
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE, 

REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 
Aos oito dias do mês de fevereiro 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 assuntos: 1) Aprovação da                

Ata; 2) Análise Edital Chamamento Público MCMV-E (Formas de Gestão); 3) Proposta Seguro MCMV e               

Resoluções (Membro Conselho); 4) Assuntos Gerais de Interesse do CMH. Verificado o quórum necessário              

para a instalação da reunião, a conselheira Maria Cristina cumprimenta os presentes e justifica que o                

presidente do Conselho Municipal de Habitação Claudius Vinicius Leite Pereira está a caminho e abre a                

reunião, submete a aprovação da ata da reunião anterior que é aprovada considerando as alterações               

apresentadas pela conselheira Edneia Aparecida que foram anotadas pela Secretaria Executiva do Conselho             

e alterada para publicação no DOM. Em seguida, Maria Cristina passa a palavra para o Diretor de Habitação                  

e Regularização Fundiária Aderbal de Freitas que inicia a sua apresentação acerca do segundo ponto de                

pauta que trata do chamamento público. Aderbal contextualiza que é um complemento da apresentação              

anterior, que o edital não pode ser divulgado para não privilegiar nenhuma entidade em detrimento da                

outra, comunica a ida de uma delegação da URBEL ao Ministério das Cidades em Brasília, que foram                 

recebidos pelo chefe de gabinete do Ministro e pelo Gerente do Programa Minha Casa Minha Vida                

Entidades em uma conversa amistosa, mas que não trouxe muitas novidades, mas relata que foi aberto um                 

canal de interlocução interessante. Apresenta o acréscimo realizado na proposta do chamamento público             

que trata das formas de gestão compartilhada e enfatiza a mobilização comunitária e o trabalho social.                

Aderbal afirma que estes esforços serão integralmente realizados pela entidade e devem atender as              

normas e orientações do PMCMV-E e o plano de trabalho social deve ser aprovado pela URBEL. Já nos                  

próximos dois tópicos, Aderbal pede atenção e ressalta a importância deles na Formação da Comissão               

Gestora que é composta por representantes do município e das entidades e é responsável pela aprovação e                 

liberação de medições e pagamentos. Nessa ultima Aderbal destaca a importância dessa paridade na              

comissão, principalmente por parte do poder público ao aportar recursos e terrenos que automaticamente              

implica na importância de monitorar toda a sua execução, e por outro lado, dividir a responsabilidade na                 

igualdade de condições com as entidades que vão conduzir o empreendimento. E finaliza ressaltando que               

outra novidade do edital anterior é a formação do Grupo Técnico Especializado que funciona como uma                

assessoria profissional que conta com profissionais da área jurídica, arquitetos, engenheiros, etc., sendo             

uma equipe adicional do município que é constituída para acompanhar os empreendimentos e,             

consequentemente, faz parte da comissão gestora. Abertas as inscrições, o conselheiro Marcos Landa             

pondera que a lei do MCMV-E já prevê essas comissões e pede para o conselho tomar cuidado para não                   

sobrepor as deliberações do Programa a nível nacional. A conselheira Edneia Aparecida pondera que a               

construção das propostas apresentadas deveria ser um instrumento fora do edital, como um compromisso              

da entidade de construir essa comissão para acompanhar todo o processo da obra até a entrega, a                 

formação das comissões já é uma exigência nacional do programa, Edneia ressalta que o PMCMV-E               

funciona igual o PMCMV gestão publica, no final da construção do empreendimento as família tem que                

receber o contrato da posse do imóvel que ela vai financiar e a mesma está ciente que só será proprietária                    

de fato após os 10 anos e finaliza dizendo que é interessante ver o município construindo essas                 

alternativas, mostra um forma clara de trabalhar junto, ocorre que a grande parte dos recursos que vem é                  

do Governo Federal, e junto dele vem as regras já definidas, o que é preciso é coloca-las em um outro tipo                     

de instrumento. O presidente do conselho Claudius Vinicius dá boas vindas ao conselheiro             
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Vereador Gilson Reis que assume a vaga no lugar da Vereadora Marilda Portela. A coordenadora               

Elizabeth pede a palavra e pede ao Presidente do Conselho uma vistoria no seu prédio, localizado                

no Conjunto Ipê Amarelo na Rua Anita Soares, 398 BL 02, a coordenadora pede uma vistoria e                 

alega fragilidade nas escadas, que a mesma ligou no atendimento do Vila Viva, mas a equipe                

alegou que o Residencial já está entregue à equipe da Habitação. O presidente do conselho anota                

o endereço e compromete com a moradora o envio de uma equipe técnica para identificar a                

demanda e dar os devidos retornos. A conselheira Benedita Dias propõe ao presidente do              

conselho, uma reunião com todas as entidades habilitadas para unificar as informações do             

chamamento público, o presidente comunica que não vê problema reunir e tirar dúvidas, o que               

não pode ser feito é apresentar previamente o edital para as entidades para não se beneficiar uma                 

em detrimento das outras. A conselheira Edneia Aparecida comunica que o processo de             

habilitação é permanente que existem vários outros grupos de habitação buscando essa            

habilitação e interessados em construir, que com um incentivo do município poderíamos até             

triplicar o numero de entidades habilitadas. O presidente Claudius apresenta que é possível sim              

ajudar no que for de alcance do município, subsidiar informações para auxiliar esses grupos, o que                

não podemos é estabelecer compromissos, garantias de investimentos que neste momento não            

está previsto executar. O conselheiro Marcos Landa solicita a informação se existe algum órgão              

trabalhando na identificação dos prédios vazios e com dívida ativa na PBH que podem ser               

transformados em Interesse Social. O presidente Claudius comunica que o assunto está sendo             

trabalhado, inclusive a URBEL está agendada com a equipe do Planejamento Urbano com reunião              

marcada para discutir as possibilidades em colocar a coisa para funcionar, que a URBEL está               

prevendo e tentando destinar todos os terrenos e imóveis possíveis para destinação a ponto de               

viabilizar o programa, inclusive os imóveis vazios no centro da cidade como possibilidade de              

destinar para atender o público da locação social. O vereador Gilson Reis pede a palavra e informa                 

que no início do ano passado o Prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil suspendeu a vendas dos                 

terrenos destinados à PBH Ativos, e pergunta se os mesmos podem ser destinados para              

construção dos Programas em questão. A conselheira Maria Cristina responde que ocorreram            

vistorias pela equipe da Habitação na época e nem todos os terrenos tinham potencial              

construtivos, mas havia alguns com grandes possibilidades e concorda que não pode ser             

descartado a este estudo. O conselheiro Marcos Landa pede para o município comunicar para o               

movimento popular os terrenos com tipologia acidentada, que nacionalmente existem          

experiências positivas neste tipo de construção, cita uma experiência em Porto Alegre e no Rio de                

Janeiro como a do Demétrio na construção de moradias verticalizadas, não havendo a necessidade              

de cortar taludes e outras adaptações evitando terraplanagem entre outros gastos e sugere             

convidá-lo para expor as experiências em alguma reunião do CMH. A coordenadora de Núcleo              

Denise pede a palavra e informa que existe um terreno no Vale do Jabotá, acima do conjunto                 

Ernesto Nascimento que é todo plano e está desocupado pela Prefeitura de Belo Horizonte. O               

presidente do conselho anota as referências e compromete em consultar. O conselheiro Marcos             

Landa é convidado a apresentar as propostas de seguro MCMV e Resoluções, Landa relata              

experiências em andamento à nível federal e propõe a criação de uma comissão com membros               

dos segmentos do CMH e o jurídico da PBH para discutir e propor para os futuros                
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empreendimentos do PMCMV faixa 1 ou faixa 1,5 propostas efetivas para garantir mais segurança              

para as famílias beneficiárias do MCMV. A conselheira Edneia Aparecida enfatiza que essa             

proposta de seguro que está sendo debatida é importante ressaltar que não tem nada haver com                

o programa federal, até mesmo porque este já está até estabelecido por lei, e na avaliação da                 

conselheira, é impossível ocorrer alguma alteração neste ponto considerando o atual Governo, e             

quando a gente conversa com a Política Municipal de Belo Horizonte, estamos falando do              

comprometimento da cidade e da sua legislação que garante o direito a moradia e da nossa                

priorização para as famílias de baixa renda e propõe que essa comissão trabalhe para propor em                

cima da realidade da Política Municipal de Belo Horizonte, através do Fundo Municipal de              

Habitação, alternativas que garantam segurança para as famílias que vão acessar um            

financiamento de 30 anos, a comissão deve focar sua atenção é onde tem governabilidade para               

mexer, o desafio não é só construir casas, mas sim garantir a permanência das famílias nas                

unidades habitacionais. Edneia informa que no início do ano, participou do seminário promovido             

pelo “Lincoln Institute” sobre Mercado Informais de Solo e Regularização de Assentamentos na             

América Latina, e na mesa de trabalho teve uma pessoa que apresentou um estudo interessante               

sobre o enriquecimento das empresas através do Programa Minha Casa Minha Vida faixa I, que a                

professora disponibilizou esse estudo e sugere que o mesmo seja apresentado na reunião do              

CMH. Por fim, Edneia destaca que ao se fazer uma revisão da Política Municipal de Habitação igual                 

o CMH está fazendo é primordial pensar em fontes de recursos para sustentar essa Política de                

Habitação. O presidente do conselho comunica que no dia 02 de março a URBEL fará um evento                 

com a presença da Professora Themis Aragão e convida os conselheiros, pede para esse primeiro               

momento não estenderem este convide aos coordenadores, que podemos acertar uma           

apresentação em alguma reunião ordinária do CMH. A conselheira Izabel Dias esclarece que o              

Conselho Municipal de Política Urbana convocou a V Conferência para o final de 2018 justamente               

pela expectativa que antes dela, a CMBH delibere sobre o Plano Diretor que foi construído a partir                 

da IV Conferência, estamos todos apostando nessa aprovação antes da Conferência para que ela              

discuta outros assuntos além do Plano Diretor. A coordenadora Terezinha pede a palavra e faz               

uma saudação ao conselho, Terezinha faz um alerta das ocupações que estão ocorrendo em toda a                

cidade, inclusive no anel rodoviário, que o conselho precisa ficar atento a esse fenômeno, a               

coordenadora faz uma crítica também à acessibilidade na cidade, que é preciso adaptar os espaços               

públicos para atender principalmente quem é cadeirante, a cidade está lotada de moradores de              

rua e pede socorro e soluções, justifica que fugiu do tema, mas é de suma importância. A                 

conselheira Cleusa Aparecida pede para responder os questionamentos acima e responde que a             

pastoral de rua vem trabalhando em um diagnóstico que visa mapear na cidade a quantidade de                

usuários e suas necessidades, destaca que estão trabalhando para viabilizar hospedagem noturna            

e espaços para suprir suas necessidades básicas e informa que foi criado mais uma república,               

sendo agora 2 (duas) mas já estudam abrir a terceira e uma casa de funcionamento diurno onde a                  

população poderá descansar, tomar o seu banho, realizar suas necessidade básicas e ter a              

liberdade de voltar para os locais que acharem apropriado, que nenhuma pessoa é obrigada a ficar                

abrigada. A conselheira Edneia comunica que ano passado a PBH editou uma portaria que trata da                

população em situação de rua, que foi amplamente discutida, inclusive nos grupos que propõe a               
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reformulação da Política Municipal de Habitação, informa que a PBH propõe nessa portaria             

questões importantes de atendimento o estudo para abrir casas e prédios fechados no centro da               

cidade para ser reformado através de parcerias para atender essa população, e outra alternativa              

interessante apresentada e que interessa diretamente ao conselho, é o atendimento dessa            

população na Política Municipal de Habitação. Finalizando, Edneia cobra do conselho, o acertado             

no final do ano passado, que em meados de fevereiro deste ano, seria realizado o cadastramento                

das famílias dos núcleos que não estão regularizados na base de dados da URBEL. O Diretor de                 

Habitação e Regularização Fundiária Aderbal de Freitas, concorda com a cobrança da conselheira e              

diz que a Diretoria está atenta a isso, que o cadastramento realizado com os núcleos ativos ainda                 

falta cadastrar cerca de 200 famílias, mas os núcleos que apresentam alguma pendência serão              

convocados posteriormente e será realizado todo o procedimento para garantir a conquista das             

famílias. Não havendo mais nada a tratar, a conselheira Maria Cristina 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, 08               

de fevereiro de 2018.  
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