 
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edificações. Apresenta uma tipologia padrão apenas para parâmetro considerando um valor 

estimado por Unidade Habitacional horizontal de dois quartos em R$115.000,00 com um total de 

262 UH’s. Passa para os grupos de terrenos caracterizados como: Grupo 1 Constituído pelos 

terrenos 1, 8 e 9 abaixo descritos, com capacidade para 115 UH’s horizontais, sendo: Terreno 1 

no Bairro Diamante delimitado pela Rua Jordelino Cristino Lima, Rua Terezinha Adriana de Castro 

e Rua Vicente Dutra, correspondendo ao lote 006A do quarteirão 113, aprovado pelo CP 272.077-

F, com área de 6.105,44m². Parcelamento aprovado em averbação do novo CP no Cartório.  

Capacidade estimada: 34 UH’s horizontais. Terreno 8 no Bairro Juliana, situado à Rua Mar de 

Rosas, correspondendo ao lote 01 do quarteirão 119, aprovado pelo CP 282.012-M, com área de 

4.465,53 m². Terreno em processo de modificação de parcelamento. Capacidade estimada: 25 

UH’s horizontais. Terreno 9 no Bairro Jatobá, situado à Rua Antônio Augusto da Silva, 

correspondendo ao lote 001 do quarteirão 119, aprovado pelo CP 251.007-M com área de 10.125 

m². Terreno em processo de modificação de parcelamento. Capacidade estimada de 56 UH’s 

horizontais. Já no Grupo 2, constituído pelos terrenos 3, 4 e 5 abaixo descritos, com capacidade 

para 61 UH’s horizontais, sendo: Terreno 3 no Bairro Jonas Veiga. Terreno localizado à Rua 

Sargento João Ovídio, correspondendo ao lote 01A do quarteirão 10, aprovado pelo CP 195.004-

IB, com área de 4.550,44 m². Terreno regularizado. Capacidade estimada: 28 UH’s horizontais. 

Terreno 4 no Bairro Jonas Veiga. Terreno localizado à Rua Sargento João Ovídio, 

correspondendo ao lote 01A do quarteirão 19, aprovado pelo CP 195.004-IB, com área de 

6.051,88 m². Terreno regularizado. Capacidade estimada: 12 UH’s horizontais. Terreno 5 no 

Bairro Jonas Veiga.  Terreno localizado à Rua Sargento João Ovídio, correspondendo ao lote 01A 

do quarteirão 17, aprovado pelo CP 195.004-IB, com área de 4.204,58 m². Terreno regularizado. 

Capacidade estimada: 21 UH’s horizontais. Já no Grupo 3 Constituído pelos terrenos 2, 6, 7, e 10 

abaixo descritos, com capacidade para 86 UH’s horizontais, sendo: Terreno 2 no Bairro Visconde 

do Rio Branco. Terreno situado à Rua Erva Mate, correspondendo ao lote 007B do quarteirão 

81A, aprovado pelo CP 029.055-F, com área de 7.841,41 m². Parcelamento aprovado em 

averbação do novo CP no Cartório. Capacidade estimada: 35 UH’s horizontais. Terreno 6 no 

Bairro Engenho Nogueira. Terreno localizado à Rua Engenho do Sul, correspondendo ao lote 17A 

do quarteirão 19, aprovado pelo CP 500.246-MB, com área de 3.222,41 m². Terreno regularizado. 

Capacidade estimada: 11 UH’s horizontais. Terreno 7 no Bairro Manacás. Terreno localizado à Av. 

Maurette José dos Santos, correspondendo aos lotes 26 A e 27 A e B do quarteirão 119, aprovado 

pelo CP 051.049-F, com área de 5.080,80 m². Parcelamento aprovado em averbação do novo CP 

no Cartório. Capacidade estimada: 26 UH’s horizontais. Terreno 10 no Bairro Ouro Preto. Terreno 

situado às ruas Arnaldo Bueno Azevedo, Rua Sérgio Miranda Moreira e Rua Osório de Morais, 

correspondendo aos lotes 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 do quarteirão 83, aprovado pelo CP 174.006-

M, com área de 2.665,00 m².  Terreno regularizado. Capacidade estimada: 14 UH’s horizontais. A 

conselheira Laura apresenta dúvida com relação ao agrupamento dos terrenos e sobre os 

impedimentos com relação ao período eleitoral, indaga que se até as eleições não se pode fazer a 

seleção das famílias, que ao menos se faça a seleção dos critérios. O conselheiro Aderbal 

responde que o agrupamento dos terrenos é feito para justificar o custo benefício de mobilização 

de obra, sobre a vedação eleitoral, responde que a orientação da PGM foi de que não é possível 

realizar neste período a escolha das famílias. O conselheiro Marcos Landa pergunta se o 

Movimento Organizado, através das suas entidades podem apresentar projeto de tipologia e 

questiona e defende que a entidade que conquistar algum desses terrenos seja a responsável por 

indicar as famílias. O conselheiro Aderbal responde que o processo de escolha será através de 

edital e que para a empresa vencedora estará previsto que a elaboração dos projetos deverá ser 

executada com o acompanhamento das famílias organizadas vinculadas às entidades de cada 



3 

 

grupo de terrenos. A conselheira Eliete de Oliveira solicita que a URBEL convoque uma reunião 

virtual com os coordenadores de Núcleo para socializar toda essa discussão que está sendo 

debatida pelo Conselho. A convidada Ednéia Aparecida pede a palavra e registra que conhecia a 

apresentação mas desconhecia o cronograma de execução, que na visão dela é um desânimo, o 

prazo precisa ser antecipado, as famílias não aguentam mais esperar, os núcleos enfrentam uma 

burocracia na sua regularização levando alguns para a inatividade, que é preciso desburocratizar, 

tem grupos inativos mas com conquistas no passivo do OPH. O Conselheiro Aderbal de Freitas 

responde que o número do passivo do OPH é hum mil, seiscentos e oitenta e nove famílias, que 

ao longo de 2018 a Diretoria fez o levantamento real de todas as famílias dos núcleos ativos, mas 

que o universo dos inativos não está desconsiderado e que inclusive, alguns já foram computados 

no passivo e se compromete em finalizar esse levantamento com todos os grupos, que ele 

reconhece que vários desses grupos que estão como inativo é uma tratativa meramente de 

questão burocrática e que continuam mantendo o seu funcionamento. A Vereadora Bella 

Gonçalves lamenta, que no dia de hoje, o despejo realizado pelo Governo de Estado do Quilombo 

Campo Grande em Campo do Meio, que em meio à pandemia, as famílias perderam suas 

moradias sem nenhuma proposta de atendimento. Comunica ao Conselho que em detrimento da 

Legislação Eleitoral, ela vai se afastar até as eleições do cargo de Conselheira, mas que a luta por 

moradia não para, ela continua a disposição de todos e que a sua assessoria estará 

acompanhando as reuniões e mantendo a mesma atualizada de todas as discussões, que o 

balanço é positivo da atuação enquanto Conselheira, que através do mandato foi possível barrar 

alguns retrocessos como a retirada de quarenta milhões do Fundo Municipal de Habitação, a luta 

por mais orçamento, a aprovação do Plano Diretor, a luta contra os despejos e finaliza dizendo 

que diante do cenário de cortes Federal e Municipal é preciso defender a URBEL e os recursos 

pra moradia, que ela hoje tem outra visão da atuação tanto do Conselho, quanto da URBEL e 

convida, como relatora da Comissão de Direitos Humanos da CMBH, para uma Audiência Pública 

no dia 31/08 onde será apresentado o Relatório do grupo de trabalho por moradia,  onde foi 

levantado um balanço das Políticas Habitacionais. O presidente Claudius Vinicius, retoma a 

palavra e pede aos Conselheiros um maior empenho para a regulamentação da Assessoria e 

Assistência Técnica, que não é só regulamentar, é preciso unir o projeto a uma efetividade, é 

preciso pensar em linhas de financiamentos e mão de obra, entre outros aspectos, finaliza 

dizendo que está motivado com a proposta, que é possível até pensar em uma retomada 

econômica através dela nas comunidades, mas propõe a convocação imediata das reuniões das 

Câmaras Técnicas para avançar na proposta, explica que após ser aprovada pelo CMH ainda 

precisa ser submetida à PGM por se tratar de Decreto Municipal, mas que está otimista. Dando 

prosseguimento, a Conselheira Maria Cristina passa para as montagens dos grupos de trabalho 

da Assessoria / Assistência Técnica e do Grupo da Compra Compartilhada, explica 

detalhadamente o papel de cada um e, por decisão dos conselheiros presentes, na sua 

composição ficarão os membros das Câmaras Técnicas mas aberto para convidados que 

manifestarem o interesse previamente para a Secretaria Executiva; acerta coletivamente com os 

pares também, a sua primeira reunião de trabalho agendada para o dia 27 de agosto. Dando 

prosseguimento à pauta, passa - se para a resposta das ressalvas apresentadas pós-aprovação 

da LOA. Cristina explica que vários pontos apresentados como ressalvas foram contemplados na 

discussão da LOA, destaca que no ponto em que se solicita previsão de recursos para uma 

possível Conferencia Municipal de Habitação, comenta que já havia recursos previstos na sub 

ação 3 (Gestão da Política Habitacional), mas que foi possível ampliar. Responde também que, 

sobre a aplicação dos recursos da outorga em assentamento de interesse social, essa 

possibilidade existe, foram abertas várias dotações orçamentarias na perspectiva de, se tiver 
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recursos, serem aplicados na Assistência Técnica. O Conselheiro Luís Torres agradece a 

resposta das ressalvas, elogia a ampliação dos recursos para uma possível e futura Conferência, 

mas sobre os recursos da outorga, Luís pergunta se já ocorreu a alteração ou só existe o espaço 

para a ampliação. Maria Cristina responde que sim, que inclusive já existiam sub ações 

especificas para Assistência Técnica tanto na área de provisão habitacional, quanto na área de 

melhorias para assentamentos de interesse social, o que foi incluído, é a fonte da outorga. Já nos 

assuntos gerais de interesse do Conselho, Aderbal pede a palavra para comunicar que no 

decorrer do mês foram apresentadas dúvidas com relação à portaria do Governo Federal 

referente ao MCMV, Aderbal explica que logo que saiu a portaria, a equipe da URBEL foi atrás de 

maiores informações, tanto pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, quanto pela Caixa, e a 

informação que foi obtida é que essa portaria é especifica para os empreendimentos do faixa um, 

que já foram contratados, mas que ainda não foram executados, relata que se trata de um 

universo de 2000 unidades habitacionais no País, e enfatiza que Belo Horizonte não se enquadra, 

que no Município não tem nenhum empreendimento contratado, destaca como uma única 

exceção, o empreendimento do MCMV (Entidades) da Rua Caetés. O conselheiro Landa pede 

uma agenda virtual com os técnicos da URBEL para tratar de assuntos ligados a recursos 

internacionais para moradia. A conselheira Maria Cristina informa que está a disposição e pede o 

Secretário Executivo para realizar a agenda. Não havendo mais nada a tratar, o presidente 

Claudius Vinicius Leite Pereira encerra a reunião. Eu, Samuel Galvão Bicalho, secretário 

executivo do CMH, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Secretário e arquivada na 

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação. Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.  

 


