
             ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BELO 

HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 
Aos doze dias do mês de abril 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: Aprovação da Ata; 2)                

Análise do Cadastro das Famílias do OPH/Núcleos; 3) Proposta Resolução XLIV; 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 em primeira chamada sem quórum,               

comunica que é necessário aguardar mais 30 trinta minutos para abrir em segunda chamada. Após o prazo                 

estabelecido, já com o quórum necessário para instalação da reunião, Claudius abre oficialmente a reunião               

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

seguida, o secretário executivo do CMH Samuel Galvão, sugere a inversão de pauta passando o item (3) no                  

lugar do item (2), não havendo manifestações contrárias, é aprovado. Dando prosseguimento, o presidente              

do conselho antes de passar para a apresentação da proposta de resolução, justifica que a matéria foi                 

submetida antes de ser apresentada no CMH, na reunião da Câmara Técnica para melhor detalhamento de                

conteúdo. Passa a palavra para Ana Flávia que apresenta um histórico da Resolução XXI aprovada em 14 de                  

outubro de 2011, cujo histórico se faz necessário para melhor entendimento da presente resolução XLIX               

proposta hoje, que vem atender uma demanda apresentada pela resolução XXI anterior. No contexto da               

resolução XXI, Ana Flavia explica que a mesma amplia a possibilidade de atendimento da população               

beneficiária da Política Municipal de Habitação aos casos de reassentamento de moradores de imóveis              

alugados ou cedidos, deixa claro que no seu universo, ela se aplica a famílias em imóveis alugados ou                  

cedidos a serem removidos em áreas de intervenção da URBEL, fala dos critérios que são: possuir renda                 

familiar até cinco salários mínimos, residir no município de Belo Horizonte há mais de dois anos sob o                  

regime de aluguel ou cessão, não ter sido contemplada anteriormente por programa habitacional público, e               

por ultimo, que o imóvel a ser removido deverá estar sob regime de aluguel ou cessão por pelo menos dois                    

anos antes do início da intervenção. Ana Flávia destaca na apresentação que o reassentamento fica               

condicionado à disponibilidade de unidades habitacionais no empreendimento, que a possibilidade de            

atendimento das famílias fica condicionada à sua adesão a financiamento da unidade habitacional nos              

moldes definidos pela Política Municipal de Habitação (artigo 2º) e destaca que considerando que a               

resolução XXXIII se refere às famílias do OPH, que há ausência atual de regulamentação para definir valor                 

de financiamento para inquilinos, a resolução XLIX prevê o uso de parâmetros diferenciados do OPH,               

garantindo que este atendimento seja mais subsidiado que os outros atendimentos. Ana Flávia explica que               

a resolução XLIX é o aprimoramento da resolução III com o acréscimo do item 1.6.3 que prevê que a                   

prestação mensal não poderá ultrapassar o valor do benefício do Programa Bolsa Moradia, conforme Lei               

Municipal 7.597 de 06 de novembro de 1998, ou seja, nenhuma família pagaria nesta data o valor superior                  

a R$ 500,00. O conselheiro Aluísio Rocha pede a palavra e faz um relato da discussão da Resolução XLIX que                    

foi submetida à reunião conjunta das Câmaras Técnicas do CMH e que na mesma reunião foi sugerido pela                  

conselheira Edneia Aparecida que o conselho trate posteriormente um acréscimo na resolução XXI que              

trata do Reassentamento Famílias de aluguel com a sugestão de estabelecer critérios de priorização, como               

no caso de houver uma demanda de unidades maior que a oferta, formas de hierarquizar essa demanda. O                  

presidente Claudius Vinicius pergunta se o conselho tem dúvidas com relação à proposta da Resolução, não                

havendo, pergunta se existe posposta contrária. A conselheira Edneia apresenta o destaque que sim, e o                

presidente abre 3 minutos para cada lado fazer a sua defesa para ser submetida à votação. Edneia                 
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Aparecida faz a defesa contrária à proposta, justifica que participou da reunião da Câmara Técnica e relata                 

que foram propostos alguns ajustes para a Resolução ficar mais justa, não é possível aprovar critérios                

diferentes por grupos onde famílias que já moram no bairro do empreendimento que tem sobras, o                

município propõe financiar para quem paga aluguel na região, esse público não está vinculado a nenhum                

critério como o que enquadra o movimento organizado de moradia, não precisando ser chefe de família,                

ganhar menos que R$ 1800 00 reais, e como vimos na apresentação tem famílias que ganham acima de R$                   

4.000,00 reais, a família não é obrigada a cumprir carência na unidade habitacional, afirma que não é justo,                  

que ali está apresentado pesos diferentes para o mesmo público, que hoje o que sobra para o movimento é                   

adquirir na tabela de mercado, diferente da apresentada, e conclui que é preciso criar critérios de                

priorização que sejam justos, e que valorizem as unidades habitacionais para que de fato, sejam ocupadas                

para quem de verdade necessita, que o movimento popular que aguarda ordeiramente também vive de               

aluguel de canto a canto tendo vários despejados, sendo a realidade da cidade inteira e não só de um                   

bairro. O Diretor de Habitação e Regularização Fundiária Aderbal de Freitas pede para esclarecer e justifica                

que essa resolução trata de estabelecer um financiamento para famílias que por ventura forem removidas               

em função de obra pública e que vivem naquele território, que é um enfrentamento de muitos anos que se                   

trata de famílias que tem a mesma vulnerabilidade das outras, inclusive aplicando a elas, um critério de                 

financiamento mais oneroso considerando que o movimento organizado participa de uma luta política, tem              

uma construção que é diferente delas. A conselheira Maria Cristina pede para reforçar nos esclarecimentos               

e deixa claro que não está sendo chamado para serem atendidas famílias aleatórias em situação de aluguel,                 

não é isso, trata-se de famílias de aluguel que foram removidas por imposição de obras. O presidente                 

Claudius Vinicius, diante dos esclarecimentos submete à resolução XLIX a votação, ficando; nove votos a               

favor, quatro contrários e nenhuma abstenção, sendo assim aprovada. Em seguida, o presidente passa para               

a chefe de Divisão Social da Diretoria de Habitação June Leroy apresentar a análise do cadastro das famílias                  

do OPH/Núcleos. June inicia dizendo que o trabalho consiste no levantamento do perfil das famílias que                

compõem os atendimentos pendentes do OPH para colaboração na elaboração de alternativas para             

cumprimento do passivo, que o período apurado foi nos meses de novembro e dezembro de 2017. June                 

apresenta que dos 88 núcleos, 73 indicaram famílias, totalizando 622 cadastros realizados, desses núcleos,              

61 indicaram famílias na primeira etapa, 12 indicaram fora do prazo e 14 não apresentaram ata com                 

indicações, isso considerando um núcleo excluído no decorrer do cadastramento apurado pela comissão de              

ética e aprovado em reunião do CMH. Dando prosseguimento, June apresenta que dos 622 cadastros               

realizados, 576 estavam presentes no cadastro anterior dos núcleos, porem 46 famílias foram indicadas              

sem estarem presentes no cadastramento, ou seja, famílias novas que não constavam na listagem de               

atendimento anterior. Dessas 622, o trabalho identificou que 474 foram inscritas anteriormente no             

programa MCMV e 143 não inscritos, desses 474 no momento da inscrição, 173 foram pontuados com a                 

pontuação do OPH E 301 não entraram com essa pontuação. Continuando o perfil das famílias, June                

apresenta o perfil por faixa etária dos cadastros que aponta 51% tem de 36 a 55 anos, 28,2% acima de 55                     

anos e 20,8% de 18 a 35 anos. Já na faixa de renda, a concentração dos responsáveis 1 e 2, soma-se o dado                       

de 89,7% é de R$ 0 a R$ 1800, 8% ganham de R$ 1,800 a R$ 2,600 e 2,3% acima de R$ 2,600. Quando se                         

considera presença de deficiente no grupo familiar, 9,4% possuem na composição familiar e 90,6% não               

possui. Outro ponto importante a se considerar é que das 622 famílias cadastradas, 82 possuem lote ou                 

área ou tem acesso a lote/ área para construção. O Diretor Aderbal de Freitas pede destaque nesta ultima                  

lâmina e alerta que essa é uma alternativa que é preciso lidar com mais atenção, o conselho já vem                   

estudando alternativas como a assistência técnica, que esse dado mesmo que pareça insignificante, é              

preciso considerar que 82 famílias tem acesso a terreno para construir, o Diretor acredita que assim que                 

colocarmos em prática, irão aparecer outras famílias com o mesmo com a mesma possibilidade de               
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atendimento. Finalizando, June apresenta alguns cenários de enquadramento destas famílias,          

considerações para reflexão como o de 235 famílias terem sido indicadas pelos núcleos e pontuadas no                

MCMV/2013 como participantes do OPH, estão lançadas no sistema de núcleos, continuam participando do              

movimento de moradia, porem não foram reindicadas para cadastramento do OPH em 2017. Apresenta              

uma amostra de cruzamento de critérios considerando as atas apresentadas em 2015 com as de 2017, bem                 

como a inconsistência dos critérios de indicações estabelecidos pelo OPH e finaliza apresentando a              

representatividade nas indicações que conclui que 72,6, ou seja, 53 núcleos não atingiram o quórum               

mínimo para indicação e 27,4%, 20 núcleos, atingindo o quórum de 50% mais um. O conselheiro Daniel dos                  

Santos pede a palavra e manifesta a sua preocupação com relação às famílias removidas em função de                 

obras nas Vilas e Favelas é preciso destacar que esse público tem um recurso diferenciado, essa família                 

precisa ser resguardada e é também público da nossa Política de Habitação, é preciso dar uma atenção                 

maior e sobre a apresentação que o antecedeu, Daniel destaca que no item que apura as famílias que                  

foram indicadas anteriormente e no atual cadastro a entidade indicou outras, o conselheiro defende que               

isso é comum, a família na maioria das vezes nesta situação, cansou de esperar e buscaram alternativas                 

como mudar para o interior, ou outras formas de viabilizar a sua moradia. A conselheira Edneia Aparecida                 

pontuando que ao registrar o pedido de ponto de pauta que trata do balanço do cadastramento, não foi só                   

para dar conhecimento do resultado, o movimento solicitou a fim de saber um o calendário para o                 

cadastramento dos Núcleos que não estão regularizados junto a URBEL, que se faz necessário sairmos               

dessa reunião com essa data estabelecida. Edneia registra também que o ultimo recadastramento realizado              

foi em 2013, que nesta data, a PBH mudou o cadastro, exigindo que os núcleos fizessem a digitação e                   

apresentassem o produto junto a URBEL em um CD, lamenta que o prazo fosse curto para esse novo                  

procedimento, e que um dos fatores que dificultaram esse envio, foi uma grande parcela de coordenadores                

que não dominam ou nem possuem computador e mecanismos para fazer tal registro, cita que ela própria                 

teve dificuldade e exemplifica as famílias do Taquaril, citando o caso da D. Nereida, uma das famílias mais                  

antigas da região, atuante desde 1997 conforme as assinaturas em atas e atividades, que neste               

recadastramento, quando o núcleo foi digitar o nome dela, não foi possível registrar o nome dela, nem                 

fazer a devida pontuação que inclusive tiveram que acionar o MP e registra que os problemas por essa                  

iniciativa foram vários. Finaliza pontuando uma discussão presente nas reuniões da Comissão de Ética, que               

é a criação de uma resolução ou outro instrumento, que estabeleça critérios claros para a indicação de                 

famílias, é inadmissível a forma que alguns coordenadores vêm trabalhando em cima de uma Política séria                

igual a nossa, por fim Edneia alerta o conselho para colocar em prática a resolução IV que trata dos lotes,                    

trata da autogestão e informa que o movimento organizado está preparado para executar. A coordenadora               

Cristina inicia parabenizando o Conselho Municipal de Habitação, e URBEL na condução dos trabalhos e na                

apresentação dos dados que foram repassados do cadastramento, essa demanda é antiga do movimento              

popular e quando ele toma conhecimento e riqueza de detalhes, a conselheira vê essa ação como positiva,                 

que ao cobramos transparência dos gestores, é preciso que os coordenadores também ajam com a devida                

transparência, que os dados apresentados também são sujeitos à explicação, que a apresentação deve ser               

submetida ao fórum dos coordenadores de núcleo para uma maior cobertura dos coordenadores. A              

arquiteta Mônica Bedê pede a palavra e ressalta sobre as famílias inquilinas que são removidas de suas                 

áreas, é preciso lembrar que uma possibilidade interessante para esse atendimento é a locação social, que                

hoje são famílias que na maioria das vezes estão em moradias inadequadas e sujeitas a preço de mercado,                  

ao encaminhar essas famílias para a locação social, elas passam a integrar um sistema que controla o preço                  

do aluguel, um sistema que garante o direito a moradia com condições adequadas a sua realidade. Com                 

relação à apresentação do cadastramento das famílias/Núcleos, a arquiteta elogia o trabalho realizado e              

enfatiza que os resultados fornecem algumas dicas para pensarmos alternativas diversificadas para            
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atendimento ao movimento organizado, na parte que trata da possibilidade de atendimento a famílias que               

possuem alguma terra, mesmo que de parentes, são candidatos reais ao atendimento da assistência              

técnica, que se efetive um processo de autoconstrução assistida, e ao final de sua fala, coloca um ponto                  

para reflexão de o movimento considerar em alguns casos, pensar na locação social para esse público com                 

possibilidade até de subsídio total. O presidente Claudius Vinicius retoma a palavra e comunica que a                

URBEL está estudando medidas para a utilização das áreas remanescentes de obras de urbanização, que a                

equipe interna já está levantando essas áreas, que na sua maioria considerando os registros, acabam sendo                

ocupadas indevidamente e a URBEL pretende destiná-las para construção de moradias destinadas ao             

público que o CMH achar mais pertinente. O Diretor Aderbal de Freitas informa respondendo o               

questionamento do movimento popular, que os núcleos restantes que estão conforme o edital (inativos) o               

que não quer dizer que na prática não estão em pleno funcionamento, podem ter encontrado dificuldades                

de regularizarem, comunica que o edital ainda se encontra aberto e os núcleos ainda podem se regularizar                 

em conformidade com o edital, que mesmo na situação de (inativos) eles não perderam as conquistas                

anteriores, e isso foi comunicado a todos os núcleos presentes na reunião do fórum, que inicialmente                

seriam trabalhados os núcleos (ativos) e no segundo momento, os (inativos) que no dia 26 de Abril será                  

feita a reunião ampliada com os coordenadores de núcleo e lá será tirada a data e prazo para a segunda                    

etapa do recadastramento. Edneia Aparecida retoma a palavra e defende junto ao CMH a construção de                

uma moção de recomendação junto ao Governo Kalil em apoio à família da Sra. Wilma que por uma ação                   

desastrosa da gestão anterior da PBH, essa família antiga na região, D. Wilma com mais de 70 anos e com                    

toda a documentação necessária que comprova que comprou a sua propriedade, estava sendo ameaçada              

de despejo. Através de informações atuais deste conselho, foi informado que o caso de desapropriação foi                

revertido. A conselheira destaca que, mesmo com essa boa notícia, se faz necessário uma moção de                

recomendação para reiterar a garantia para essa família, que a sua moradia fique assegurada não só até o                  

seu falecimento, mas que sejam garantidos os direitos à propriedade a seus familiares, que a moção venha                 

para exigir que a PBH registre o imóvel no nome da família para assegurar futuras complicações, hoje o                  

governo Kalil vem sendo democrático e cumprindo com os compromissos, mas do próximo governo não se                

tem garantia nenhuma. Reforça o seu receio nos programas MCMV faixa 1,5 e aluguel social, que ela teme                  

a situação econômica do país e e prevê que, com o desemprego, as famílias deixarão de pagar as suas                   

prestações e serão despejadas pela Caixa Econômica, é preciso assegurar a garantia para as famílias nessas                

propriedades. O presidente Claudius Vinicius retoma a palavra, faz uma consulta se todos os conselheiros               

são a favor da moção de recomendação proposta pela conselheira Edneia, apurando a adesão de todos,                

propõe que seja redigida a moção e anexada a lista de presença desta reunião para não perdemos tempo                  

no encaminhamento junto ao Secretário de Governo. 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, 12 de abril de 2018.  
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