
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BELO 

HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
Aos onze dias do mês de janeiro 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) Informes do Chamamento Público MCMV-E; 3) Apresentação da              
PBH/Proposta de Atendimento; 4) Deliberação sobre a proposta apresentada no Relatório           
Conclusivo da Comissão de Ética em relação à Associação Pró-Moradia Engenho Nogueira e Região              
de Belo Horizonte – ASPROENR; 5) Informes 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, submete a aprovação da ata da reunião anterior que sofreu alguns destaques que foram               
anotados pela Secretaria Executiva do Conselho que serão alterados para publicação no DOM. Em              
seguida, Maria Cristina apresenta a proposta de calendário anual das reuniões ordinárias do             
conselho, sendo aprovado por todos os presentes. O conselheiro Marco Landa pede a palavra e               
solicita que a pauta das reuniões subsequentes seja aprovada previamente com os conselheiros             
antes da publicação e pede informes referente ao andamento das reuniões das Câmaras Técnicas,              
Marco Landa também comunica o falecimento da Mazé, Liderança Nacional do Movimento de             
Moradia do Estado do Acre e pede em respeito ao seu falecimento, um minuto de silencio. Após o                  
recesso, o Diretor de Habitação e Regularização Fundiária Aderbal de Freitas informa sobre o              
questionamento da construção conjunta da pauta, que não vê objeção, Aderbal destaca que é              
necessário só cumprir os prazos regimentais que prevê que a mesma deve ser publicada com até                
sete dias de antecedência da reunião, sugere que os conselheiros que necessitarem incluir pontos              
na pauta, façam isso previamente procurando a Secretaria Executiva do Conselho e passa para a               
apresentação do item (2) da pauta que trata dos Informes do Chamamento Público MCMV-E,              
Aderbal faz um histórico da construção do chamamento público que vem sendo trabalhado desde              
a gestão anterior do CMH, defende a importância de deixar aprovado o chamamento para              
antecipar a uma futura liberação de recursos, mas adianta que não há definição de recurso               
previstos para o MCMV-E para Belo Horizonte, apresenta a legislação que regulamenta o             
programa, destaca o seu objetivo principal que é tornar acessível à moradia para as famílias com                
renda bruta mensal de até R$ 1.800,00 admitindo-se até R$ 2.350,00 para até 10% das famílias                
atendidas em cada empreendimento, ressalta a forma de organização destas famílias sendo:            
cooperativas habitacionais ou mistas, associações e demais entidades sem fins lucrativos. Passa            
para os prazos após a publicação no DOM, detalha as condições e documentos para habilitação               
exemplificando, Estatuto Social registrado em cartório, ata de reunião que elegeu a diretoria,             
dados do presidente ou da entidade e a manifestação de interesse com as declarações de               
atendimento as condições do Edital. Aderbal discorre, ainda, sobre os critérios de hierarquização             
da entidade, explica como será realizada a escolha dos terrenos, enfatizando que é realizada em               
reunião com a presença dos representantes de todas as Entidades e fala da indicação dos               
beneficiários que serão: 50% das UH destinadas a famílias indicadas pela Entidade, 50% para              
famílias do OPH indicadas pela URBEL, exemplifica que as Entidades podem indicar associados dos              
núcleos parceiros desde que previamente indicados na Habilitação e que atendam aos critérios             
Nacionais e adicionais previstos no Edital. Finalizando, apresenta os desafios a serem resolvidos             
como: Definição dos termos e condições para doação do terreno, definição da possibilidade de              
indicação de família pelo município (OPH), formação de dois grupos com sorteio independentes,             
definição de critérios para indicação dos beneficiários do OPH por núcleo, adequação do             
chamamento às novas decisões, formatação do modelo de cogestão entre os agentes. O             
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conselheiro Rogério Siqueira pede a palavra e conta as experiências vividas por ele enquanto              
equipe técnica que acompanhou o empreendimento de auto-gestão no Serrano e se coloca a              
disposição para posteriores debates ou encontros acerca desta metodologia de trabalho. O            
conselheiro Marco Landa na sua fala elogia a PBH/URBEL pela iniciativa do chamamento público e               
destaca que no seu entendimento é o único construído dessa forma em todo o país, alerta para                 
que a construção do chamamento seja elaborada com análise criteriosa sem ferir as regras              
Nacionais do Programa e orienta contatar o Ministério das Cidades para que na frente não tenha                
surpresa. Finaliza ponderando como a Prefeitura não conseguiu colocar essas unidades no            
chamamento em agosto de 2017 e, considerando que existe em aberto 37 mil unidades, indaga               
como a Prefeitura pretende buscar esses recursos junto ao Ministério das Cidades. A conselheira              
Edneia Aparecida faz um resgate histórico da construção do chamamento e alerta que a forma que                
está apresentada é que a PBH está dizendo as regras para as entidades acessarem aos terrenos e                 
não está errada, a Entidade pode por seu lado não querer enquadrar nos critérios estabelecidos               
pela PBH, neste caso é simples, é só não participar do Edital, defende que é preciso criar oficinas                  
para capacitar as entidades a entender a legislação que habilita as Associações em um Programa               
Federal que emprega recurso para construção, é preciso entender cada vírgula dessa Lei e destaca               
que o processo de habilitação das Entidades continua aberto, pode não ter dinheiro, mas para as                
Entidades podem sim se habilitar, e questiona que na apresentação tem uma proposta da PBH de                
repassar recursos para as construtoras, que isso é inaceitável, defende que a complementação             
financeira empregada por parte da Prefeitura deverá ser repassada para a Entidade, isso está              
escrito no Programa de autogestão, os recursos serem passados direto para as construtoras é              
atropelar o parceiro, fiscalizar é uma coisa, mas é preciso respeitar que a conta é única. Outro                 
ponto importantíssimo é que na regra do programa, a Entidade obrigatoriamente tem que             
constituir duas comissões, a comissão de obra e a de acompanhamento financeiro, essa ultima é a                
responsável para assinar todos os cheques. Finaliza dizendo que é triste ver a PBH pegar um                
chamamento que está pré-elaborado há mais de três anos, mas parado, analisar seu conteúdo e               
não propor o que faria sorrir o movimento que é aumentar a quantidade de unidades               
habitacionais. A conselheira Maria Cristina retoma a palavra e pede inversão de pauta, antecipar o               
item quatro da que trata da Deliberação sobre a proposta apresentada no Relatório Conclusivo da               
Comissão de Ética, e subsequente apresentar a Proposta de Atendimento da PBH, não havendo              
objeções, é realizada a inversão e passada a palavra para Ana Flávia Martins Machado, Presidente               
da Comissão de Ética do CMH para condução da deliberação. Ana Flavia apresenta o Processo de                
Número 01.007.454/18-86 em face ao Núcleo Pró-Moradia Engenho Nogueira e Região de Belo             
Horizonte., Ana Flávia comunica o fluxo de tramitação do processo pela Comissão, que incluiu de               
recebimento da denúncia, e notificação para que denunciada pudesse apresentar recurso. Foi            
esclarecido não houve apresentação do recurso no primeiro momento, e que a comissão             
deliberou pelo encaminhamento do caso ao Conselho. Após deliberação da comissão, a            
coordenadora do Núcleo em questão foi novamente notificada da decisão, e apresentou o recurso              
de maneira intempestiva, já que decorrido o prazo previsto na notificação. A presidente da              
Comissão destaca que, mesmo fora do prazo, foi recebido o recurso pela Comissão de Ética, que                
convocou uma reunião nesta data, para analisar o conteúdo. Passou-se então à leitura do relatório               
e do parecer da Comissão de Ética,: . Após a leitura do relatório, cuja cópia será arquivada junto à                   
presente ata, Sendo então lida a conclusão:“Da Conclusão”; Diante dos fatos e dos documentos              
apresentados, sugere-se a exclusão da Associação Núcleo Pró-Moradia Engenho Nogueira e Região            
de Belo Horizonte – ASPROENR no acesso à PMH e o encaminhamento deste processo ao setor                
jurídico da URBEL para que se tomem as medidas legais cabíveis. Ana Flávia reforçou o que já                 
havia sido informado, que o recurso apresentado não alterou a decisão da comissão, que na               
reunião realizada na presente data, antecedendo a reunião do Conselho, a Comissão manteve seu              
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posicionamento, de sugerir ao Conselho a exclusão do Núcleo do cadastro da Política Municipal de               
Habitação. Ana Flávia abre para dúvidas e esclarecimentos. O conselheiro Carlos Ferreira inscreve             
e pergunta a Presidente da Comissão, caso o Núcleo seja excluído, como ficaria a situação das                
famílias associadas. Ana Flávia responde que conforme a Resolução XXVI do CMH Art. 1º Inciso 2º                
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. O Conselheiro Daniel dos Santos defende             
que a Diretoria do Núcleo não deve ser penalizada, que ao excluir um Núcleo de Moradia os                 
principais prejudicados são as famílias, o mesmo defende que outro membro da Diretoria pode              
assumir e dar prosseguimento ao trabalho da Associação. A presidente da Comissão responde ao              
conselheiro que conforme o Regimento Interno da Comissão de Ética no Art. 7º inciso 7º prevê                
que constatado pela Comissão a prática de conduta ilegal ou imoral, por parte de membros que                
compõem a diretoria de Núcleo de Moradia cadastrado na Companhia Urbanizadora e de             
Habitação de Belo Horizonte – URBEL deverá ser recomendado que o Núcleo seja excluído do               
cadastro, Ana Flávia destaca que em nenhum momento o parecer diz que haverá prejuízo as               
famílias, elas podem migrar e levar o atributo de tempo de participação e receberão orientação               
formal da URBEL, inclusive informando a relação de Núcleos de Moradia mais próximos de cada               
residência. O conselheiro Getúlio Alves defende o relatório e diz que não podemos isentar a               
diretoria, ela é responsável pelos atos da Associação. Existe um Conselho Fiscal justamente para              
esse fim, tem que se respeitar as Resoluções e Regimentos aprovados no CMH. A conselheira               
Edneia Aparecida diz que pelas intervenções, os conselheiros novos não tem o entendimento das              
legislações do CMH, o Regimento está claro, as famílias estão asseguradas, gastamos três anos              
construindo as regras e estão publicados no DOM, inclusive os associados não queiram migrar              
para outros grupos, podem se unir e constituir uma nova Associação sem nenhum prejuízo, o que                
está em jogo, não é excluir a Associação, estamos preservando é justamente a Política Municipal               
de Habitação que nos é cara. O Conselheiro Marco Landa reitera a fala da conselheira que                
antecede e destaca que a Comissão está certa em seu relatório apresentado, que a Coordenadora               
como a Diretoria do Núcleo foi omissa com relação a denuncia, o que estamos discutindo aqui é o                  
acesso a PMH do Município, o Núcleo se desejar continuar trabalhando pelo acesso a moradia               
com o mesmo nome e Direção é possível fazer fora do Município de Belo Horizonte, pode até se                  
habilitar no Governo Federal, reitera que o que está em discussão aqui é a PMH, e essa sim temos                   
a responsabilidade. A conselheira Eliete de Oliveira inicia a sua fala alertando que existe uma               
Comissão de Ética eleita nessa gestão do conselho e exige respeito por ela e seus membros,                
discutir os documentos apresentados é questionar a legitimidade dessa Comissão e desta gestão             
do CMH, O Regimento Interno da Comissão não foi construído hoje, ele vem de outras gestões e                 
elaborado a varias mãos, querer penalizar o Coordenador e não toda a sua Diretoria é um erro                 
grave igual está acontecendo no Brasil, se não dermos o exemplo, nunca vamos moralizar essa               
PMH, inclusive é importante destacar, que nesse processo, a família que comprou a falsa UH, que                
agiu de forma a tentar burlar a PMH, tentar passar na frente dos outros Associados, também é                 
penalizada, está previsto no Regimento Interno, não é só o Coordenador e a Diretoria, quem está                
envolvido nessa operação, a regra serve pra eles também. A conselheira Maria Cristina solicita o               
Secretário Executivo do CMH que confira o quórum, e submete a votação ficando dessa forma; 9                
conselheiros a favor da exclusão, nenhum contra, e duas abstenções, ficando deliberado pelo             
Conselho Municipal de Habitação acompanhar o Relatório Conclusivo da Comissão de Ética pela             
exclusão no acesso da PMH de Belo Horizonte a Associação Núcleo Pró-Moradia Engenho             
Nogueira e Região de Belo Horizonte – ASPROENR. A conselheira Maria Cristina passa para o ponto                
de pauta que trata da Apresentação da PBH para destinação dos recursos da conta alienação que                
foi discutida no CMH e enviada para o PPAG18/19 que propunha: Manter a aplicação nos               
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empreendimentos já autorizados, tais como: Manutenção de obras em vilas, favelas e conjuntos             
habitacionais, execução de topografia para regularização fundiária, aquisição de materiais para o            
PEAR e outros; Incluir aportes ao programa MCMV faixa 1,5 aplicando recursos diretamente a              
contratos de famílias de baixa renda, visando a redução de seu comprometimento com o              
financiamento; Possibilitar o atendimento ao passivo do OPH; Incluir aplicação de recursos no             
programa de Assistência Técnica. Apresenta que os estudos atuais da URBEL junto ao Governo              
Municipal propõem: Garantir a aplicação de recursos de aporte e subsídio às famílias no programa               
MCMV faixa 1,5; ampliar a destinação de recursos à Locação Social possibilitando atender parte do               
passivo do OPH e atuar no combate ao déficit habitacional do Município; Manter a aplicação de                
recursos nos empreendimentos já autorizados. Maria Cristina ressalta que é só uma proposta, que              
pode sofrer alterações. A conselheira Edneia Aparecida destaca que foi ela que pediu na reunião               
passada do CMH essa apresentação, Edneia apresenta a preocupação com que a PBH tem dado               
com relação a essa discussão, aponta que o PMCMV faixa 1,5 apresenta inúmeras falhas que já                
foram identificadas e debatidas inclusive nos Grupos de Estudo, para essas falhas, já             
apresentamos algumas alternativas como: Instituir um seguro para garantir a posse da família na              
UH durante os 30 anos de financiamento, como exemplo, se a família ficar vinte e nove anos e                  
nove meses pagando o financiamento mais ficar inadimplente os três últimos, ela perde a sua UH,                
nos vimos isso acontecendo no PAR, às unidades até a quitação são da Caixa Econômica Federal,                
outra questão muito séria é que quase todos os terrenos destinados a construir pelo faixa 1,5 são                 
públicos isso configura o Município pegando terra pública e doando para o Fundo da Caixa e as                 
famílias ficam sem garantia que efetivamente essa terra será dela. O Diretor Aderbal de Freitas               
pede a palavra e faz algumas ponderações na fala da conselheira, primeiro que sejamos claros que                
não há recursos para o faixa 1, é usar o terreno e aportar recursos para subsidiar o faixa 1,5.                   
Aderbal ressalta que o Município não está doando terreno, ele entra na operação como parte dos                
subsídios para baixar o valor da prestação as famílias. Reitera que se a família pagou vinte e nove                  
anos e nove meses e ficou inadimplente nos três últimos, a Caixa não retoma essa UH, uma                 
afirmação dessas é descabida. 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, 11 de janeiro de 2018.  
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