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

REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
Ao doze dias do mês de julho 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 da                

última reunião; 2) Apresentação da PBH dos Decretos 16.888 e 16.889; 3) 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 da ata. As conselheiras Edneia Aparecida e Benedita Dias manifestaram o não recebimento da               

referida ata e o secretário executivo comunicou que o envio é único, que o e-mail foi disparado, mas que                   

nesses casos específicos, a mensagem pode ter caído na caixa de spam. O presidente, diante da                

manifestação das conselheiras, pede ao secretário que reenvie a ata e deixa sua aprovação para a próxima                 

reunião. Dando prosseguimento, passa a palavra para a Secretária de Planejamento, Izabel Dias de Oliveira,               

para apresentação dos Decretos 16.888 e 16.889. Izabel cumprimenta a todos e inicia sua fala               

contextualizando a origem dos decretos e diz que a incorporação, pelo decreto, de núcleos urbanos               

informais existentes ao ordenamento territorial urbano não altera as áreas de ZEIS e AEIS. As mesmas são                  

áreas reconhecidas como de interesse social pelo Poder Público para fins de REUB-S (lei 13.465 de                

11/07/2017). Sobre o Decreto 16.889 que trata do Controle e Monitoramento de Áreas Públicas, Izabel diz                

que a PBH através deste decreto, reconhece as Ocupações já existentes e cria mecanismos para prevenir,                

monitorar e controlar a ocupação de novas áreas .O decreto 16.888 trata de um texto pequeno que declara                  

de interesse social os assentamentos irregulares constituídos por famílias de baixa renda, considerados             

consolidados em decorrência de: porte, do número de famílias e tempo de ocupação. Apresenta seus               

principais objetivos sendo: I – Reconhecer a existência de conflito fundiário nos assentamentos; II –               

Estimular a resolução extrajudicial de conflitos fundiários inclusive mediante a Regularização Fundiária            

Urbana de Interesse Social– REURB-S (Lei Federal nº 13.465/2017); III – Estabelecer medida para evitar a                

expansão do assentamento até a resolução do conflito fundiário; IV – Levantar informações             

socioeconômicas que permitam a caracterização dos assentamentos; V – Desenvolver estudos necessários            

à melhoria das condições ambientais, urbanísticas e de infraestrutura a serem viabilizadas considerando os              

limites legais, financeiros e as prioridades da Política Municipal de Habitação. Dando prosseguimento,             

Izabel apresenta no mapa os 119 assentamentos que incluem todas as AEIS2-B aprovadas na IV Conferência                

Municipal de Política Urbana. Apresenta fotos e características das Ocupações Novo Lajedo e Montes              

Claros, menciona que há uma estimativa de 93 mil famílias nesses assentamentos e apresenta a Comissão                

Inter setorial para conduzir os procedimentos decorrentes deste decreto, que é constituída por um              

membro titular e um suplente, com a seguinte composição: I – Secretaria Municipal de Política Urbana, que                 

a coordenará; II – Secretaria Municipal de Meio Ambiente; III – Secretaria Municipal de Saúde; IV –                 

Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; V – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; VI –                

Superintendência de Limpeza Urbana; VII – Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte; VIII               

– Procuradoria-Geral do Município. Sobre o decreto 16.889 que trata do Plano de Controle e               

Monitoramento de Áreas Públicas, Izabel explica que o decreto tem como objetivo prevenir, monitorar e               

controlar a ocupação e o uso irregulares destas áreas pelo Município e aponta algumas ações importantes                

para esse monitoramento, entre elas, atualização e consolidação do banco de dados dos imóveis públicos               

no Município, no que diz respeito à existência de ocupação ou usos irregulares, vistoria diária por equipe de                  

monitoramento em todas as regionais, promoção de ações de orientação e de convencimento para a               

desmobilização de ações de ocupação ou uso irregular de áreas públicas e acionamento das autoridades               

competentes para a promoção de ações de coerção, intimação, desfazimento e demolição de edificações              
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caracterizadas como ocupações, obras ou intervenções irregulares em áreas públicas, quando for o caso.              

Finaliza apresentando o Grupo Executivo de Controle e Monitoramento de Áreas Públicas Municipais –              

GCMA –, com a atribuição de coordenar as ações do CMA sendo: I – Secretaria Municipal de Política Urbana                   

– SMPU –, que o coordenará; II – Secretaria Municipal de Fazenda – SMFA; III – Secretaria Municipal de                   

Segurança e Prevenção – SMSP; IV – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI; V – Secretaria                  

Municipal de Meio Ambiente – SMMA. Abre para questionamentos e a conselheira Edneia Aparecida              

apresenta duas dúvidas, a primeira se é possível os conselheiros conhecerem o conteúdo do plano do                

decreto, a segunda pede esclarecimentos porque a URBEL não está fazendo parte da comissão sendo a                

principal executora das políticas públicas de habitação. Izabel responde a conselheira que a PBH não tem                

um plano, trata-se de uma primeira caracterização dos assentamentos. A Diretora de Planejamento da              

URBEL Maria Cristina pede para complementar a resposta e diz que alguns destes assentamentos já estão                

sendo objeto de elaboração de planos urbanísticos, conquistados no OP, e reforça que no grupo que trata                 

dos assentamentos e das AEIS -2 a URBEL faz parte. A vereadora Cida Falabella cumprimenta os                

conselheiros e pergunta por que não fazer a inclusão da Ocupação Izidora dentro do Plano Diretor, que na                  

sua visão, inclusive na pauta de discussão da cidade é um debate recorrente, que toda iniciativa que vem                  

por decreto, sempre deixa uma instabilidade maior inclusive na implantação dos serviços. A conselheira              

Izabel Dias dá boas vindas à vereadora e responde que a inclusão de um assentamento em um decreto                  

como esse é importante, , principalmente no aspecto de segurança e nas possibilidades que se abrem como                 

discutir os conflitos fundiários com todos os instrumentos pertinentes, sem falar no respaldo para              

articulação de serviços com CEMIG e COPASA. A não inclusão no PL de revisão do Plano Diretor deveu-se à                   

diretriz de se respeitar as decisões da IV Conferência de Política Urbana que, inclusive, não aprovou, à                 

época, a inclusão da Ocupação Izidora nas AEIS 2 – áreas de especial interesse social. O conselheiro Getúlio                  

Alves pede a palavra e se manifesta contrário à votação do Plano Diretor como ele está sendo proposto,                  

que a outorga onerosa pra ele significa mais imposto, e pede que o CMH levante essa discussão e promova                   

um debate, é preciso o confronto de especialistas favoráveis e contrários à discussão para um melhor                

entendimento de todos. A conselheira Izabel Dias pede que ao final das inscrições, ela apresente o que                 

significa a emenda que a PBH propôs à CMBH e o que a mesma avalia ser de extrema importância que CMH                     

discuta esse projeto de lei que, ao contrário que o conselheiro Getúlio está pensando, é possível provar que                  

a outorga onerosa não significa aumento de imposto. Isabella Gonçalves pede a palavra e faz duas                

perguntas, a primeira uma consideração na abertura do procedimento de REURB-S que ela entendeu que o                

decreto sinaliza a possibilidade de um dia abrir o REURB-S, talvez se faça necessário, sedimentar um pouco                 

como se dará essa abertura, que é uma previsão da nova lei de Regularização Fundiária para os casos, a                   

segunda é a regulamentação do decreto na parte que prevê aporte do numero de famílias e tempo de                  

ocupação, Isabela pondera que existem várias comunidades anteriores a 2004 que não foram inseridas,              

citando a comunidade Novo Paraíso, que desde 2013 existe e pede esclarecimentos porque essas áreas não                

foram contempladas. Finaliza fazendo uma análise da política de controle e monitoramento que, no seu               

entendimento, a política vem fortalecer uma prática dentro do município de Belo Horizonte que inclusive               

foi denunciado no ano passado referente aos processos administrativos, com ações de despejo sem ordem               

judicial, algumas com curtos prazos, às vezes até menos de uma semana. Na maioria dos casos há                 

irregularidades na aplicação, o que vem sendo recorrente, e apresenta denuncia de uma situação parecida               

que ocorreu na data de hoje na Rua Olaria no Bairro Granja de Freitas, região Leste da capital, inclusive em                    

um terreno que parece está sendo colocado como permuta entre a Granja Werneck e o Governo do                 

Estado, reitera na sua denuncia que cerca de 20 casas foram demolidas aparentemente sem ação judicial, a                 

maior parte delas nem sequer recebeu notificação extrajudicial em uma ação da PMMG, Guarda Municipal               

e a PBH através da Fiscalização, as casas demolidas e as famílias ficaram no meio da rua juntamente com os                    
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seus pertences, não havendo pelo o que ela pode entender nenhum acompanhamento social inclusive da               

URBEL. Isabel questiona se esse segundo decreto visa fortalecer esse tipo de ação, que na opinião dela,                 

extrapola a ilegalidade e o direito de defesa das famílias, extrapola o devido processo legal, sendo                

necessário que o CMH debata o assunto com bastante seriedade. A conselheira Izabel diz que a discussão                 

do REURB-S ainda é inicial na prefeitura, que ainda não conhece alguma experiência consolidada mesmo               

por se tratar de uma discussão recente, é preciso estudá-la com critério para entender formas de                

aplicabilidade. Referente ao decreto que trata do controle e monitoramento, Izabel diz que não é bem                

dessa forma o entendimento do decreto, que no olhar da conselheira, é preciso sim criar mecanismos de                 

controle das áreas públicas porque a área tem a sua destinação, é preciso construir uma política de                 

habitação sólida, mas por outro lado, não tem como o município eximir do seu papel de controle. Finaliza                  

dizendo que todos os procedimentos legais adotados nas operações seguem a lei, nada é feito de forma                 

ilegal e também é preciso entender que muitas dessas ocupações em áreas são algumas das vezes                

realizadas por especuladores, comerciantes entre outros. O presidente Claudius pede para complementar e             

diz que a Novo Paraíso não foi incluída porque deve ter algum problema em alguma parte da sua extensão,                   

é preciso fazer um estudo mais preciso para identificar que está na faixa de domínio do DNIT, relata que                   

tem problema de esgoto que é escoado na sarjeta da estrada que são áreas que necessitam ainda,                 

desenvolver um estudo por isso não entraram. O conselheiro Aderbal de Freitas pede para complementar e                

diz que a Lei 13.465 que traz o instrumento do REURB-S é um instrumento positivo, que a Lei traz a                    

legitimação fundiária, a mesma cria um mecanismo de agilidade na regularização dos territórios ocupados              

às vezes de forma desordenada e que não possuem conflito de posse, que na Lei, em momento algum ela                   

cita que vai preterir a questão do conflito de posse, então é preciso, mesmo aplicando esse instrumento                 

com a agilidade que ele apresenta, é preciso superar o conflito de posse. Apresenta o Plano de                 

Regularização Fundiária que a lei prevê e explica os procedimentos adotados pelos cartórios. O conselheiro               

Luís Torres, sobre o decreto de controle e monitoramento, concorda que é preciso haver o monitoramento                

das áreas, mas o conselheiro fica se perguntando que tipo será esse monitoramento, e qual será a                 

destinação destas áreas monitoradas, que o primeiro decreto, trata de interesse coletivo dos             

assentamentos já existentes e o segundo, que se propõe ser preventivo e de monitoramento, o mesmo                

poderia prever a destinação dessas áreas para habitação de interesse social, e quando não se vê a URBEL                  

entre os órgãos envolvidos na comissão criada pelo decreto, questiona se de fato isso vai acontecer. O                 

segundo ponto importante a tratar é que quando referimos a ZEIS 1 e 3 delimitadas, que tudo isso está                   

mantido, que nesse primeiro decreto não interfere nisso, ele pensa que o quadro geral é mais ou menos                  

esse, mas, quando pensamos nas operações urbanas simplificadas igual a da Vila São José, fica a pergunta                 

se de fato é isso mesmo. Recentemente saiu uma matéria a respeito da pressão que o mercado imobiliário                  

já está fazendo em Recife para que seja flexibilizado os limites das ZEIS, e quando presenciamos modelos                 

semelhantes, fica a dúvida se ao abrir a porteira, como no caso da Vila São José, não estaríamos abrindo                   

precedente para várias outras situações. A conselheira Izabel responde que é consenso de todos que é                

preciso discutir a destinação destas áreas públicas, mas diz que o foco do decreto é consolidar o                 

monitoramento, que não pode ser o mesmo grupo que irá pensar a destinação das áreas, são perspectivas                 

muito diferentes, já na questão levantada referente à ZEIS, a conselheira discorda, primeiro que a operação                

do São José foi especulada mais não existiu, e reforça que um dos motivos que segurou foi a ZEIS, mas é                     

preciso considerar que mesmo sendo um instrumento importante não é totalmente seguro, a legislação              

pode mudar e ela ser alterada, mas é imensurável a importância das ZEIS para barrar a especulação e                  

construções nessas áreas. A servidora da URBEL Valdete Bontempo pede a palavra e referente ao decreto                

de controle e monitoramento, no que foi falado que o mesmo tem um caráter mais de fiscalização, quando                  

vemos as atribuições não é bem isso que está previsto no decreto, quando vemos as atribuições, por                 
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exemplo, da Secretaria de Planejamento, tem um item que fala da atribuição de manter o diálogo                

permanente com as lideranças comunitárias e representantes das ocupações, além disso, a SMOBI que              

tradicionalmente não tem essa tradição de construção tem como caráter implantar instrumentos de gestão              

para participação com as comunidades locais com vistas a viabilizar adoção de medidas de prevenção às                

ocupações especialmente em áreas de risco potencial, ou seja, está se pensando uma estrutura para essa                

comissão que não é o que exatamente está colocado aqui no decreto, e pergunta em qual momento que                  

essa parte entraria na discussão e isso se faz presente principalmente quando o conselheiro Luís Torres                

levanta a questão para destinação destas áreas, é preciso discutir até uma participação e utilização de                

cessão de uso coletivo ou temporário. Já em relação ao decreto 16.888 foi apresentada a comissão                

composta para discutir as diretrizes da lei, que é um espaço mais interno, só que essa construção pensa no                   

que tem como objetivo que é o um levantamento inclusive das características sócio econômicas, que               

precisa de um estudo mais especifico, e pergunta como que essa comissão, que hoje é mais interna da PBH                   

vai inserir essas especificidades. A conselheira Izabel Dias explica que o decreto de monitoramento a               

prerrogativa é essa mesmo, e no que se propõem em criar instrumentos de gestão, essas alternativas de                 

participação das comunidades locais é um pouco na lógica dos COMDEC que estimula a participação local                

para fiscalizar as áreas e não a restringe no ponto de vista de destinação. A conselheira Edneia Aparecida                  

diz que o decreto 16.888 não tem polêmica e se faz necessário, já o 16.889 ela vê dificuldades, pondera que                    

está estranho essa discussão, e consequentemente será mais estranho quando for aplicado, que não existe               

condessar áreas sem que tenham uma destinação social prevista, principalmente se tratando de uma              

cidade igual Belo Horizonte onde os espaços são poucos e que o movimento enfrenta essa disputa de forma                  

desumana, que se construiu um decreto para controle das áreas, tem que prevê a destinação das aéreas já                  

estabelecidas e precisa está redigido no próprio documento, a segunda coisa que preocupa muito a               

conselheira é que ela acredita que o espaço democrático de construção que temos que o conselho                

municipal de habitação não tem tido vazão nas esferas superiores do governo, questiona se o que temos                 

tratado e tanto discutido aqui esta sendo de fato sendo considerado pelo governo municipal e finaliza                

fazendo uma comparação, que na visão da conselheira, algumas ocupações ocorridas na cidade na qual               

envolvia lideranças de visibilidade, essas famílias retiradas receberam um tratamento minimamente digno            

e foram levadas para o abrigo público, não sendo o caso denunciado hoje no CMH da desocupação no                  

Granja de Freitas e pergunta por que será que não há pior cenário que a PMMG entrar na casa de uma                     

família que está fazendo almoço para os seus filhos e obrigar que ela vá para rua, que deixe o seu lar que na                       

opinião dela, famílias pobres estão sendo tratadas diferente das outras e pede que a representação da                

URBEL esteja incluída na composição do decreto 16.889, que o movimento aprendeu a penas duras que o                 

que não está escrito, não tem nenhuma validade. O conselheiro Aderbal de Freitas pede para responder à                 

conselheira Edneia Aparecida e diz que é preciso apurar a denuncia apresentada na reunião, que a URBEL                 

só teve conhecimento do fato na reunião do conselho e iremos apresentar resposta na próxima reunião                

ordinária, mas que ele tem acompanhado a região do Granja de Freitas e, portanto vem presenciando uma                 

ocupação desordenada da região, inclusive com incidência de novas áreas de risco, temos situações de               

construções de lojas, comércios em geral, que a denuncia que as famílias foram colocadas na rua sem                 

sequer notificação ou ordem, isso deve ser apurado e trazido aqui pro conselho. Sobre o fato relatado das                  

famílias que foram alocadas provisoriamente no Abrigo Granja de Freitas, que não estão ocupando              

totalidade do Abrigo no máximo 50 cômodos, são famílias de uma ocupação no prédio da antiga Fundação                 

Navantino Alves, antigo banco de leite, que através de uma ordem judicial determinou a retirada das                

famílias em 16 de Março de 2017 através do instrumento de Reintegração de posse, e o mesmo Juiz                  

Federal, no mesmo ato judicial, determinou que a URBEL estivesse presente e acolhesse as famílias, que                

não houve uma condução daquelas famílias por elas serem lideradas por fulano nem ciclano, é importante                
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que todos os conselheiros saibam da verdade para que não saiam com dúvidas com relação aos                

encaminhamentos tomados naquele dia, as famílias só foram levadas para o Abrigo atendendo uma ordem               

judicial. Isabela Gonçalves pede a palavra e reitera a denuncia apresentada e a fala da conselheira Edneia,                 

que a situação que ela presenciou hoje no Granja de Freitas, foi de uma mãe de nome Débora, com uma                    

filha de 14 anos que foi espancado no rosto por um policial Militar, arrastada para dentro de um camburão                   

e até a hora que tinha saído de lá, a mãe não sabia nem pra onde a filha tinha sido levada, o outro filho                        

dessa senhora, que é especial ver a irmã gritando e estava com as mãos inchadas pela cassetada que levou                   

o que está sendo falado aqui, é de uma violência extrema dentro de um procedimento que não respeitou o                   

devido procedimento legal e finaliza pedindo uma explicação que a mesma teve a informação que o PL 413                  

e o 426 serão apreciado no plenário da CMBH na reunião de segunda-feira e a mesma vê essa situação com                    

muita dificuldade, pois o PL 413 tinha uma recomendação do MP para ser retirado e primeiramente                

submetido ao CMH e o PL 426 vai à votação sem o substitutivo que foi acertado de ser enviado a CMBH. A                      

arquiteta Mônica Bedê endossa as falas da conselheira Edneia Aparecida e Isabella Gonçalves referente à               

preocupação da aplicação do decreto 16.889 considerando a operação realizada no Granja de Freitas, já na                

ultima intervenção da conselheira Edneia Aparecida, Monica entendeu que a conselheira na sua fala              

colocou a importância, uma demonstração de confiança que o movimento organizado tem em relação à               

atuação da URBEL, ou seja, onde há a presença da URBEL existe uma garantia mínima de atuação adequada                  

em qual seja o tipo de procedimento e finaliza reiterando outras falas, da importância de garantir no                 

decreto a representação formal da URBEL na sua composição. O conselheiro Daniel dos Santos propõe que                

o município de Belo Horizonte através do Conselho Municipal de Habitação crie uma Mesa de Diálogos nos                 

moldes da instalada no Governo de Estado. O conselheiro Luís Torres pede esclarecimentos com relação à                

Recomendação que o Ministério Público fez a PBH com relação ao PL413/2017, o mesmo relembra que a                 

Secretaria Executiva do CMH chegou a enviar para conhecimento dos conselheiros, mas não recebeu a               

resposta da PBH ao MP. A conselheira Izabel Dias pede diante da discussão levantada, que apresente algum                 

ponto da emenda substitutiva do PL 1.749/15 do Plano Diretor de Belo Horizonte, Izabel inicia dizendo que                 

é uma pincelada na discussão e que o CMH pode pautar posteriormente essa discussão que é de extrema                  

importância ao CMH, alega que o principal compromisso da emenda é respeitar as propostas aprovadas na                

Conferência de Política Urbana, que um do objetivo foi tentar tornar a Lei menos complexa, considerando                

que o texto inicial assim estava. Que na nova estrutura do texto está inserido: Reorganização da ordem de                  

apresentação dos temas para facilitar leitura e consulta; Retomada de nomenclaturas usuais adotando-se             

os termos mais familiares para a população; Ajustes de redação para facilitar a compreensão;              

Comprometimento com cumprimento dos marcos e acordos globais de sustentabilidade e da Nova Agenda              

Urbana, com apoio da ONU- Habitat. Expõe que na emenda está mantida toda a discussão da outorga, que,                  

nas centralidades, 75% dos recursos da outorga serão destinados para o Fundo de Desenvolvimento das               

Centralidades e 25% ao Fundo Municipal de Habitação Popular para implantação de EHIS nas centralidades               

e entorno imediato, que no restante da cidade, 100% serão destinados ao FMHP, que estão mantidas                

também as AEIS-1 e AEIS-2 - Área Especial de Interesse Social, as ZEIS-1 -  

Zona de Especial Interesse Social - e as AEIS Ambiental com a possibilidade de conciliar a preservação com                  

Habitação de Interesse Social. O conselheiro Aderbal de Freitas pede a palavra e comunica que referente às                 

reuniões do Grupo de Estudo e da Câmara Técnica, o secretário executivo do CMH até segunda-feira vai                 

enviar as sugestões de datas e pede aos conselheiros para manifestarem. Mônica Bedê pede a palavra e                 

expõe que no coletivo Habite a Política está havendo uma preocupação com relação ao fluxo que está                 

sendo debatida a revisão da PMH, que na opinião do coletivo essa discussão tem que ser debatida no CMH,                   

que o coletivo está fechando não só as duas linhas programáticas, mas a revisão inteira da Resolução II e                   

comunica que esse produto será definido em um seminário puxado pelo coletivo no início de agosto e o                  
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coletivo pretende apresentar esse produto na reunião ordinária do CMH. O conselheiro Aderbal de Freitas               

reitera a necessidade de a discussão ser pautada primeiramente no Grupo de Estudo instituído pelo CMH e                 

na reunião, ambas as partes, tanto o coletivo, como a construção trabalhada pelos funcionários da URBEL                

sejam debatidos e aperfeiçoados para ser levado de forma democrática ao CMH. A conselheira Maria               

Cristina reitera a fala do conselheiro Aderbal e reforça que a discussão da Resolução II deve ser submetida                  

no Grupo de Estudo antes de ser levada ao CMH, comunica que através de informações da secretaria                 

executiva do CMH, que a resposta ao Ministério Público com relação à Recomendação ao PL 413/2017 foi                 

respondida no prazo e referente ao substitutivo ao PL 426/2017 irá verificar o andamento do envio do                 

Governo Municipal à CMBH, sobre a denuncia apresentada da operação realizada no Granja de Freitas, a                

equipe da URBEL irá apurar o que de fato aconteceu e irá remeter a resposta na próxima reunião ordinária.                   

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 julho de               

2018.  
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