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

REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 
Aos oito dias do mês de Março 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) Apresentação Seção Provisão Habitacional (Alteração Resolução II da PMH); 3) Reedição Resolução              

III; 4) Apresentação Vídeo Operação Urbana Morro do Estado (Prefeitura de Niterói); 5) Assuntos Gerais de                

Interesse do CMH. Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião, a conselheira Maria               

Cristina cumprimenta os presentes e justifica ausência do presidente do Conselho Municipal de Habitação              

Claudius Vinicius Leite Pereira que está em Brasília em reunião com o Banco Mundial, abre a reunião e                  

submete a aprovação da ata da reunião anterior, que é aprovada pelos conselheiros presentes. Em seguida,                

Maria Cristina antes de passar para o segundo ponto de pauta, comunica o retorno da URBEL que ficou                  

pendente na reunião passada com relação à demanda apresentada pela coordenadora Elizabeth, Cristina             

relata que foi realizada a vistoria no local do Empreendimento no Conjunto Ipê Amarelo na Rua Anita                 

Soares, 398, Bloco 02 pelo Engenheiro Sérgio Avelino juntamente com a Sra. Elizabeth, e foi constatado que                 

se trata de escadas pré-fabricadas tipo jacaré instaladas conforme o projeto e estão íntegras sem sinais de                 

deslocamento, apresentando pequenas fissuras que não comprometem sua estabilidade. Cristina em           

seguida, reitera o convite enviado aos conselheiros tanto do COMPUR como do CMH para o Debate Público                 

acerca da Regularização Fundiária e solicita que os conselheiros titulares que não puderem comparecer,              

repasse o convite aos seus respectivos suplentes para garantir uma representação do CMH, informa que               

está monitorando as inscrições para que se ocorra vaga convidar para além do CMH. Em seguida, Cristina                 

passa para o Secretario Executivo para exibição de um vídeo em homenagem ao Dia Internacional das                

Mulheres. Cristina convida o Diretor de Regularização Fundiária Aderbal de Freitas para compor a mesa e                

ajudar na condução dos trabalhos. Passando para o segundo ponto de pauta, Cristina relata um histórico da                 

condução do Grupo de Estudo da Política Municipal de Habitação e destaca que o que será apresentado                 

hoje que está impresso para todos, não será submetido à votação, será para contextualizar os conselheiros                

acerca da discussão, que como ainda não está finalizado o documento, está aberto a contribuições, tanto                

por e-mail como nas reuniões do Grupo de Estudo. Cristina apresenta o sumário da Resolução II destacando                 

a Seção VI que trata da linha programática Provisão Habitacional, dentro da Provisão, Cristina apresenta os                

critérios de atendimento da proposta que prevê; famílias com renda até cinco salários mínimos, Residir no                

Município há mais de dois anos e não possuir propriedade ou posse de imóvel e não ter sido contemplada                   

em caráter definitivo por políticas habitacionais públicas, passa para o público elegível que contempla as               

famílias que compõe o déficit habitacional, preferencialmente originada em movimentos de luta pela             

moradia; Famílias removidas de seu local de moradia por obras públicas ou por risco ambiental; Famílias                

em situação de vulnerabilidade ou risco social, conforme laudo emitido pelo órgão responsável pelas              

políticas sociais do Município; Famílias oriundas de conflitos fundiários urbanos. Dando prosseguimento,            

Cristina apresenta os quatro tipos de atendimento que podem ser aplicados neste tipo de modalidade que                

são: Emergencial, através do serviço de acolhimento imediato; temporário, até o atendimento definitivo ou              

contínuo; contínuo, sem a transferência de propriedade ou concessão do direito real de uso; definitivo,               

com a transferência de propriedade ou concessão do direito real de uso. Cristina informa que essa                

apresentação é uma síntese, orienta os conselheiros estudarem o material e sugere que quaisquer              

alterações sejam enviadas por e-mail ou na reunião do conselho, finaliza convidando a todos para a                

próxima reunião do Grupo de Estudo que está marcada para o dia 22 de março que será discutido a                   
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Assistência Técnica. Passando para o próximo ponto de pauta que trata da Reedição da Resolução III                

(Proposta Resolução XLIX) Ana Flávia inicia resgatando o histórico da Resolução III que estabelecia regras               

para cálculo do valor de financiamento para a Política Municipal de Habitação entre 1994 e 2013,                

perdurando mais de 20 anos e velha conhecida pela maioria dos conselheiros, já em 2013, o conselho                 

aprova a Resolução XXXIII que revoga a Resolução III, e define regras para esse financiamento para atender                 

o Programa Minha Casa Minha Vida que foi o entendimento do CMH na época, que era necessário adequar                  

a Resolução para atender o programa em vigência, ficando a Resolução III sem efeito, passando a revigorar                 

a Resolução XXXIII com uma ressalva importante, no seu texto no caput diz o seguinte; Ela regulamenta o                  

financiamento de unidades habitacionais destinadas às famílias provenientes do OPH. Continuando o            

histórico das Resoluções que tratam do financiamento, Ana Flávia resgata também a Resolução XXI que               

amplia a possibilidade de atendimento da população beneficiária da Política Municipal de Habitação aos              

casos de reassentamento de moradores de imóveis alugados ou cedidos, na pratica essa Resolução prevê               

que se tratando de área de remoção, principalmente nos empreendimento do Programa Vila Viva, a               

legislação prevê que ao remover um imóvel em área de obra, quem é beneficiado é o proprietário que                  

recebe a indenização, o inquilino até então não tinha o direito de nenhum atendimento pela política                

pública, portanto, essa Resolução diz que havendo saldo de unidades habitacionais daquele            

empreendimento, o inquilino, poderia ser também beneficiado. Ana Flávia diz que na pratica não havia               

aplicado essa Resolução porque a Resolução só serviria a partir da disponibilidade de saldo do               

empreendimento que gerou a remoção, o que até então não se aplicava, pois na sua totalidade, as                 

unidades eram sempre atendidas paras as famílias que estavam no trecho da obra, portanto, na Resolução                

XXI tem um artigo II que prevê a possibilidade das famílias nos casos de imóveis alugados ou cedidos, fica                   

condicionado a sua adesão a financiamento de unidade habitacional nos moldes definidos pela Política              

Municipal de Habitação, juntando isso, considerando que a Resolução XXXIII se refere às famílias do OPH,                

temos hoje uma ausência de regulamentação para definir o valor do financiamento para inquilinos. Ana               

Flávia diz que a importância de trazer novamente, a Resolução XXXIII trata-se porque é um financiamento                

muito subsidiado, portando a equipe técnica vê a necessidade de discutir os parâmetros diferenciados,              

garantindo que o atendimento do OPH, seja mais subsidiado do que outros programas da PMH, explica o                 

motivo da discussão dessa matéria entrar como pauta do conselho, trata-se da necessidade visto o saldo de                 

unidades habitacionais que estão disponíveis no empreendimento do Vila Viva Santa Lúcia, relata o              

histórico vivido com as famílias desta comunidade e dos encaminhamentos que foram tomados como o               

acerto junto ao MP e a comunidade local para que as unidades fossem destinadas às famílias da região e da                    

possibilidade de saldo de unidade do empreendimento. Ana Flávia destaca que o atendimento a inquilinos               

é importante dizer, que além de ser uma Resolução do conselho, ela é uma diretriz dos agentes que                  

financiam o Programa Vila Viva, Ana Flávia apresenta a Portaria 317 do Ministério das Cidades que diz no                  

seu texto; “Priorizar, quando da definição das soluções de atendimento aplicáveis no Plano de              

Reassentamento e Medidas Compensatórias, solução que represente garantia do direito à moradia,            

inclusive quando se tratar de inquilinos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.” É apresentada a              

regra geral de financiamento com os seguintes destaques, prazo de 216 meses, comprometimento de              

renda até 30% da renda familiar e posterior a isso, apresenta uma forma de cálculo do comprometimento                 

de renda com base na renda per capita, limitando a 30% da renda per capita, apresenta várias simulações                  

de financiamento destacando que o valor máximo da prestação não pode ultrapassar o valor do programa                

Bolsa Moradia que hoje é de quinhentos reais. O conselheiro Marcos Landa pede a palavra e pede para ser                   

enviada a apresentação e proposta de minuta de Resolução para ser mais bem analisada antes de ser                 

submetida à votação. A conselheira Edneia Aparecida diz que não entendeu nada da apresentação e acha                
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prematuro já submetê-la a votação, questiona porque a mesma não passou para análise da câmara técnica,                

que toda construção de Resoluções é primeiro submetido por lá, pede que antes de ser discutida na                 

reunião do conselho, seja apresentada na Câmara Técnica que é muito ruim construir alguma proposta em                

um formato como esse atropelado e pergunta se essas unidades habitacionais são sobras do PAC e se serão                  

destinadas para a locação social e pede esclarecimentos. O conselheiro Bruno faz o questionamento se o                

produto apresentado se trata de sobras de unidades habitacionais do Santa Lúcia, se positivo, pelo seu                

entendimento, as mesmas têm a obrigatoriedade de serem destinada as famílias do entorno da obra e que                 

se for possível ser destinado a outros públicos, que seja destinado ao movimento organizado de moradia                

que aguarda uma solução para atender o déficit habitacional e defende uma maior discussão do tema. A                 

conselheira Maria Cristina retoma a palavra e faz a leitura da Resolução XXI aprovada em outubro de 2011                  

que “Amplia a possibilidade de atendimento da população beneficiária da Política Municipal de Habitação              

aos casos de reassentamento de moradores de imóveis alugados ou cedidos”. E destaca no seu Art. 1º § 2º -                    

O reassentamento fica condicionado à disponibilidade de unidades habitacionais no empreendimento. A            

pergunta do porque não foram aplicadas anteriormente em outros empreendimentos do PAC, se deu pelo               

fato de todas as unidades disponíveis foi atendida por famílias removidas dentro do trecho de obra, a                 

prerrogativa já existe, a deliberação já existe, e está condicionado à família fazer a adesão ao                

financiamento, o que está sendo apresentado aqui, é reeditar a Política de Financiamento aprovada em               

2014 para o atendimento destes casos, que na maioria dos casos, se trata de famílias mais vulneráveis do                  

que as que têm alguma opção, mesmo que precária de moradia. O Diretor de Regularização Fundiária                

Aderbal de Freitas faz alguns acréscimos no apresentado e alerta ao CMH que ele precisa tratar também                 

das áreas de intervenção de Assentamentos de Interesse Social que não vem sendo debatida por esse                

conselho, que reconhece a luta e conquista das famílias do movimento organizado, mas também é preciso                

respeitar e tratar mais a fundo a luta das famílias que se organizam nas vilas e Favelas da nossa cidade, que                     

se faz necessário fazer essa discussão com o equilíbrio de interesses. O conselheiro Luís Torres pede a                 

palavra e defende que essa proposta servirá para calcar uma Resolução anterior que desde 2011 prevê o                 

atendimento para famílias que estão no trecho de obra e serão removidas, mas que não são as                 

proprietárias do imóvel, que essa resolução amplia esse atendimento para famílias que são inquilinas e não                

possui Resolução que prevê o seu atendimento, deixa o processo de remoção e reassentamento mais               

complexo, mais justo, mais igualitário, com um caráter mais humanizado, e o conselho precisa avançar mais                

nessa proposta e não podemos entender esse avanço como ir contra a conquista uma demanda muito justa                 

que é do OPH e conclui pedindo os conselheiros para não entender os avanços da Política por um lado,                   

como retrocesso para o outro, é preciso avançar nos dois. A coordenadora Patrocínia retrata um histórico                

de como foi trabalhoso a luta dos moradores do Santa Lúcia para garantir todas as conquistas para efetivar                  

o Programa Vila Viva e para garantir os interesses dos moradores que pagavam aluguel, é preciso                

diferenciar o OPH do Vila Viva, que os moradores das Vilas e Aglomerados também existem e precisam ser                  

respeitados. A conselheira Edneia Aparecida retoma a palavra e chama a atenção para resgatar alguns               

acertos realizados por esse conselho que precisa ser restaurado para afim de manutenção da parceria com                

a PBH, que em todos os anos, desde 2003 com a tragédia do Morro das Pedras, em que o movimento de                     

luta por moradia foi chamado à responsabilidade e cedeu os recursos para a produção de moradias para                 

atender as tragédias é preciso considerar que o povo que está na fila, também paga aluguel, mora mal,                  

come mal porque paga aluguel que ali não tem nenhum rico dono de casa e não é justo ficar esperando a                     

vida inteira, que o prefeito fez um acordo com o movimento organizado que foi de pegar os recursos que                   

estavam no Fundo Municipal de Habitação destinado à produção para atender a necessidade urgente da               

cidade e assim o fez, mas o compromisso celebrado foi que as unidades habitacionais que sobrarem dos                 

reassentamentos realizados nas Vilas e Favelas sejam priorizadas para atender as famílias que aguardam na               
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fila, que é preciso resgatar as atas anteriores do CMH e relembrar o que foi acertado. O Diretor de                   

Habitação e Regularização Fundiária pede a palavra e enfatiza que é necessário na sua intervenção               

esclarecer algumas distorções ditas, que é preciso mesmo resgatar onde foi acertado que as sobras de                

obras do exclusivamente seriam destinadas para atender o OPH, o Diretor desconhece esse acordo, resgata               

um histórico quando coordenou o PAC Aglomerado Serra por mais de 12 anos e conta que só nessa                  

intervenção local foram atendidas mais de 400 famílias oriundas das áreas de risco, que não tem nenhum                 

atendimento na Vila Viva Serra para família do OPH, que esteve à frente do trabalho no PAC Taquaril e                   

nesse território, também teve na sua totalidade de atendimento, família oriundas das áreas de risco, que a                 

fala que antecede quando diz do reassentamento das famílias das Torres Gêmeas no empreendimento do               

MCMV, foi especificamente para atender uma medida judicial, e afirma que não existe família de OPH                

assentadas em empreendimentos do PAC, que ao longo do Programa, o saldo de unidades sempre foi                

destinado para atender famílias oriundas das áreas de risco, enfatiza que não foi dito em momento algum                 

que as unidades seriam destinadas para a locação social, o que foi dito, é que as unidades destinadas para                   

esse público, à família que aderir, será submetido ao financiamento com um subsídio menor, que concorda                

como necessário marcar a reunião da Câmara Técnica para submeter à proposta antes de apresentar no                

conselho. A Dra. Claudia do MP Estadual pede a palavra e defende a necessidade de que a proposta seja                   

submetida à Câmara Técnica. Em seguida pergunta à mesa que acordo foi esse celebrado com o MPF com                  

as famílias do Aglomerado Santa Lúcia, porque o MP Estadual não tem conhecimento. Ana Flávia pede para                 

esclarecer a Dra. Claudia e diz que não é um TAC com o MPF e sim um acordo ao longo de várias reuniões                       

envolvendo o poder público e as famílias do Aglomerado Santa Lúcia, Ana Flávia faz a ressalva como técnica                  

e coordenadora do Trabalho Social na URBEL que a Política Municipal de Habitação não está só em um                  

documento, ela é uma construção desde 1993 até os dias de hoje, que está registrado através das                 

Resoluções que estão no Caderno que foi entregue pela Secretaria Executiva do conselho para cada               

conselheiro desta gestão, que a mesma fica surpresa quando é levado uma discussão no conselho, quando                

na verdade ela vem implementar um braço da Política Publica que já estava aprovado em Resolução, e                 

como a discussão está se dando, parece que estamos inventando a roda, que é fundamental que os                 

conselheiros leiam as Resoluções, o que está em jogo é atender uma Resolução que está aprovada desde                 

2011, mas que não foi possível atender ela anteriormente, quando se é possível coloca-la em prática, vira                 

um questionamento como o que está colocado é um total desconhecimento das Resoluções do CMH, a                

Política é dinâmica e vai sim ao longo dos anos, sofrer alterações e isso é a coisa mais normal, que está de                      

acordo da proposta ser submetida à Câmara Técnica, mas é importante deixar claro, que o que está sendo                  

proposto hoje, é implementar uma Resolução que já existia. A coordenadora Eliete resgata que a               

intervenção do Santa Lúcia foi amplamente debatida por esse conselho, que o que está sendo apresentado                

realmente não é novidade, o que faltou foi um diálogo anteriormente na Câmara Técnica, parabenizam às                

lideranças do Aglomerado Santa Lúcia pede à luta que eles travaram junto a PBH, que os conselheiros                 

precisam sensibilizar para as novidades, a coordenadora vê essa proposta como uma passo no atendimento               

chegou a pensar, daqui a pouco serão as minhas famílias que serão atendidas, que o conselho precisa ser                  

mais proativo, se tem possibilidades de atender o número que seja de famílias, não se podem descartar,                 

parabeniza novamente a luta da coordenadora Patrocínia e a sensibilidade da URBEL de tentar resolver               

esse problema. O conselheiro Marcos Landa compara essa reunião do conselheiro com as reuniões da               

CMBH que se é criado feudos e divide o coletivo, esse conselheiro, não é de um segmento isolado, e nem                    

de uma regional, é um conselho da cidade e devemos sim atuar nessa totalidade, e pede a compreensão da                   

URBEL na construção das Resoluções, que os técnicos estão disponíveis e pagos para só construir os                

documentos, já o movimento popular, tem suas atividades profissionais, o lar, sobrando poucos minutos ou               

horas para dedicar a Política de Habitação e pede paciência do poder executiva nessas conduções, e finaliza                 
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pedindo mais atenção nos encaminhamentos das reuniões passadas para mantermos uma continuação do             

que foi resolvido para melhor pode avançar. O conselheiro Daniel dos Santos faz uma fala em homenagem                 

as Mulheres nesse dia Internacional e enfatiza que a maioria do movimento popular de moradia são                

mulheres, alerta que a fiscalização aumentou nas comunidades e com elas, as multas por construções de                

pouco impacto. A conselheira Edneia Aparecida faz um alerta ao conselho com relação ao PL 426/2017 que                 

está na CMBH e tem a Vereadora Áurea Carolina como relatora, Edneia lamenta que o mesmo não passasse                  

pelo CMH e que o movimento realizou reuniões para analisar e detalhando o PL ficaram extremamente                

preocupados com a sua redação, que enquanto o CMH está construindo a proposta de Locação Social que                 

ainda não existe, mas essa discussão já está de forma atropelada no PL, no seu Art. 3 está claro; Cria o                     

subsídio temporário para o auxílio habitação com caráter de Locação Social na forma prevista em               

regulamento. Edneia entende que isso é complicado, pois não foi decidido o caráter de Locação Social de                 

forma temporária, e já está no PL, à outra questão é a modificação que faz no Programa Bolsa Moradia,                   

neste último, a PBH está mudando a lógica do Programa, criando o abono pecuniário, deixando o                

movimento preocupado mais uma vez, pois as famílias que usuárias do Bolsa Moradia, são as mais                

vulneráveis e as que mais precisam do amparo do poder público para que de fato ela garanta a moradia e                    

propõe no final que a PBH suspenda a discussão do PL, para que seja convocado uma Audiência Pública                  

para serem discutido de fato os complicadores que estão nesta matéria, ao final, reforça que as Políticas                 

que tratam da Habitação tem que passar pelo CMH, que a Assistência Social está criando alternativas para                 

atendimento da população em situação de rua, que essa construção tem que passar pelo CMH, não se pode                  

criar no atendimento ao déficit, outras frentes de construção de alternativas que sejam fora do CMH. A                 

conselheira Ana Flávia retoma a palavra e diz que referente à mudança no atendimento para a população                 

de rua, ela se mostrou surpresa com a informação, acompanha as discussões na Assistência Social e nunca                 

ouviu falar do projeto de aluguel mencionado, é importante dizer que desde a criação do Programa Bolsa                 

Moradia já atende famílias oriundas da Assistência Social, o que ocorre é que o critério para inclusão de                  

famílias deste público é subjetivo. O conselheiro Luís Torres defende que na redação da locação social a                 

palavra temporária seja retirada por temporário-contínua, na visão do conselheiro não ficou claro se foi               

removida do texto da Revisão da Resolução II ou do PL que está na CMBH e defende que a palavra                    

temporária seja retirada do PL 426/2017, que conforme consulta, ela continua na redação do PL. A                

conselheira Maria Cristina passa para a Apresentação Vídeo Operação Urbano Morro do Estado (Prefeitura              

de Niterói). Marcos Landa pede a palavra e contextualizada que fez o pedido para reprodução do vídeo,                 

pois na reunião passada do conselho foi apresentado que a PBH possui no banco de terras terrenos com                  

declividade, Marcos Landa sugeriu o vídeo, pois apresenta elementos importantes de experiências exitosas             

em terrenos com declividade, defende que é possível construir nestas áreas, inclusive economizando             

recursos, que conheceu outras experiências neste tipo de construção inclusive em Fortaleza, que não se               

podem descartar áreas com esse perfil e pede que a PBH repasse esses terrenos para o movimento                 

organizado construir, cita o IAB como parceiro dessa iniciativa e que detém recursos técnicos para a sua                 

viabilidade. A conselheira Rosilene Guedes, representante dos profissionais liberais, corrobora a fala do             

conselheiro Landa e coloca o IAB à disposição para a construção tanto do projeto como da alteração da                  

Resolução II do CMH, pois na visão dela não existe terreno em que não se possa construir. Segundo a                   

conselheira, arquitetos e engenheiros juntos podem contribuir para efetivação do projeto. A conselheira             

Patrícia Ribeiro representante das entidades de ensino superior também se coloca a disposição, informa              

que foi criado na FUMEC um projeto de extensão justamente para ofertar esse tipo de Assistência Técnica e                  

acredita que outras Instituições de Ensino Superior podem contribuir neste processo. O conselheiro Marcos              

Landa propõe dois pontos de encaminhamento sendo; a apresentação dos terrenos com tipologia             

acidentada na reunião do CMH e a criação na próxima reunião ordinária, de uma comissão para discutir o                  
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Seguro que resguarde as famílias. O Diretor Aderbal de Freitas comunica que no sábado que antecedeu                

essa reunião, o Ministério das Cidades publicou o chamamento público para os empreendimentos de PAC               

vinculados do Programa Minha Casa Minha Vida. A conselheira Edneia Aparecida comunica que recebeu a               

notícia de mais um ato de violência em Conjunto Habitacional, foi assassinado uma criança de quatorze                

anos e os moradores estão assustados, se faz necessário discutir com urgência a segurança nos Conjuntos                

Habitacionais, é inadmissível dar uma notícia desagradável logo em um oito de Março, defende a               

priorização da discussão da violência nos Conjuntos, como a Política Municipal de Habitação fará a interface                

juntos aos Conjuntos do MCMV que é nossa responsabilidade também. O Diretor Aderbal de Freitas               

informa um ocorrido em outro residencial do MCMV, onde um morador com sofrimento mental abusou de                

uma menor e moradores de uma Vila próxima ao Conjunto, lincharam o mesmo e ocuparam a sua unidade                  

habitacional, informa que a PBH tomou todas as providencias para retomar o imóvel, mas defende também                

a necessidade dessa discussão, que ao olhar do diretor não é uma tarefa simples, necessita de uma                 

discussão mais profunda, mas que se faz necessária, mas como esses episódios extrapolam as capacidades               

de atuação do acompanhamento social. 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 março de 2018.  
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