
1 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

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

DEZOITO. 
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, 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 pontos de pauta: Aprovação 

da Ata; 2) Apresentação da minuta do PL de alterações da Lei Municipal 9.814/10 - MCMV 3) Informes 

gerais de interesse do conselho. Verificado o quórum necessário para a instauração da reunião, o 

conselheiro Aderbal de Freitas cumprimenta aos presentes e comunica que o presidente Claudius Vinicius 

Leite Pereira está a caminho. Aderbal dando continuidade aos pontos de pauta da reunião pede aprovação 

da ata da última reunião. Sem qualquer manifestação dos presentes, foi considerada aprovada a ata 

referente à reunião do mês de setembro sem alterações. Referente à exposição e discussão do PL de 

alterações da Lei Municipal 9.814/10, Aderbal faz uma contextualização do programa Minha Casa Minha 

Vida e apresenta as considerações e propostas de alteração no PL, especifica que o PMCMV é 

regulamentado pela Lei nº 11.977 de 07/07/2009 e que a Lei Municipal nº 9.814 de 18/01/2010 autoriza a 

produção habitacional do MCMV no município, destaca a importância da Lei municipal, pois a mesma 

agrega esforços e subsídios federais e municipais para promoção da PMH e redução do déficit habitacional 

em Belo Horizonte. Apresenta a proposta de alteração da Lei no que se refere ao Art. 1º e 2º da Lei nº 9.814 

de 2010 que visa; ampliar as possibilidades de atendimento a famílias inseridas em diferentes faixas de 

renda e utilizar as distintas modalidades de financiamento da moradia: resguardando o atendimento 

prioritário da PMH e direcionando os benefícios às famílias com renda mensal de até três salários (faixa um 

e faixa um e meio) ampliando para outros beneficiários, e outra modificação importante para essa ampliação 

de atendimento é inserir a URBEL como entidade organizadora. No eixo doações de bens públicos, Aderbal 

apresenta o artigo 1º da Lei 9.814/2010 estabelece a limitação da doação de bens imóveis à Faixa um do 

PMCMV e, em seus incisos, define a quem se destina a doação. A proposta do Projeto de lei propõe 

mudança no caput e a inclusão dos incisos IV e V; ficando assim; Art. 1º - O Executivo, objetivando 

promover a implantação de moradias destinadas a famílias com renda mensal de até 03 (três) salários 

mínimos e que se enquadram nos critérios da Política Municipal de Habitação e do Programa Minha Casa, 

Minha Vida - PMCMV, fica autorizado a doar bens imóveis públicos de propriedade do Município para 

implantação do programa de habitação popular para: IV- a Companhia Urbanizadora e de Habitação de 

Belo Horizonte - Urbel, identificada como entidade organizadora de programas habitacionais e formadora de 

grupo associativo de famílias; V - as famílias a serem reassentadas em função de remoção de áreas de 

risco, programas de urbanização e participantes da Política Municipal de Habitação – PMH. O acréscimo 

dos incisos IV e V no artigo 1º enseja adequação dos §§ 3º e 4º deste, e passam a vigorar com a seguinte 

redação: § 3º – A doação de que tratam os incisos II, III e IV do caput fica condicionada à destinação de, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das unidades habitacionais construídas às famílias já contempladas no 

Orçamento Participativo da Habitação – OPH –, indicadas conforme critérios aprovados em Resolução do 

Conselho Municipal de Habitação, até que essas sejam integralmente atendidas. § “4º – A doação de que 

trata o inciso III e IV do caput será realizada, preferencialmente, após a concessão da Certidão de Baixa da 

Construção do empreendimento habitacional”. No eixo aporte de recursos financeiros, Aderbal explica que o 

artigo 2º. da Lei 9.814/2010 autoriza a realização de aporte financeiro ao PMCMV limita essa ação ao 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), destinado às 

famílias inseridas na Faixa um do PMCMV. Destaca que o projeto de lei propõe alterar o artigo 2º ampliando 

o aporte ao Fx 1,5 que o Art. 2º - Fica o Fundo Municipal de Habitação Popular, gerido pelo Município, 

autorizado a realizar aporte financeiro visando à implantação e acesso às moradias destinadas a famílias 

com renda mensal de até 03 (três) salários mínimos e que se enquadram nos critérios da Política Municipal 

de Habitação e do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, na forma, no prazo e nas condições 

previstas em Resolução do Conselho Municipal de Habitação, para: 
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I o Fundo de Arrendamento Residencial - FAR; II – o Fundo de Desenvolvimento Social – FDS; III – as 
famílias residentes no Município de Belo Horizonte há, no mínimo, (cinco) anos, indicadas pelas entidades 
organizadoras, habilitadas no Ministério das Cidades e selecionadas pelo Município em chamamento 
público; IV as famílias a serem reassentadas em função de remoção de áreas de risco e programas de 
urbanização e participantes da Política Municipal de Habitação (PMH); V – as famílias indicadas pelo 
Município para aquisição de unidades habitacionais em empreendimento de iniciativa de empreendedor 
privado, com limite de valor a ser estabelecido por decreto. Aderbal reforça que em função da alteração do 
artigo 2º. O parágrafo 1º. Foi alterado para adequação ao caput: O § 1º. E o § 3º. Do art. 2º. Passam a 
vigorar da seguinte forma: § 1º - O aporte de recursos do Município estabelecido no caput destina-se a 
empreendimentos que tenham a viabilidade técnica e financeira atestada pela instituição financeira 
responsável pela contratação do empreendimento e pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo 
Horizonte - URBEL. § 3º- O aporte de que trata o inciso V do caput fica condicionado à destinação prioritária 
das famílias já contempladas no Orçamento Participativo da Habitação - OPH, até que essas sejam 
integralmente atendidas, desde que indicadas pelo município, de acordo com Resolução do Conselho 
Municipal de Habitação – CMH. A conselheira Edneia Aparecida pede esclarecimentos com relação à 
distribuição das unidades habitacionais, por entender que 50% serão para atender o passivo, pede 
esclarecimento da destinação do restante, reforça a importância de inserir na resolução II o seguro 
habitacional para as famílias de baixa renda e defende a importância de uma segurança financeira para 
essas famílias, reforça que no programa faixa 1,5 a dinâmica amarra a família por trinta anos no 
financiamento, que a situação do País não anda nada promissora e ainda pode piorar, que essas famílias 
não podem perder a sua propriedade por inadimplência, afirma que a proposta de segura visa a assegurar a 
posse ao público que mais necessita, vê a inclusão da URBEL como entidade organizadora com bons 
olhos, na visão da conselheira isso só acrescenta, faz uma análise atual da situação política do País, que o 
que está em jogo e apresentado é a extinção de todos os tipos de ativismo social no País, que como 
militante do direitos a moradia, todos estão na mira, inclusive de sermos taxados como terroristas como 
anda sendo ventilado, portanto, é necessário sim ter alternativas de atendimento. O conselheiro Marcos 
Landa, vê com bons olhos a proposta, mas apresenta também algumas preocupações similares à 
conselheira que o antecedeu, Landa diz que é de extrema importância à discussão do seguro habitacional, 
que o conselheiro acompanha nacionalmente algumas experiências e, portanto, defende retirar o faixa 1,5 
desta proposta, finaliza perguntando a mesa, se a  inclusão da URBEL como entidade organizadora não 
servirá para uma concorrência junto às entidades de luta por moradia, e defende se a proposta passar, o 
CMH precisa criar critérios para esse atendimento. O conselheiro Aderbal de Freitas pede para responder 
as questões apresentadas e defende que manter o faixa 1,5 é garantir a liberdade das famílias que optarem 
por essa faixa renda e relata que na experiência aqui na capital, várias famílias já optaram por essa faixa 
diante do perfil econômico e da falta de perspectiva de viabilização do programa faixa um, defendeu que é 
necessário abrir para as demais possibilidades de atendimento. A conselheira Edneia Aparecida reforça que 
a Política Municipal de Habitação precisa garantir a permanência das famílias nas unidades habitacionais, 
não se pode deixar uma família ser removida da sua casa para ser colocada no lugar outra família de baixa 
renda, lembra os conselheiros que uma vez acessado o programa de financiamento, essa família fica 
impossibilitada de nova oportunidade e alerta para a baixa quantidade de terreno público destinado para 
construção de moradia, é preciso uma destinação correta destas áreas e que sejam ocupadas por famílias 
que precisam de moradia. O conselheiro Marcos Landa repassa os informes da reunião do conselho 
municipal de habitação com o Prefeito Alexandre Kalil, o conselheiro relata positivamente a reunião, que se 
surpreendeu com a posição do prefeito, disse que o mesmo garantiu aportar recursos para construção de 
moradias, que designou a equipe da URBEL, para elaborar uma proposta de atendimento, que neste 
sentido precisamos ser propositivos. Finalizando, Landa conclui que agora depende de um maior empenho 
dos envolvidos e que um dos pontos acordados com o prefeito foi a retirado do PL 622 que trata da 
destinação da utilização dos terrenos públicos. A conselheira Edneia Aparecida pede para reiterar a fala do 
conselheiro Marcos Landa e destaca que em reuniões anteriores do conselho, foi apresentada a proposta, 
inclusive votada referente a proposta orçamentária para a produção habitacional, a conselheira destaca que  
nessa peça está previsto o gasto de sessenta e nova milhões que está no Fundo Municipal de Habitação, a 
conselheira relata que na reunião com o prefeito foi apresentado a proposta de construção via autogestão 
sendo o município cedendo o terreno e recursos e o movimento popular, organizado as famílias para fazer a 
produção, relata que o prefeito gostou da proposta, disse ainda que a ideia pode ser uma iniciativa 
importante para envolver as famílias no processo de execução. Edneia relatou também que junto à proposta 
apresentada pelo movimento, o segmento comprometeria na execução das etapas de pré e pós morar. A 
conselheira finaliza dizendo que outro avanço da reunião foi o compromisso da retirada do PL 622, que no 
PL só está inserido a destinação para o OP, que o prefeito não sabia que o OPH se tratava de outro 
programa, que o mesmo vai solicitar a retirada do PL para a inclusão do OPH. A conselheira Maria Cristina 
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na sua intervenção esclarece que na reunião com o prefeito o mesmo acolheu a proposta do movimento, 
mas disse que para execução é necessário o recurso, foi relatado que existem terrenos da PBH a venda, 
que uma possibilidade era trabalhar com os recursos advindo destas vendas para o OP e para o OPH, 
inclusive já comunicamos ao Governo, que a equipe técnica e jurídica já iniciou a elaboração de minuta a 
emenda ao PL 622, inserindo o OPH na sua redação, paralelo a isso, Cristina reforça a necessidade de 
criar a proposta de como e quais terrenos entrariam conforme solicitação do movimento organizado. O 
conselheiro Aderbal de Freitas diante das questões levantadas, propõe reunir com a equipe de engenheiros 
e arquitetos da URBEL, juntamente com a conselheira e Patrícia Ribeiro que já se apresentou para essa 
demanda e elaborar um estudo de viabilidade de construção, pegando como exemplo dois terrenos 
inclusive para identificar o custo de um projeto dessa natureza. O conselheiro Luís Torres na sua inscrição 
solicita aos conselheiros suspender a próxima reunião do grupo de estudo que está agendada para o dia 23 
de Outubro, o conselheiro alega que diante do período eleitoral, há possibilidades de não conseguirmos o 
quórum necessário para a discussão. A conselheira Maria Cristina submete aos conselheiros presentes que 
acompanham a proposta do conselheiro mantendo a próxima reunião do grupo de estudo para o dia 30 de 
outubro. A conselheira Edneia Aparecida ao final da reunião faz um apelo aos conselheiros com relação à 
aprovação do Plano Diretor, Edneia sensibiliza a todos os presentes da importância de pressionar os seus 
vereadores e solicita a mobilização dos conselhos nas discussões que estão ocorrendo na CMBH, denuncia 
que o setor empresarial está levando seus funcionários para fazer pressão nas galerias e o movimento 
precisa reagir, informa que a CMBH está realizando seminários para aprofundar a discussão, sendo o 
próximo encontro marcado para o dia 29 de outubro. Não havendo mais nada a tratar, a Conselheira Maria 
Cristina - na função de presidente - 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, 18 de outubro de 2018. 


