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

REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
Aos nove dias do mês de agosto 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 da última reunião; 2) Discussão e votação da LOA (Lei Orçamentária Anual); 3)Discussão e votação da                 

Resolução LI (Altera a Resolução XXI); 4)Apresentação/Divulgação das linhas programáticas Provisão           

Habitacional/Assessoria e Assistência Técnica (Conteúdos parciais da revisão da Resolução II) Deliberação            

posterior; 5) Informes Gerais de Interesse do CMH. Verificado o quórum necessário para a instalação da                

reunião, o presidente do Conselho Municipal de Habitação Claudius Vinicius Leite Pereira cumprimenta os              

presentes e abre a reunião submetendo a aprovação das atas das reuniões de Junho e Julho, aprovadas                 

pelos conselheiros presentes. Em seguida, Claudius Vinicius comunica que na última reunião foi solicitado              

esclarecimentos com relação à reintegração de posse na Rua Olaria, no bairro Granja de Freitas, o                

presidente informa que o relatório da fiscalização já está disponível e será enviado por e-mail para todos os                  

conselheiros. Claudius comenta o conteúdo da pauta, fazendo um detalhamento dos temas, e passa para a                

funcionária da URBEL Karla Marques para conduzir a apresentação da LOA (Lei Orçamentária Anual) e do                

PPAG 2019-2021. Karla Marques inicia dizendo que tanto a LOA como o PPAG, antes de ser apresentado na                  

reunião do CMH, foi submetido e bem discutido nas Câmaras Técnicas e, caso for aprovado hoje, ainda será                  

submetido ao Governo Municipal. Passa para a apresentação dos programas do PPAG 62 – que trata da                 

Gestão do Sistema Viário Municipal, o 66 - Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale, o 225 –                  

Assentamentos de Interesse Social, e o 226 da Habitação, apresenta o quadro de sub-ações de cada                

programa e passa a proposta orçamentária do FMHP/PLOA 2019, finaliza reforçando que a apresentação              

em questão, juntamente com os quadros e planilhas das Metas Físicas, foi encaminhada para todos os                

conselheiros por e-mail. A conselheira Edneia Aparecida pede a palavra e manifesta a sua insatisfação com                

a aprovação do PL 413/2017 em primeiro turno e o receio da conselheira é que, dessa previsão                 

apresentada na proposta orçamentária, vai sair os 68 milhões da conta alienação, que se o PL for aprovado                  

em segundo turno, consequentemente vamos perder todo o planejamento apresentado na peça            

orçamentária e relembra aos conselheiros que existe uma recomendação da Defensoria Pública que orienta              

à Prefeitura de Belo Horizonte suspender a tramitação do PL 413/2017 e submetê-lo no Conselho Municipal                

de Habitação; Edneia, aproveitando a oportunidade da discussão do PL, apresenta aos conselheiros a lista               

dos Vereadores que votaram favorávelmente ao projeto de lei e pede publicidade de todos. Flávia Nolasco                

pede esclarecimentos com relação ao PL 622 que chegou ao conhecimento da Gabinetona, conforme a               

assessora parlamentar, o mesmo prevê a venda de cerca de 40 imóveis e questiona se, ao invés de                  

colocá-los à venda, não seria possível destiná-los para habitação popular. O presidente Claudius Vinicius              

informa que desconhece o PL, mas se comprometeu a tomar conhecimento e trazer informações no               

Conselho. O conselheiro Luís Torres retoma a discussão do PL 413/2017 e recorda que a discussão foi                 

abordada desde o ano passado no CMH, informa que ocorreram duas audiências públicas e comenta que                

foi apresentada uma recomendação do MPMG e recentemente, antes da votação em primeiro turno, foi               

apresentada uma recomendação da Defensoria Pública, nesta ultima, foi apresentado dois vícios de             

ilegalidade no PL, sem falar nos diversos argumentos como o de ordem política já pontuados aqui no CMH,                  

Luís finaliza dizendo que ao longo dessas conversas e audiência pública, foi mencionado por parte da URBEL                 

a intenção de que caso esses setenta milhões forem subtraídos do Fundo, há intenção do recurso ser                 

ampliado para oitenta e quatro milhões, a dúvida que fica é qual a garantia de que isso vai se viabilizar,                    

considerando que o PL 413/2017 saiu do executivo atropelando a Política Municipal de Habitação, o que                

nos garante que esse atropelo não vai acontecer logo. O presidente Claudius Vinicius retoma a palavra e                 
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submete a votação da Lei Orçamentária Anual, ficando assim: quinze votos a favor, nenhum contra e                

nenhuma abstenção. A conselheira Edneia Aparecida, após a votação, propõe que o CMH envie uma               

recomendação ao Prefeito Alexandre Kalil contextualizando toda a discussão aqui tratada e recomendando             

retirar o PL413/2017 de tramitação na CMBH e submetê-lo no CMH. O presidente, dando prosseguimento à                

pauta, passa a palavra para a conselheira Ana Flávia para apresentar a proposta da Resolução LI que altera                  

a Resolução XXI, que amplia a possibilidade de atendimento da população da Política Municipal de               

Habitação aos casos de reassentamento de imóveis alugados ou cedidos. Ana Flávia inicia contextualizando              

o histórico da construção da Resolução, explica que antes de ser apresentada aqui no Conselho, foi                

amplamente debatida nas reuniões das Câmaras Técnicas, recebendo duas contribuições de inclusão no             

texto, sendo: Art. 1º inciso V, que prevê que o imóvel a ser removido deverá estar sob regime de aluguel ou                     

cessão pelo período mínimo de 02 (dois) anos antes do início da intervenção, e no parágrafo 3º do Art. 1º                    

que propõe que os critérios de priorização do atendimento serão definidos por regulamento próprio              

através de instrução normativa. O presidente Claudius Vinicius retoma a palavra e submete a votação da                

Resolução LI que altera a Resolução XXI, ficando assim: quinze votos a favor, nenhum contra e nenhuma                 

abstenção. Após a votação, a conselheira municipal de Política Urbana Fátima Gotschalg pede a palavra               

para sensibilizar os conselheiros da importância de pressionar os vereadores para votação do Plano Diretor               

que está na CMBH, Fátima contextualiza que o Plano foi aprovado na Conferência Municipal de Política                

Urbana em 2014, ou seja, há 4 anos estão na luta pela sua aprovação, fala da importância do Plano nos                    

aspectos urbanísticos e detalha a importância da outorga onerosa que destina recursos para o Fundo               

Municipal de Habitação. Dando prosseguimento à pauta, o presidente passa a palavra para o conselheiro               

Aderbal de Freitas para apresentar o que foi construído até o momento referente às linhas programáticas                

Provisão Habitacional/Assessoria e Assistência Técnica (Conteúdos parciais da revisão da Resolução II).            

Aderbal inicia explicando as instancias em que a discussão foi debatida, comenta brevemente a história da                

formação do Grupo de Estudo que foi legitimamente eleito em reunião do CMH e que do mesmo                 

derivou-se um grupo interno de funcionários da URBEL constituído através da Portaria 36, que a discussão                

conta também com contribuições do Coletivo Habite a Política, resume que a revisão da Resolução II está                 

sendo debatida amplamente nestes espaços, explica o fluxo dos trabalhos destacando que, antes de ser               

levado à reunião ordinária, é debatido no Grupo de Estudos, que por sinal é amplamente mobilizado pela                 

secretaria executiva do CMH, propõe um cronograma de conclusão da discussão, ficando assim: Reunião              

de Agosto apresentação das linhas Provisão Habitacional/Assessoria e Assistência Técnica, ficando proposto            

que os conselheiros encaminhem sugestões para além do material que hoje será apresentado até o dia                

23/08 através do e-mail cmh@pbh.gov.br e no dia 30/08 às 15h Reunião do Grupo de Estudo. Na reunião                  

ordinária de setembro, votaríamos as duas linhas Assessoria e Assistência Técnica e apresentaríamos as              

linhas programáticas Assentamentos de Interesse Social e Ações Transversais. Na reunião ordinária de             

outubro, votaríamos as linhas Assentamentos de Interesse Social e Ações Transversais, concluindo a revisão              

da Resolução II que será apresentada através da Resolução LII. A conselheira Maria Cristina passa para a                 

apresentação do texto e comunica que o mesmo foi enviado com antecedência a todos os conselheiros,                

reforça a fala do conselheiro Aderbal de que as reuniões do Grupo de Estudo são mobilizadas para além dos                   

membros constituídos, que a secretaria executiva do CMH envia o convite a todos que algum dia                

participaram da reunião do grupo e registra que só na ultima reunião, o envio do convite foi superior à 70                    

pessoas, inicia a apresentação especificando as alterações que não estavam na Resolução II nas linhas               

Programa Produção Habitacional, acrescenta a requalificação de prédios existentes. Já na Aquisição de             

Imóveis, entra o financiamento/subsídio para aquisição de UHs e aquisição de imóveis pelo poder público,               

no Programa Bolsa Moradia, é incluído o abono pecuniário e a novidade é a inclusão do Programa de                  

Locação Social, que prevê a locação social pública, a locação social privada, a locação por organizações sem                 
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fins lucrativos e o subsídio ao locatário. Apresenta os novos critérios para acessar o Programa sendo:                

Especificações dos critérios para reassentamento e, nos casos de indeferimento do atendimento, apresenta             

o quadro descrevendo o público elegível juntamente com os tipos de atendimento. No Programa de               

Assessoria e Assistência Técnica, Cristina apresenta os pontos que foram propostos à inclusão sendo:              

Programa de Assessoria e Assistência Técnica Individual está previsto; apoio à produção de novas moradias,               

apoio à melhoria habitacional de moradias existentes, apoio à regularização fundiária e urbanística de              

edificações e apoio à mitigação/erradicação de risco geológico e/ ou construtivo. No Programa de AAT               

Coletiva: apoio à produção de conjuntos habitacionais, apoio à regularização e/ou urbanização de             

assentamentos de interesse social, apoio ao planejamento de ações e à organização social. No Programa de                

Financiamento de Material e Mão de Obra: financiamento de mão de obra, financiamento de material de                

construção. O público elegível serão as famílias residentes em assentamentos de interesse social e de baixa                

renda residentes no Município e os critérios de atendimento prioritariamente a famílias com renda até               

cinco salários mínimos, imóveis destinados à moradia do beneficiário e único imóvel da família, imóvel               

localizado em área consolidada para uso edílico, e a novidade que será incluída, de regulamento próprio                

para definição de critérios para priorização e formas de operação. Fala dos tipos de atendimentos de                

assessoria e assistência técnica tanto na modalidade individual como na coletiva e finaliza falando da               

disponibilização das áreas públicas, apresenta as já previstas como reassentamento em função de risco              

geológico-geotécnico ou obras públicas, do atendimento ao déficit habitacional e, prioritariamente, o OPH,             

fala da realocação de imóvel não residencial removido por obras públicas – PRAC. Apresenta a novidade                

que é a disponibilização de áreas públicas remanescentes para construção de UH e edificações não               

residenciais. A conselheira Edneia Aparecida propõe que a URBEL apresente o conteúdo da discussão da               

modificação da Resolução II no fórum dos coordenadores de núcleo. O conselheiro Luís Torres explica o                

funcionamento do coletivo Habite a Política e reforça que todas as discussões pautadas no coletivo são                

encaminhadas ao Grupo de Estudo constituído pelo CMH, informa que o coletivo vai protocolizar junto à                

secretaria executiva do Conselho, toda a revisão produzida para ser submetida ao Grupo de Estudo, propõe                

que as duas linhas, Assentamentos de Interesse Social e Ações Transversais sejam apresentadas e              

discutidas na próxima reunião ordinária do CMH e, subsequentemente a isso, sejam aprovadas só em               

reunião posterior, propõe ao final da aprovação desta revisão, uma audiência pública para coroar todo o                

processo de construção. Monica Bedê pede a palavra e reforça as propostas apresentadas pelo conselheiro               

Luís e propõe ao CMH agilizar a aprovação da revisão da Resolução II, a possibilidade de convocar reuniões                  

extraordinárias para tratar unicamente de discutir e aprovar as alterações, visto que o CMH tem uma                

agenda dinâmica com vários outros temas. O presidente Claudius Vinicius, diante da proposta de audiência               

pública, relembra aos conselheiros que o Conselho tem como atribuições convocar reuniões públicas e,              

caso se faça necessário, pode ser um espaço interessante para dar publicidade à discussão, após o                

esclarecimento, passa para o próximo ponto de pauta referente aos assuntos gerais de interesse do CMH.                

O conselheiro Aderbal de Freitas pede a palavra e esclarece a solicitação feita pelo Movimento Popular em                 

reuniões anteriores referente a famílias oriundas de Núcleos de Moradia que possuem conquistas de OPH,               

que estão ocupando irregularmente UHs destinadas ao OPH, Aderbal explica que, em alguns casos, já               

possuem até processo de Reintegração de Posse aberto pela Procuradoria Geral do Município, inclusive,              

diante dessa ação, a URBEL foi procurada e o assunto apresentado aqui no CMH, da possibilidade do                 

Município legalizar essas famílias e, em alguns casos onde houver, retirar as ações de Reintegração de                

Posse mediante a formalização do Núcleo de Moradia que apresentar essa solicitação e tiver conquistas em                

fóruns do OPH, o conselheiro defende que o assunto precisa ser melhor trabalhado, visto que a demanda                 

não só foi apresentada na URBEL, bem como nas câmaras técnicas e em reuniões ordinárias do Conselho,                 

que a equipe da URBEL vem conversando tanto com os coordenadores que apresentaram essa demanda,               
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bem como internamente, para avaliar qual a melhor alternativa para atender a essa demanda, não sabe se                 

seria melhor uma recomendação ou resolução do CMH, mas que a demanda não está esquecida e será                 

apresentada uma proposta para atendimento da situação levantada. A conselheira Edneia Aparecida pede a              

palavra e informa que participou da audiência pública na CMBH referente ao PL 577/2018 que prevê a                 

transformação da URBEL em autarquia, Edneia manifesta que ficou preocupada com o que foi falado na                

audiência e ficou espantada com o quadro reduzido de funcionários que a URBEL possui que o quadro                 

deveria ser maior, visto a abrangência de atuação desta empresa que lida com a camada mais pobre da                  

nossa cidade, que conforme o que ela escutou na audiência, essa mudança na URBEL mexe com as                 

garantias de empregabilidade dos funcionários, que isso é preocupante conforme a sua avaliação,             

questiona como que um funcionário com sua situação instável poderá criar alternativas de atendimentos              

para uma parcela da população ainda mais vulnerável que a dele, finaliza defendendo a importância do                

trabalho da URBEL, que ela participa da vida dessa empresa desde a sua fundação, desde quando foi                 

preciso brigar para ter acesso a ela, que só quem vive diariamente a vida nas vilas e favelas da nossa cidade                     

sabe da importância dessa empresa para a cidade, que deveríamos estar discutindo é o seu fortalecimento,                

e não a redução de direitos. O sindicalista e funcionário da URBEL Giovanni Braz pede a palavra e convida                   

os conselheiros para a reunião que vai acontecer na sede do SINTAPPI-MG dia 13 de agosto, onde será                  

discuto o PL 577/2018 com mais profundidade, visto que o sindicato já acumula um nível significativo de                 

informações com relação a essa proposta e comunica que o sindicato é o local apropriado para essa                 

discussão, reitera que não existe aqui inimigos da Política Municipal de Habitação, que estamos entre               

companheiros. Flávia Nolasco, na sua inscrição, solicita à mesa do CMH a inclusão, como ponto de pauta da                  

próxima reunião, do PL 533/2018 de autoria da Gabinetona, que trata de alterações na Política de                

Habitação para inclusão de mulheres vítimas de violência e solicita o envio das apresentações da reunião. A                 

conselheira e presidenta da Comissão de Ética Ana Flávia pede a palavra e reforça o acertado no CMH de                   

que os casos específicos de apreciação de Núcleos de Moradia apurados pela Comissão deveriam ser               

deliberados em reunião extraordinária específica para esse assunto, argumenta que se faz necessário esse              

agendamento diante de um processo já discutido e com encaminhamento da Comissão de Ética para ser                

deliberado pelo CMH. Não havendo mais nada a tratar, o 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, 09               

de agosto de 2018.  
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