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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

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

DEZENOVE. 

 
Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 18h30, reuniram-se no auditório da 

Urbel, localizado na Avenida do Contorno, 6664, 1º andar, 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) Composição da Comissão de 

Ética, 3)Discussão e votação da Minuta de Resolução do Plano de Quitação Voluntária 

(Financiamento OPH), 4) Assuntos gerais de interesse do Conselho. Verificado o quórum 

necessário para a instalação da reunião, o conselheiro Aderbal de Freitas declara aberta a reunião 

e submete a ata da última reunião para aprovação, que é aprovada sem correções. Aderbal, 

dando prosseguimento à pauta, passa à composição da Comissão de Ética, faz a leitura da 

Resolução XXVI que institui a Comissão de Ética destacando as suas principais atribuições, 

como: Receber denúncias sobre atos praticados em contrariedade às normas da Política 

Municipal de Habitação e proceder à apuração de sua veracidade, desde que devidamente 

instruídas e fundamentadas, inclusive com a identificação do denunciante, encaminhando-a ao 

Conselho Municipal de Habitação, sem emitir juízo; Assegurar a proteção à honra e à imagem do 

investigado; Assegurar a proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob 

reserva, se este assim o desejar; Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na 

execução de sua tarefa, que ficarão à disposição dos Conselheiros de Habitação; Desempenhar 

papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na Política Municipal de 

Habitação; Comunicar ao denunciante as providências adotadas ao final do procedimento; 

Submeter ao Conselho Municipal de Habitação Normas de Conduta Interna; Requerer instauração 

de sindicância ao Conselho Municipal de Habitação e à Companhia Urbanizadora e de Habitação 

de Belo Horizonte em caso de denúncias de irregularidades de natureza ética na Política 

Municipal de Habitação; Atender as convocações do Conselho Municipal de Habitação. Aderbal 

informa, também, que a Comissão de Ética possui um Regimento Interno que estabelece o seu 

funcionamento. Após a explanação do Diretor, os conselheiros debateram pontos relevantes com 

relação ao compromisso e sigilo dos membros da Comissão e passaram para a sua composição, 

ficando assim: representante do Poder Executivo, Gustavo Sapori Avelar, representante do Poder 

Legislativo, Vereador Maninho Félix, representante do Movimento Popular de Luta por Moradia, 

Carlos Ferreira dos Santos, representante do Sindicato dos Trabalhadores, Lilian Daniela dos 

Anjos Pinto, representante de entidade empresarial, Francisco Antônio de Lima Drummond Júnior, 

representante de entidade de ensino superior, Patrícia Ribeiro Campos de Abreu, representante 

de entidade de profissionais liberais, Márcia Maria Romero, representante da URBEL indicado 

pelo Diretor-Presidente, Flaviano Luiz Milagres Araújo, e os dois representantes da COMFORÇA 

de Habitação serão eleitos na reunião do fórum dos coordenadores de núcleo que será agendada 

e conduzida pela DHR. Dando continuidade à pauta, Aderbal passa para a apresentação da 

Minuta da Resolução do Plano de Quitação Voluntária (PQV), faz a leitura da Resolução que foi 

distribuída antecipadamente aos conselheiros e na Câmara Técnica do CMH e destaca: A 

quitação total ou parcial do saldo devedor pelos beneficiários do Orçamento Participativo da 

Habitação visa à transferência de propriedade do imóvel, explica que no caso dos adimplentes, o 

beneficiário poderá obter o desconto de 60% sobre o saldo devedor financiado, que o beneficiário 

que realizar o pagamento de uma parcela corrente e concomitantemente o pagamento antecipado 

da subsequente, fará jus ao abatimento de duas parcelas vincendas a contar de maneira 
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decrescente do final do contrato. Com relação aos inadimplentes, Aderbal explica que o 

beneficiário só poderá aderir ao Plano de Quitação Voluntária após a quitação das prestações 

vencidas. Já nos casos de contratos não assinados, o Diretor explica que se o beneficiário se 

encontrar em situação irregular pela não adesão ao contrato de financiamento, só poderá aderir 

ao Programa de Quitação Voluntária após a assinatura do referido contrato. Já nos casos das 

famílias com contratos finalizados, financiamento/permissão de uso oneroso com mais de 120 

meses de vigência, estando, portanto, já finalizado na data de publicação desta Resolução, será 

concedido o desconto de 40%sobre as parcelas vencidas. Nos casos de Interveniência, somente 

será permitida a transferência de unidades habitacionais cujo Contrato de Financiamento/Termo 

de Permissão de Uso Oneroso estiver quitado. Finalizando, Aderbal apresenta um quadro com o 

balanço dos financiamentos sendo: Unidades derivadas do OPH: 3.107, Contratos de 

Financiamento e Termo de Permissão de Uso Oneroso Assinados: 2.380, sendo 314 quitados, 

UH/Beneficiários sem contrato assinado são 727. Aderbal, após a apresentação, submete a 

Resolução LV à aprovação, ficando a mesma aprovada por todos os conselheiros presentes sem 

nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Passando para os assuntos gerais de interesse do 

CMH, Marcos Landa pede a palavra e faz a leitura do documento do Movimento Nacional de Luta 

por Moradia, entregue em Brasília, que possui as seguintes propostas: Garantir a plena execução 

do Sistema Nacional para Habitação de Interesse Social; Convocação da Conferência Nacional 

das Cidades e eleição do Conselho Nacional das Cidades devido à urgência da reativação do 

Conselho Gestor do FNHIS; Aprovação da PEC Moradia Digna, que trata de no mínimo de 1% do 

produto da arrecadação dos impostos federais para moradia (285/2008); Implementação da 

Política Nacional de HIS que abarque pluralidade de ações como acesso a terra urbanizada, 

provimento habitacional em áreas infraestruturadas, urbanização de favelas, regularização 

fundiária, requalificação de imóveis ociosos e fortalecimento da autogestão habitacional no meio 

urbano e rural; Implementação da Lei 11.888/2017 da política de Assistência Técnica de 

Engenharia e Arquitetura. E em cumprimento constitucional da Função Social da Propriedade, o 

governo deve priorizar a utilização de imóveis públicos, vazios ou subutilizados, em áreas 

infraestruturadas para a promoção de HIS; O fim imediato da política de remoções das favelas e 

cortiços, para que seja assegurado o direito dos moradores de permanecer nos territórios onde 

construíram seus laços afetivos, comunitários e de trabalho; Criação de política de prevenção e 

mitigação de riscos, tais como: execução de obras de contenções de encostas, drenagem e 

saneamento básico nas áreas de favelas e periferia afetadas pelas enchentes; A não aceitação da 

PEC 80 que fragiliza a Função Social da Propriedade. Monica Bedê na sua fala relembra que 

nesse ano se comemora os 25 anos da PMH, apresenta o vídeo do “Rolezinho da autogestão” 

que percorreu conjuntos construídos através desse Programa, Monica destaca como foi produtivo 

e ao mesmo tempo esclarecedor, destaca que muita gente não conhecia esse tipo de experiência 

em Belo Horizonte e convida para o evento “Roda de Conversa sobre a autogestão em Belo 

Horizonte” dia 27/08 na sede do IAB-MG, finaliza dizendo que já articulou com o Planejamento 

Urbano a necessidade de apresentação, em reunião posterior do CMH, de como ficou o Plano 

Diretor, dando destaque nas alterações e novidades. O conselheiro Luís Barros apresenta a 

proposta discutida no Coletivo Habite a Política do projeto “Moradia Primeiro”, que significa uma 

perspectiva de atendimento diferente do atual praticado para a população em situação de rua, o 

modelo atual só prevê o atendimento através de abrigos, albergues e essa nova proposta é 

atender de forma a garantir uma moradia permanente, garantindo mais estabilidade a essa 

família, pede para ser incluído na próxima pauta da reunião do CMH um ponto para a 

apresentação de um vídeo que está sendo produzido pelo Coletivo, que visa detalhar melhor a 

proposta. A conselheira Laura pede a palavra e reforça o informe repassado em reuniões 
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anteriores da importância da participação na Eleições do COMPUR. A conselheira Lilian Daniela 

na sua fala faz dois convites aos conselheiros, o primeiro a se realizar no dia 7 de Setembro às 9h 

da manha no viaduto Santa Tereza para o ato do Grito dos Excluídos, que tradicionalmente leva a 

bandeira da habitação popular e esse ano não será diferente, o outro convite é para as 13h do 

mesmo dia, para o ato em comemoração aos dois anos da Ocupação Pátria Livre localizada na 

Pedreira Padre Lopes, na Rua Pedro Lessa. Lilian relata que será uma tarde com várias 

apresentações culturais e rodas de conversa. A Vereadora Bella Gonçalves pede a palavra e 

repassa o microfone para Lucimara, moradora do Bairro Palmeiras, que apresenta uma denúncia 

ao CMH, Lucimara pede ajuda para as famílias da Rua Raul Mourão Guimarães, que no início do 

ano foram abordados pela PBH e posteriormente emitido notificação de demolição das suas 

moradias, que estão consolidadas há mais de 35 anos e pede esclarecimentos da PBH acerca 

dos fatos. O conselheiro Aderbal de Freitas se comprometeu em levantar maiores informações, 

mas solicitou que a munícipe ou a Vereadora encaminhe oficialmente, tanto pra URBEL como 

para a Secretaria de Política Urbana, a solicitação formal para que seja apurada a denuncia. A 

conselheira Luciana Ostos comunica que essa demanda já apareceu na Secretaria de Política 

Urbana, inclusive já tem um parecer, trata-se de uma parte de área remanescente e a outra uma 

praça, comunica que não tem conhecimento se essa praça chegou a ser implantada e adianta que 

existem três recomendações específicas para essa área, e que a Secretaria está à disposição 

para quaisquer esclarecimentos. Não havendo mais nada a tratar, o conselheiro Aderbal de 

Freitas encerra a reunião. 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 agosto de 2019.  


