
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
BELO HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZOITO. 
Aos treze dias do mês de setembro 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 pontos de pauta: 1)                
Aprovação da Ata referente à reunião do mês de agosto de 2018; 2) Apresentação e divulgação das linhas                  
programáticas a respeito dos Assentamentos de Interesse Social e ações transversais (Conteúdos parciais             
da revisão da Resolução II) e posterior deliberação; 3) Exposição e discussão do PL 533/2018; e 4)                 
Informes gerais de interesse do CMH. Verificado o quórum necessário para a instauração da reunião, a                
conselheira Maria Cristina Fonseca cumprimenta aos presentes e comunica que o terceiro ponto de pauta a                
ser abordado neste encontro, referente à exposição e discussão do PL 533/2018, havia sido proposto pela                
vereadora e conselheira Cida Fallabella, que por motivos de agenda não poderá permanecer na reunião até                
o final do encontro, tendo solicitado que a apresentação deste item fosse antecipada e, portanto, invertida a                 
ordem de discussão dos demais temas pautados. Ainda em sua fala, a conselheira Cristina esclarece que a                 
reunião ordinária do CMH para o mês de outubro está prevista para o dia 11/10/2018, data que antecede                  
um feriado e, por tal razão, propõe o adiamento da data em uma semana, transferindo a reunião para o dia                    
18/10/2018. Sem qualquer objeção dos presentes, fica referendada a nova data de reunião para o dia                
dezoito do próximo mês. O conselheiro Marcos Antônio Landa pede a palavra e inicia sua fala para prestar                  
homenagem à Sra. Dalva Estela, ativista do movimento da reforma urbana, antiga presidente da Urbel, à                
Sra. Lindalva, conhecida liderança da região do Taquaril e, por fim, para homenagear aos Sr. Miguel                
Lobato, líder do Movimento Nacional de Luta por Moradia do Pará, todos falecidos nos meses de agosto e                  
setembro. O conselheiro pede uma salva de palmas aos homenageados por suas trajetórias na reforma               
urbana e na luta por moradia. O conselheiro Aderbal de Freitas ressalta a importância da Sra. Dalva Estela                  
e de sua atuação na política de reforma urbana. A conselheira Maria Cristina retoma a palavra elogiando a                  
iniciativa do conselheiro Marcos Landa e, dando continuidade aos pontos de pauta da reunião, pede               
aprovação da ata da última reunião. Sem qualquer manifestação dos presentes, foi considerada aprovada a               
ata referente à reunião do mês de agosto. Finalizando sua fala, a conselheira Maria Cristina convida a                 
vereadora e conselheira Maria Aparecida Vilhena Falabella Rocha para apresentação do seguinte ponto de              
pauta: “exposição e discussão do PL 533/2018”. A conselheira Cida Fallabella inicia sua fala              
cumprimentando aos presentes e explicando o Projeto de Lei apresentado busca avançar dentro da              
legislação existente do PROAS (Programa Municipal de Assentamento), no sentido de atender as mulheres              
em situação de violência correlacionando com os demais instrumentos públicos que também buscam             
viabilizar meios de auxílio a este público. Explica, ainda, que a proposta deste PL expressa a demanda de                  
diferentes movimentos sociais e organizações atuantes no enfrentamento à violência contra as mulheres e              
foi resultado de um Laboratório Popular de Leis (LabPop), que ocorreu no mandato coletivo do qual faz                 
parte junto à Vereadora Áurea Carolina na Gabinetona. O projeto nomeado de “Morada Segura” (PL               
533/18/) reflete o interesse de diversos grupos presentes na reunião que levaram a interesse a necessidade                
de uma legislação específica para auxiliar o acesso à moradia popular por mulheres em situação de                
violência. O nome do Projeto foi pensado no sentido de retratar a ideia da casa como abrigo seguro já que a                     
possibilidade de um atendimento prioritário para mulheres em um contexto de violência auxiliará a vítima e                
seus filhos a romper o ciclo de maus tratos, uma vez que muitas mulheres são obrigadas a permanecerem                  
junto de seus agressores por não ter qualquer outra opção moradia. Explica que o PL 533 trata de uma                   
emenda à legislação do PROAS, que já está amplamente difundida entre os membros da Urbel e demais                 
Conselheiros, e segue sua fala para apresentar dados alarmantes no que concerne a prática de violência                
contra as mulheres, relatando que um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança              
Pública de Minas Gerais, relata que a cada dia, são 347 ocorrências de violência contra as mulheres no                  
Estado, sendo que, deste, em média, 40 casos são em Belo Horizonte. A Conselheira ressalta que o                 
caráter da legislação apresentada é complementar ao texto já vigente para o PROAS e, de forma nenhuma,                 
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busca substituir tal legislação. O PL 533/18 busca trabalhar em conjunto com as legislações já vigentes, em                 
especial a Lei Maria da Penha, que há mais uma década luta pelo direito das mulheres em situação de                   
violência. A apresentação continua para apresentar as alterações propostas à Lei 7597/98, referente ao              
Programa de Reassentamento PROAS. A Vereadora comemora que o PL já foi lido em plenário e logo                 
deverá ser apresentado para votação, possivelmente no mês de Outubro. Ressalta que o projeto ainda está                
em diálogo com o executivo e continua em constante construção para um melhor aprimoramento do texto                
para traduzir a ideia de que a casa/moradia como local de abrigamento e segurança, muito além de uma                  
estrutura com quatro paredes. A convite da Conselheira, sua assessora Bela Gonçalves da continuidade a               
apresentação explicando que a maioria do público que busca o acesso a moradia popular é feminino e,                 
nesse sentido, a principal alteração que o PL 533 apresenta à legislação vigente do PROAS é a inclusão do                   
Inciso V no Artigo 1º da Lei 7597/98, para que passe a constar a possibilidade de atendimento para                  
mulheres em situação de violência, que tenham sido atendidas e encaminhadas pelos órgãos e              
equipamentos públicos municipais responsáveis pelo enfrentamento à violência contra as mulheres.           
Ressalta ainda que o poder público, em todas as suas esferas, tem uma obrigação em pensar e criar                  
instrumentos que permitam a mulher meios de enfrentamento contra a violência. O Projeto de lei modifica,                
ainda, algumas das condicionantes de acesso ao programa, excetuando as mulheres em situação de risco               
do cumprimento de alguns requisitos expressos na Lei 7597/98. O projeto não exclui a necessidade de                
aplicação de medidas de protetivas de urgência. Esclarece, ainda, que o PROAS estabelece que o benefício                
não pode ser concedido a pessoas que já tenham sido beneficiadas por outras políticas de assentamento,                
no entanto, o texto do PL 533/18 entende que este critério poderá ser flexibilizado no caso de mulheres em                   
situação de violência e que o atendimento poderá se dar por outros programas como bolsa moradia e,                 
eventualmente, pelo aluguel social sem qualquer prejuízo. Bella explica que o PL 533/18 assegura a               
utilização de recursos advindos do Fundo Municipal de Assistência Social, ferramenta que já é utilizada em                
outros programas como os de assistência aos moradores em situação de rua, por exemplo. Ressalta que o                 
Projeto já passou por diversas comissões dentro da Câmara tendo uma sinalização positiva sobre sua               
possível aprovação. Por fim, esclarece que todo o fluxo institucional de atendimento e acesso ao benefício                
será pensado pelo poder público após a aprovação e sanção do texto. A assessora finaliza sua fala                 
ressaltando a importância do projeto para mulheres em situação de violência, que muitas vezes são               
obrigadas a mudar de cidade na tentativa de romper o ciclo da violência doméstica. A Conselheira e sua                  
Assessora abrem a apresentação para perguntas dos presentes. O Conselheiro Pedro Landa relata que ao               
realizar o atendimento de uma beneficiária uma vítima de estupro encontrou uma grande dificuldade em               
acionar instrumentos públicos que viabilizassem um atendimento específico para mulheres vítimas de            
violência sexual. Pedro sugere que o texto possa, talvez, pensar uma forma mais direta de atendimento                
desse público. A conselheira Cida Falabella explica que o conceito de violência utilizado no texto tem um                 
caráter de amplo espectro e a violência sexual está compreendida nesse contexto. A Conselheira Edneia               
parabeniza a iniciativa e relata que em seu bairro já existe um grupo de luta por mulheres em situação de                    
violência e que uma das vítimas assistidas por este grupo, após passar por inúmeros instrumentos do poder                 
público, foi encaminhada a um abrigo, onde só pode permanecer por três meses. Diante deste cenário, a                 
Conselheira Edneia questiona a necessidade de uma política de atendimento que viabilize meios mais              
seguros de acolhimento, mais definitivos, que não obedeçam unicamente a um determinado período de              
tempo em situação de abrigamento e, depois, interrompam as práticas de assistência, obrigando a vítima,               
muitas vezes, a retornar ao cenário de violência. A Conselheira explica que a partir deste atendimento                
entendeu a necessidade de uma política habitacional que olhasse para este público e percebesse as               
necessidades específicas a que a situação de vulnerabilidade acaba por expor as mulheres. Ela questiona,               
por fim, como será pensado pelo poder público o fluxo de atendimento. Em resposta, a assessora Bella                 
Gonçalves explica que o conceito de violência adotado no PL é extremamente amplo e que busca alcançar                 
ao maior número de mulheres vítimas possível. Ademais, por se tratar de uma política pública, deverá ser                 
pensado o próprio poder publicar a pensar o fluxo operacional de atendimento deste benefício. Ela ressalta                
que a partir da sanção do Projeto de Lei, os órgãos do município terão um prazo de noventa dias para                    
apresentar o procedimento a ser estabelecido. O conselheiro Aderbal pede a palavra para fazer um               
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esclarecimento e explica que o atendimento realizado pela beneficiária citada pelo conselheiro Pedro Landa              
possibilitou a Urbel pensar um caminho institucional para viabilizar o atendimento desta vítima. Aderbal              
agradece aos esforços da também conselheira Ana Flávia e da Política Social que foi acionada para este                 
atendimento. Segundo Aderbal este projeto de lei apresenta um caminho institucional a ser seguido e               
representa um avanço no atendimento de tais vítimas. A Conselheira Cristina retoma a palavra e comenta                
que neste momento em que já tem se discutido algumas diretrizes da política habitacional esse projeto vem                 
de encontro e provoca uma nova discussão sobre a lei do PROAS que, eventualmente, deverá se adequar                 
aos critérios do PL, mas que também poderá ter seu texto revisado. Ainda em sua fala Cristina pergunta se                   
já há provisão deste PL sobre o Fundo de Assistência Social para próximo ano. A Conselheira Cida                 
Falabella, em resposta, esclarece que após a aprovação deste projeto será necessário um trabalho por               
parte das vereadoras sobre a incidência deste PL no ciclo orçamentário. A Conselheira Edneia sugere que o                 
conselho aprove nesta reunião uma moção de apoio ao Projeto de Lei a ser encaminhada à Câmara antes                  
da votação do PL. A Conselheira Cristina formaliza a proposta da Conselheira Edineia e acrescenta que                
moção será encaminhada via Presidência do Conselho. O Secretário do Conselho, Samuel, pede que              
sugestões ao texto da moção sejam encaminhadas ao email do CMH. A Vereadora agradeceu o espaço                
para apresentaç é aplaudida pelos presentes. Cristina segue para o próximo ponto de pauta, a saber,                
“Apresentação/Divulgação das linhas programáticas: Assentamentos Interesse Social/Ações Transversais        
(Conteúdos parciais da revisão da Resolução II)”. A Conselheira dá início a sua apresentação e explica que                 
vem sendo executado um trabalho de revisão da Resolução II e que na última reunião houve apresentação                 
sobre as duas linhas programáticas, da provisão e da assessoria, e que após a reunião esse material já                  
recebeu algumas sugestões dos Conselheiros, tendo sido levado a debate ao Grupo de Estudos do CMH                
para elaboração de um material definitivo e, posteriormente, será levado para deliberação do Conselho. A               
Conselheira Cristina continua sua fala para explicar que na reunião de hoje, a apresentação irá tratar de                 
forma rápida sobre as linhas programáticas e as ações transversais e que o material distribuído é fruto das                  
discussões ocorridas no Grupo de Estudos do CMH que trabalhou com contribuições de funcionários da               
Urbel e do Coletivo Habite a Política. Da mesma forma que ocorreu na última reunião, Cristina pede que os                   
conselheiros, após essa apresentação, encaminhem suas sugestões para discussão no Grupo de Estudos e              
eventual deliberação no Conselho. Cristina explica que Essas duas linhas fecham a discussão do texto em                
geral, a linha de intervenção de assentamentos em assentamentos de interesse social trabalha com foco na                
chamada inadequação habitacional, ou seja, todas necessidades habitacionais relacionadas a qualidade da            
moradia estão incluídas nesta linha programática, isso inclui todas as famílias que moram em              
assentamentos definidos de acordo com a tipologia já discutida anteriormente pelos membros do Conselho.              
A intervenção em assentamentos tem o objetivo de propor programas e ações que busquem melhorar a                
qualidade de vida das famílias moradoras desses locais, ressalta ainda que estas ações têm uma               
vinculação muito grande com a linha programática já discutida anteriormente, pois muitas das intervenções              
pensadas para esses locais têm relação direta com a questão da provisão habitacional. Danda seguimento               
a sua apresentação Cristina explica que essa linha tem quatro programas de atuação, sendo o primeiro                
programa o de intervenção estrutural integrada, que tem por objetivo reestruturar urbanísticamente,            
ambientalmente, socialmente e culminar numa regularização fundiária para os assentamento de interesse            
social, que pressupõe uma intervenção estruturante, hoje conhecida no município como Vila Viva, mas              
estão englobadas por este programa todas as intervenções que passam dentro dos assentamentos e que               
tem por objetivo requalificar aquele local de moradia. A Conselheira explica que este programa se divide em                 
três modalidades desta intervenção estrutural, a primeira que propõe ações de grande porte e alta               
complexidade, a segunda de intervenções pontuais e emergenciais, que propõe ações de baixa             
complexidade e/ou de caráter emergencial e uma terceira modalidade conhecida como apoio a gestão do               
programa de intervenção estrutural, que busca reforçar a participação da população local, ouvindo os              
moradores desde a etapa de planejamento até a execução da intervenção, dando continuidade no              
acompanhamento e monitoramento da população local durante todas as etapas do processo. Cristina             
explica que o lapso temporal entre o planejamento e a execução da obra às vezes é muito longo, sendo                   
necessário tornar este processo mais perene e dando continuidade no acompanhamento dos moradores do              
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local. A Conselheira segue sua apresentação para o segundo o programa, de regularização urbana, que               
tem por objetivo regularizar urbanisticamente e juridicamente os assentamentos nas modalidade já definidas             
nos conceitos iniciais da Resolução, englobando os assentamento definidos nas tipologias de ZEIS 1, ZEIS               
3, conjuntos habitacionais e os loteamentos irregulares de interesse social de propriedade, esses mais com               
atuação mais recente da Urbel, que atualmente os classifica como AEIS 2. Cristina explica que apesar das                 
similaridades com favelas o processo tem características bem singulares especialmente no tocante às             
questões ligadas à posse e propriedade desses locais e os conflitos fundiários mais intensos. O outro                
programa de regularização citado é sobre as edificações, aquelas construídas em lotes aprovados mas que               
não passaram pelo processo de regularização da obra e do projeto. Cristina ressalta que o escopo de                 
atuação refere-se sempre à população de Interesse Social e o Conselheiro Aderbal pontua que algumas das                
edificações atendidas por estes programas não são de atribuição da Urbel, mas de outros órgãos tais como                 
a Secretaria de Regulação Urbana. Cristina segue a apresentação para a última tipologia que foi incluída no                 
universo da Política, que abrange cortiços, ocupações organizadas e comunidades habitacionais. Nesses            
casos a Conselheira explica que tais procedimentos de regularização ainda estão sendo pensados e              
construídos. Ela exemplifica os casos dos cortiços que ainda não tem muita incidência, mas que estão                
previstos no textos e o caso das comunidades quilombolas cuja atribuição atualmente está vinculada ao               
INCRA. O último programa tratado pela Conselheira refere-se ao PEAR, já consolidado na Política              
Habitacional há muitos anos, que destina-se a controlar, monitorar e evitar situações em áreas de risco.                
Esse programa trabalha com áreas de risco ambiental (risco geológico, geotécnico e hidrológico) e atua com                
o plano atendimento emergencial, que ocorre no período chuvoso e busca trabalhar no enfrentamento de               
situações pontuais e no abrigamento, ainda que temporário de famílias expostas à situações de alto risco.                
Cristina ressalta que este plano tem um caráter interinstitucional já que trabalha com instrumentos públicos               
de diversos órgãos, tanto municipais como estaduais. O segundo plano, de mobilização, é constante,              
ocorrendo durante todo o ano e, de acordo com a Conselheira, atua de forma compartilhada com as famílias                  
moradoras dos locais, por meio do NUDEC (Núcleos Comunitários de Defesa Civil) e do NAC (Núcleo de                 
Alerta de Chuva), capacitando as famílias com orientações sobre como conviver com o risco e atuarem em                 
situações de emergência. O terceiro plano, explica Cristina, diz respeito ao Plano de Obras que executa                
obras de caráter emergencial até obras preventivas com maior grau de complexidade. Nesse plano existem               
intervenções diretas, realizadas com os moradores locais por meio de assistência técnica e disponibilidade              
de materiais, até contratos de obras com empreiteiras. A Conselheira finaliza sua apresentação introduzindo              
a proposta de um quarto programa, que diz respeito à remoção e reassentamento, sinalizando que dentro                
dos itens anteriores, este ponto é o que faz uma ligação direta ao tema de pauta abordado pelo PL 533/18,                    
apresentado pela Vereadora e Conselheira Cida Fallabella, que atua no encaminhamento de famílias             
removidas em razão de obras, risco, vulnerabilidade social ou oriundas de conflitos fundiários, ampliando o               
escopo de atendimento para além dos casos de obras. Em sua fala a Conselheira explica que as                 
alternativas de atendimento previstas para as famílias listadas nesta linha, ainda aquelas consideradas de              
caráter temporário, estarão incluídas na linha programática de provisão habitacional. Ainda em sua             
apresentação Cristina descreve que as formas de atendimento se darão pela construção de unidades              
habitacionais ou pelo apoio à construção, nesse caso a alternativa está prevista dentro da linha               
programática de assessoria e assistência técnica. A outra alternativa apresentada é a de aquisição              
monitorada, hoje conhecida como a Lei do PROAS. São previstas ainda a possibilidade de financiamento da                
família para aquisição de casa, o bolsa moradia e a locação social, nesse último caso o fluxo de critérios de                    
atendimento ainda deverá ser pensado, pois se trata de uma modalidade nova. Por fim, a Conselheira                
explica sobre o atendimento por meio de indenização, pontuando que para estes casos atualmente o cálculo                
se dá sobre o valor da benfeitoria e que os membros do Coletivo Habite a Política, assim como os                   
representantes do gabinete da vereadora Cida Fallabella apresentaram propostas sugerindo o pagamento            
de indenização por posse. Diante desse cenário, Cristina coloca que tais propostas deverão ser levadas               
para deliberação pelo Conselho, pois trata de um ponto de grande divergência entre os seus membros e,                 
que deverá ser analisado com extrema cautela por seu caráter polêmico. Cristina, demarca em sua               
apresentação os instrumentos públicos de planejamento para dois programas daqueles apresentados, o de             
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intervenção estrutural integrada, que hoje conta com dois instrumentos de planejamento prévio às             
intervenções, a saber, o PGE (Plano Global Específico) que propõe um planejamento participativo da              
população no levantamento dos problemas urbanísticos, ambientais, sociais e jurídicos para construir uma             
proposta de requalificação do assentamento até o nível da regularização e atua nas ZEIS, e o segundo                 
instrumento, o PRU ( Plano de Regularização Urbanística), esse mais recente e com foco de atuação nos                 
Assentamentos de Especial Interesse Social, que são os loteamentos irregulares. Este instrumento é mais              
recente, conta com uma estrutura similar a do PGE, mas enfrenta conflitos fundiários mais intensos que os                 
ocorridos em áreas de ZEIS. Cristina segue sua fala para apresentar os instrumentos de planejamento que                
compõem o Programa de Áreas de Risco, a saber, o diagnóstico das áreas de instabilidade de risco                 
geológico, esses diagnósticos são atualizados permanentemente, mas a cada dois anos é divulgado um              
relatório acerca desses resultados. Ressalta que os diagnósticos têm sido ampliados para atender as áreas               
de assentamentos, esta ampliação, no entanto, ainda não foi concluída. O segundo instrumento citado trata               
do mapeamento das manchas de inundação, por meio do qual são estruturadas todas as ações do                
Programa de Risco. Cristina continua sua fala para explicar que o Programa de Remoção e Assentamento                
as famílias removidas por intervenções já citadas e outras duas categorias, a saber, as realocações das                
atividades socioeconômicas e as famílias removidas e residentes em regime de aluguel ou cessão que já                
foram discutidas pelo Conselho, são objetos de Resoluções separadas do Conselho, em especial a              
realocação de atividade econômica é objeto de Lei ( Lei do PRAC), mas a Resolução está sintetizando                 
questões já deliberadas e previstas por normativas do Conselho. Por último, a Conselheira apresenta no               
tocante à questão da remoção, o ponto de discussão referente ao saldo de unidades habitacionais. A                
Conselheira entende que o saldo atende famílias de outros empreendimentos, famílias removidas de áreas              
de risco de outro território, famílias removidas moradoras sob o regime de aluguel ou cessão naquele local e                  
famílias do movimento organizado ou de luta moradia, com atendimento prioritário às famílias do OPH,               
conforme demanda encaminhada deste Conselho. Por último, Cristina apresenta as ações transversais que             
tratam das ações que apoiam a todos os programas e ações da Política que perpassam todas as linhas                  
programática, tais como, as ações de gestão e capacitação de recursos, financeiros ou capacitação via               
instrumentos urbanísticos, como a outorga, por exemplo. A Conselheira segue sua fala para citar o Sistema                
Municipal de Habitação, que agrega três elementos, o Conselho, o Fundo e o Órgão Gestor, o Sistema de                  
Informação que monitora e divulga todas as informações acerca da Política, a elaboração de políticas               
públicas por instrumentos normativos que dão apoio a todos os programas da Política, seja pela ótica                
jurídico normativo e pela própria regulamentação dos próprios programas, o Sistema de Monitoramento e              
Avaliação para monitorar a execução da Política a partir de indicadores previamente definidos, Manutenção              
de Intervenções Públicas que abrange uma ação preventiva e curativa de intervenções públicas, tanto de               
obras de urbanização como de conjuntos que ainda não estiverem regularizados, Ações de Monitoramento              
Territorial que são ações interinstitucionais dentro da prefeitura para monitorar a ocupação de determinados              
territórios, inclusive sob a gestão de áreas de risco e a Estruturação Administrativa do Setor Habitacional, do                 
órgão gestor da política, no que se refere a capacitação de funcionários. Cristina reforça que o material                 
distribuído aos Conselheiros, em que foi baseada a sua apresentação, está aberto para sugestões e que                
eventuais comentários deverão ser encaminhados ao e-mail do Conselho para deliberação junto ao Grupo              
de Estudos. O Conselheiro Aderbal sugere que o prazo para envio de comentários seja até o dia                 
26/09/2018, pois esse material também será levado à Reunião de Coordenadores de Núcleos, que irá               
ocorrer na terça-feira, 18/09/2018, data em que será novamente apresentado. Aderbal esclarece que os              
Coordenadores poderão enviar seus comentários aos Conselheiros representantes do Movimento Popular           
para que os mesmo remetam à Secretária do Conselho para apresentação junto ao Grupo de Estudos.                
Levantados questionamentos acerca do prazo para envio de sugestões, Cristina e Aderbal esclarecem que              
após o envio dos comentários, ainda se fará necessária a convocação e realização das reuniões do Grupo                 
de Estudo, razão pela qual pedem que seja mantida a sugestão de data do dia 26/09/2018, que por fim fica                    
acordada entre os presentes. O Conselheiro Luis Torres sugere que a reunião do Grupo de Estudos sejam                 
convocadas para análise das sugestões já enviadas sobre as outras duas linhas programáticas já              
apresentadas anteriormente, que de acordo com Cristina já somam cerca de 102 consolidações, e que o                
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Grupo de Estudos possa se debruçar sobre este material e, posteriormente, em outro encontro, analisar as                
sugestões enviadas sobre o material da apresentação ocorrida nesta reunião. Aderbal formaliza a proposta              
do conselheiro Luis Torres, para que o grupo de estudos se reúna em duas ocasiões, a primeira para                  
discussão do material já apresentado anteriormente e um segundo encontro para tratar das sugestões              
referentes à apresentação do material desta reunião. Aderbal esclarece que a intenção é apresentar na               
reunião do Conselho do mês de outubro, todo o material já consolidado e analisado pelo Grupo de Estudos.                  
Aderbal passa a palavra ao Conselheiro Marcos Landa que sugere o agendamento das reuniões do grupo                
de estudo para o início do mês de outubro tendo em vista a abertura do Plenário pelo Desenvolvimento por                   
Moradia no Rio de Janeiro para o qual ele está sendo convocado. O conselheiro segue sua fala para                  
questionar a necessidade da implementação de um seguro, algo semelhante ao que o ocorre no Programa                
Minha Casa, Minha Vida e que assegura ao beneficiário o subsídio em caso de morte ou perda do emprego                   
durante o período de 36 meses. O Conselheiro Marcos pede que sejam pautados outros dois pontos, a                 
saber, o chamamento das 806 unidades e o levantamento dos imóveis ociosos ou subutilizados. Aderbal               
pede a palavra para responder e esclarece, inicialmente, sobre o ponto referente ao seguro que uma                
proposta formal seja encaminhada para apresentação deste tópico junto ao Grupo de Estudos do CMH.               
Aderbal entende que a questão do seguro está relacionado à linha programática que trata da provisão                
habitacional, em especial, aos casos de financiamento do PMCMV. Com relação às pautas sugeridas,              
Aderbal esclarece que sobre o chamamento, que refere-se ao Minha Casa, Minha Vida Entidade, que os                
terrenos já estão selecionados, que a minuta do edital já foi elaborada, e que atualmente está sob análise                  
jurídica do texto final do edital. Por fim, sobre os imóveis ociosos Aderbal esclarece que esta não é uma                   
competência da Urbel e cabe a Subsecretaria de Planejamento Urbano a realização deste levantamento.              
Aderbal passa a palavra a Isabel, representante do Planejamento Urbano, que explica que há um               
levantamento preliminar sobre a área central, no entanto este levantamento é considerado de caráter              
preliminar, que poderão ser apresentados, mas que dependem de informações adicionais de outros             
instrumentos públicos para uma apuração mais real sobre estes números. O Conselheiro Landa retoma a               
palavra e questiona a necessidade de dados da CEMIG para esse levantamento, reforçando a necessidade               
da apresentação desses números, ainda que de forma preliminar, pois esses imóveis não cumprem sua               
função social e estão subutilizados, devendo ser retomados pelo poder público para uma correta              
destinação. Isabel em resposta explica que o levantamento refere-se à imóveis subutilizados possíveis de              
aplicação de instrumentos de política urbana, entretanto para aplicação de tais instrumentos existem             
critérios a serem adotados previstos em lei e que essa discussão depende do plano diretor e de aprovação                  
do PL1750, que regulamenta esses instrumentos. Isabel explica, ainda, que esta discussão está se              
adiantando a possibilidade de aplicação desses instrumentos, e que a necessidade de dados advindos da               
CEMIG servem para comprovar a desocupação do imóvel, mas que outras informações de outros órgãos               
também deverão ser consideradas neste levantamento. Ainda sobre o tema Isabela Gonçalves questiona,             
sobre os instrumentos que a prefeitura está pensando em aplicar sobre este imóveis, pois além do plano                 
diretor e do estatuto da cidade, a nova lei de regularização fundiária traz outros instrumentos, e nesse                 
sentido, questiona se a secretária de política urbana está pensando sobre estes instrumentos, e cita como                
exemplo o instrumento da arrecadação de imóvel vago. Isabella Gonçalves explica que a Lei de               
Regularização Fundiária tem sido pouco debatida, mas conta com instrumentos que podem ser apropriados              
pelo movimento popular e pode até ser considerada como um poderoso instrumento para avançar neste               
tema. Em resposta Isabel esclarece que não há discussões sobre a nova Lei de Regularização Fundiária e                 
que o foco não tem sido sobre estes instrumentos e que essa é uma discussão a se abrir. Cristina passa a                     
palavra a Conselheira Edneia que pede esclarecimentos sobre a Lei 3465, sobre os imóveis vagos, cita que                 
este conteúdo não foi estudado e discutido enquanto Conselho, em especial no tocante aos imóveis vagos                
que poderão ser de grande importância. Ainda com a palavra Edneia se diz surpresa ao saber que o IPTU                   
progressivo ainda não foi regulamentado em lei, pois esta proposta foi aprovada na última Conferência de                
Política Urbana, juntamente com um detalhamento sobre o que seria considerado imovel vago e que tal                
material foi entregue ao então Prefeito Márcio Lacerda. A conselheira se mostra indignada com a situação                
demonstrada sobre as questões referentes à Conferência de Habitação da qual fez parte como              
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representante do movimento popular e, nesse sentido, pede que uma pauta sobre Lei 3465 seja proposta                
em uma futura reunião do Conselho. Edneia então continua sua fala agora sobre a sua surpresa e                 
indignação quanto à aprovação do PL 413 em primeiro turno e relata que em reunião com membros do                  
movimento e o Vereador Léo Burguês, quando foi informada de que o movimento supostamente estaria de                
acordo com os termos do referido projeto de lei e que supostamente as questões do movimento seriam,                 
posteriormente, discutidas no PL. No entanto, a Conselheira ressalta que este fato não é verídico, pois não                 
houve concordância dos termos do projeto nem por parte do movimento, nem por parte deste Conselho.                
Edneia questiona, ainda, que na reunião passada foi aprovada uma recomendação a ser encaminhada ao               
Prefeito solicitando que não fosse executado nenhum tipo de desvio de dinheiro do Fundo Municipal de                
Habitação para outras áreas da cidade. A Conselheira Edneia finaliza sua fala informando que no encontro                
em que teve com líder do prefeito, este solicitou que fosse encaminhado pelo Conselho um Ofício com um                  
pedido de reunião junto ao Prefeito Alexandre Kalil para que fosse apresentada uma proposta de gasto dos                 
68 milhões, que ele irá viabilizar esta agenda, quando poderá ser apresentada pelo movimento popular a                
proposta já trazida ao plenário deste conselho. Em resposta, Aderbal afirma que desconhece as afirmações               
feitas pelo líder do prefeito e pede que estas informações sejam devidamente apuradas. Quanto à               
possibilidade de uma agenda com o Prefeito, Cristina sugere que a solicitação do líder do Governo sobre a                  
expedição de um Ofício para solicitação de uma agenda seja levado ao Presidente do Conselho para                
deliberação. O Conselheiro Landa pede a palavra para sugerir que o Conselho solicite uma agenda, em                
caráter de urgência, diretamente, com o Prefeito. Aderbal retoma a palavra para fazer uma proposta de                
encaminhamento de levar ao Presidente do Conselho uma solicitação para que ele faça essa interlocução               
com o Prefeito para agendamento de uma reunião, para discussão da destinação dos recursos do fundo,                
em especial no tocante ao PL 413. O Conselheiro Luis Torres pede que se registre em ata que os                   
conselheiros da sociedade civil, a maior parte, quase a totalidade, encaminhou um ofício à presidência da                
Urbel solicitando que os recursos da conta alienação não fossem desvinculados do Fundo Municipal de               
Habitação. Aderbal em resposta esclarece que em resposta ao Ofício foi recebido pela Presidência da Urbel                
e remetido ao conhecimento do Prefeito. O Conselheiro Landa esclarece que o seu pedido é para que o                  
Conselho aprove neste plenário uma solicitação de reunião com o prefeito, sem necessidade de deliberação               
do presidente do Conselho. Cristina então pede uma votação para aprovar a proposta do Conselheiro Landa                
e os presentes aprovam o pleito. A Conselheira Isabel pede a palavra para esclarecer que o IPTU                 
progressivo já está previsto no Plano Diretor mas que a sua regulamentação depende uma lei específica,                
conforme entendimento da Procuradoria Geral do Município e, que os Projetos Leis sobre este tema já                
estão em trâmite na Câmara. Aderbal, por fim, esclarece aos presentes que a votação realizada nesta                
reunião refere-se a uma solicitação de reunião com prefeito, para discussão do PL e dos recursos do fundo                  
e para encaminhar uma proposta de produção habitacional. Não havendo mais nada a tratar, a Conselheira                
Cristina, na função de 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, 13 de setembro de 2018.  
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