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

REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 
Aos dez dias do mês de maio 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 da Comissão de Ética/ Encaminhamento do processo nº 01-000.409/17-92 referente ao            

Núcleo ASTRO; 3) Apresentação dos Planos Globais Específicos (PGE) das vilas Vitória da Conquista e Olhos                

D Água e do Plano de Regularização Urbanística (PRU) da Vila Araci. ; (4) Assuntos Gerais de Interesse do                   

CMH. Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião, o Presidente Claudius Vinicius Leite               

Pereira cumprimenta os presentes e abre a reunião submetendo a aprovação da ata da reunião anterior                

que é aprovada pelos conselheiros presentes. Em seguida, o conselheiro Luís Tôrres Barros questiona o               

Presidente Claudius Vinicius pelas razões de haver, naquele momento, pessoas impedidas de ingressar no              

prédio da URBEL. O Presidente sustenta que o próximo ponto de pauta (Processo da Comissão de Ética a                  

respeito do Núcleo ASTRO), pela gravidade das questões envolvidas, exige maior cuidado, ou seja, presença               

apenas dos Conselheiros só neste item da votação. A conselheira Edneia Aparecida afirma que a reunião do                 

conselho é pública e de interesse de parte da população, e devem ser abertas e preparadas para receber                  

não só um ônibus, mas dez, ou quantos vierem, se trata de uma discussão de Habitação de interesse da                   

cidade e sugere que o CMH solicite que a discussão desta ocupação seja levada a reunião da mesa de                   

diálogos constituída pelo Governo de Estado. O presidente Claudius não vê dificuldade nisso, inclusive              

comunica que as pautas da mesa podem ser apresentadas pelos movimentos, não se faz necessário ser por                 

instituições, comunica ao CMH que acontece no momento uma manifestação na porta da URBEL oriunda da                

Ocupação Vicentão e que até o momento não entende o motivo apresentado, visto que os moradores                

reivindicam a ligação de luz na ocupação e por não se tratar de AEIS, a ligação não depende de autorização                    

da PBH, mas que irá receber uma comissão da ocupação tirada entre seus pares ainda hoje durante a                  

reunião do CMH. Desenvolve-se, em seguida, uma discussão a respeito das ocupações verticais,             

relacionando-se a questão ao episódio recentemente ocorrido em São Paulo, onde um prédio ocupado por               

famílias sem casa desabou após incêndio. Claudius Vinicius discorreu sobre as complexidades inerentes à              

questão das ocupações verticais e chamou atenção para levantamento da Secretaria de Política Urbana              

sobre os imóveis com condições de serem retomados no centro de Belo Horizonte, sugerindo haver aí a                 

possibilidade de se encontrar imóveis com potencial para projetos de Habitação de Interesse Social. O               

conselheiro Marcus Landa pede a palavra e propõe uma nota do CMH em repúdio a várias declarações                 

desastrosas de jornalistas mineiros com relação à PMH, se faz necessário uma nota tornando transparente               

toda à construção da PMH de Belo Horizonte para desmascarar inverdades, a imprensa mineira está               

criminalizando o movimento e suas lideranças, isso é inadmissível. O presidente Claudius Vinicius não vê               

dificuldade na construção da nota, defende que Belo Horizonte é referência na Política Habitacional,              

inclusive recebemos essa semana representante do BNDS que financiou obras de intervenção em Vilas da               

nossa capital, se dispôs a ajudar a construir a nota e enfatizou a necessidade de expor as experiências                  

exitosas de Belo Horizonte, propõe construção de forma conjunta da nota, inclusive se for o caso, submeter                 

à Câmara Técnica. Dando prosseguimento a pauta, o Presidente passa a palavra para a Ana Flávia,                

presidenta da Comissão de Ética para apresentação do funcionamento da comissão e encaminhamento do              

processo envolvendo o Núcleo ASTRO, Ana cumprimenta os presentes e apresenta a composição da              

comissão que tem um representante de cada segmento do conselho e um eleito na reunião do fórum de                  

coordenadores de Núcleos, apresenta a Resolução XXVI que institui a comissão e destaca que é uma                
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resolução do ano de 2011, faz a leitura da resolução especificando as suas 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 a 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 e se Constatada pela Comissão de Ética a prática de                

conduta ilegal ou imoral por núcleo de moradia cadastrado na Companhia Urbanizadora e de Habitação de                

Belo Horizonte - Urbel, o núcleo será excluído do cadastro, assegurado o contraditório e a ampla defesa.                 

Ana destaca um item bastante questionado na discussão do ultimo núcleo que foi excluído do cadastro                

sobre a garantia das famílias e diz que; As famílias participantes do núcleo de moradia excluído do cadastro                  

da Urbel poderão migrar para outro núcleo e não perderão o tempo de participação nesse, desde que                 

devidamente comprovado o tempo de participação perante Urbel. Explica todo o procedimento que é              

adotado pela comissão ao receber uma denuncia e comunica que A Comissão de Ética do Conselho                

Municipal de Habitação elaborou um Regimento Interno que normatizou as suas ações, considerando as              

regras instituídas pelo Conselho Municipal de Habitação. Ana Flávia em seguida, passa para a apresentação               

do relatório final da apuração da comissão de ética processo nº 01-000.409/17-92. Ana Flávia faz a leitura                 

do relatório final da comissão de ética e abre para manifestação da parte interessada. O advogado Willian                 

Santos do Núcleo ASTRO cumprimenta os conselheiros, faz uma análise da luta pela moradia na cidade com                 

relação às ocupações urbanas, ele como presidente da comissão de Direitos Humanos da OAB vem               

tratando na cidade. Com relação ao Núcleo ASTRO, Willian apresenta alegações em defesa do Núcleo e                

pede a suspensão do processo da pauta. A coordenadora Ana Lúcia Pereira Sobrinho pede a palavra e vem                  

através deste espaço democrático, pedir aos conselheiros presentes que não acompanhe o relatório da              

comissão de ética, declara que é inocente neste processo e reitera o pedido do advogado para suspendê-lo                 

da pauta. A presidente da comissão de ética Ana Flávia relata todas as etapas do processo e dos prazos de                    

defesa que foram respeitados, faz um histórico de toda a evolução do caso desde o recebimento da                 

denuncia e comunica que todo o processo administrativo de número 01-000.409/17-92 referente ao             

Núcleo ASTRO está devidamente arquivado para qualquer consulta que se faça necessária. Não havendo              

mais questionamentos, o presidente do conselho faz a verificação do quórum e submente o relatório da                

comissão de ética à votação ficando assim; 12 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, ficando                 

deliberado pelo Conselho Municipal de Habitação acompanhar o Relatório Conclusivo da Comissão de Ética              

pela exclusão no acesso da PMH de Belo Horizonte do Núcleo ASTRO. O presidente Claudius Vinicius pede                 

para a conselheira Maria Cristina dar prosseguimento a pauta e se retira para receber a comissão de                 

moradores da Ocupação Vicentão. Maria Cristina assume os trabalhos e passa para a funcionária da URBEL                

Luciene para apresentação dos Planos Globais Específicos (PGE) das vilas Vitória da Conquista e Olhos               

d’Água e do Plano de Regularização Urbanística (PRU) da Vila Araci. Em seguida, os representantes da                

Ocupação Vicentão, na pessoa da liderança Gladis pede a palavra para sintetizar a demanda da ocupação e                 

passar um balanço da reunião com o presidente do Conselho Municipal de Habitação, a liderança comunica                

aos conselheiros o motivo da vinda organizada no prédio da URBEL, faz um histórico da ocupação de todos                  
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os passos até o presente momento das lutas travadas por eles, e especifica que a demanda hoje                 

apresentada, trata-se de uma reinvindicação levantada após uma reunião que ocorreu no prédio da CEMIG,               

onde a empresa comunicou às lideranças que o fornecimento de energia só seria possível mediante               

autorização da PBH, A conselheira Edneia Aparecida pede a inscrição e reforça que o CMH leve a discussão                  

da Ocupação Vicentão para a mesa de diálogos instituída pelo Governo de Estado, que a principal pauta                 

levantada pelos moradores é o abastecimento de energia e essa demanda é de responsabilidade do               

Governo de Estado que há gestões não produz moradia, Edneia solicita também, uma solução para o caso                 

das famílias que ocupam indevidamente UH´S da Política Municipal de Habitação que são oriundas de               

Núcleos de Moradia que tem conquistas nos fóruns do OPH, pede destaque nas famílias nesta situação do                 

Credito Solidário Granja V, onde as famílias assinaram contrato com a CAIXA, mas nem todas ainda foram                 

atendidas, informa que das 200 famílias que assinaram o contrato, 140 foram atendidas e 60 aguarda uma                 

definição por parte do poder público com relação aos atendimentos, reitera que essas famílias fazem parte                

do passivo do OPH e precisam de uma definição e finaliza propondo que na próxima reunião ordinária do                  

CMH, a DHR da URBEL apresente os casos de famílias que ocupam unidades habitacionais construídas pela                

Política Habitacional que possui processo de despejo em curso, é preciso conhecer essas famílias e os                

encaminhamentos que a URBEL vem tratando para solucionar esses casos, que essas famílias que são dos                

grupos organizados e tem direito a uma. Unidade habitacional seja regularizada pela URBEL. O Conselheiro               

Luís Torres apresenta a necessidade de o conselho discutir os decretos 16.888 (Declaração de              

assentamento como de interesse social) e 16.889 (Controle e monitoramento de áreas públicas municipais)              

recentes publicados, é preciso entender o que pretende a PBH e URBEL com eles e o CMH deve ampliar o                    

espaço e olhar com relação a essa discussão, propõem que o CMH convoque o Governo para prestar                 

esclarecimentos dos motivos da proposição dos decretos que na visão dele é um prejuízo os decretos bem                 

como os PL´S serem apresentados sem uma prévia. Finalizando, Luís entrega um documento do coletivo               

HABITE A POLÍTICA com contribuições no texto do PL 426/17. 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, 10 de maio de 2018.  
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