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

REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO. 
Ao quatorze dia do mês de junho 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) Discussão da Proposta que Estabelece Procedimentos das Entidades de Moradia para o Acesso a                

PMH; 3) Discussão e Votação da Prestação de Contas e Gestão do Fundo Municipal de Habitação Popular                 

ano 2017; 4) Proposta de Alteração da Resolução IV (A); 4) Assuntos Gerais de Interesse do CMH. Verificado                  

o quórum necessário para a instalação da reunião, o Diretor de Habitação e Regularização Fundiária da                

URBEL Aderbal de Freitas cumprimenta os presentes e abre a reunião submetendo a aprovação da ata da                 

reunião anterior que sofre alguns destaques. O conselheiro Luís Torres pede a palavra e faz duas                

observações na ata, primeiro, na parte que antecedeu a votação da comissão de ética, Luís defende que                 

deveria ficar registrado o impedimento do acesso dos moradores da Ocupação Vicentão na reunião do               

CMH, relata também a ausência da discussão das Ocupações verticais de forma geral, do estudo que a PBH                  

realizou dos imóveis vazios no centro, e da parte que se tratou da implosão do prédio em São Paulo, reforça                    

que foi feito uma solicitação para esclarecimento da presença da Guarda Municipal no prédio durante a                

manifestação dos moradores da Ocupação Vicentão, que a discussão foi mais profunda do que foi relatado                

na ata. Já no final, Luís reforça que foi inclusive em uma de suas falas, que quando ele citou os dois                     

decretos, tanto o 16.888 (Declaração de assentamento como de interesse social) e o 16.889 (Controle e                

monitoramento de áreas públicas municipais) faltou ficar registrado que o conselheiro solicitou que esses              

esclarecimentos deveriam ser pautados na reunião seguinte do CMH, o que não foi feito. O Diretor Aderbal                 

de Freitas retoma a palavra e passa para os devidos esclarecimentos, o Diretor comunica que a ata foi                  

enviada com antecedência para todos os conselheiros, inclusive registra que até havia sido retificada pelo               

conselheiro Luís, mas justifica a todos, que naquela reunião, devido à ocupação no prédio da URBEL, tanto                 

ele, com o secretário executivo do CMH responsável pela transcrição da ata, estavam dialogando com os                

manifestantes da Ocupação Vicentão para constituírem uma comissão, visto que o Presidente do Conselho              

e da URBEL ia recebê-los, que consequentemente por isso, o gravador que faz os registros oficiais da                 

reunião não encontrava na reunião, sendo assim, o secretário executivo contou com poucos recursos para               

redação da ata, só algumas gravações de celular e anotações no papel, que ele próprio ao receber a ata                   

com antecedência, preferiu não opinar pelo fato de não ter participado da reunião na sua totalidade. Sobre                 

as retificações inclusive de conteúdo, o Diretor não vê a menor dificuldade nisso, pelo contrário, só                

acrescenta, justifica que no segundo ponto do seu destaque, que trata da discussão dos decretos, o                

secretário executivo entendeu que o CMH deveria fazer a discussão e não que seria acrescido na pauta da                  

reunião seguinte, que na visão do Diretor, essa discussão para ser submetida à pauta, deve ser articulada                 

junto ao Governo Municipal que tem mais elementos para apresentar referente aos decretos. Finaliza              

dizendo que a reunião passada do CMH, a pauta que tratou da análise do relatório conclusivo da Comissão                  

de Ética foi restrita aos conselheiros porque tratava de assunto delicado da Comissão, inclusive com               

denuncia crime dos envolvidos entre outros assuntos, que neste mesmo dia ao anteceder a reunião, fomos                

recebidos por um movimento de moradores da Ocupação Vicentão, mas que precisaria da preservação das               

pessoas envolvidas na discussão, essa reunião do CMH foi bem atípica, inclusive por causa da ocupação que                 

obstruiu parte da Avenida do Contorno, precisando neste momento da presença da Guarda Municipal, mas               

que ao final tudo foi resolvido de forma pacífica, e a comissão dos representantes da Ocupação foram                 

recebidos e concedido o direito de intervenção na reunião do CMH após o item que tratava da discussão                  

específica da Comissão de Ética. Em seguida, a conselheira Edneia Aparecida reforça a crítica que é                

inadmissível a discussão de matérias que envolvem habitação que estão virando projetos de lei e decretos                
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municipais não serem submetidas antes no CMH, que às vezes ela não sabe o que está fazendo nessa                  

reunião devido a essa ausência. O Diretor de Habitação defende que os decretos podem ser discutidos não                 

só no CMH, mas como nas câmaras técnicas, que legalmente são instancias criadas com essa finalidade,                

mas chama a atenção do conselho da importância da participação. A Arquiteta Mônica Bedê reforça a fala                 

da conselheira Edneia Aparecida de o conselho ser o espaço para discussão dos temas relativos à Política                 

Habitacional inclusive antes que as matérias virem PL´s e decretos defende a importância da preservação               

do papel do CMH e propõe que quando a discussão dos dois decretos for apresentada ao CMH, que a PBH                    

faça uma exposição do que levou a elaboração dos dois decretos. Aderbal retoma a palavra e propõe a                  

aprovação da ata com o encaminhamento da secretaria executiva de resgatar o conteúdo que ficou               

ausente na ata e sugere que o conselheiro Luís Torres encaminhe por e-mail o conteúdo que ficou                 

comprometido, para as devidas alterações, não havendo mais discordâncias, a ata é aprovada pelos              

conselheiros presentes. Dando prosseguimento a pauta, Aderbal de Freitas passa para o segundo ponto de               

pauta, o Diretor apresenta que a discussão é uma contribuição de um diagnóstico levantado no período em                 

que assumiu a Diretoria de Habitação, trata-se de aperfeiçoar a relação com os núcleos de sem casa da                  

cidade, que hoje não será votado nada, trata-se de levantar a discussão para posterior elaborar uma                

resolução específica para o tema, principalmente para resguardar os núcleos que possui saldo nas edições               

anteriores do OPH, o passivo do OPH. Apresenta o produto levantado através do trabalho do               

cadastramento das entidades, ressalta que esse trabalho atende também o edital aprovado no CMH que               

prevê o recadastramento das entidades, e que hoje a PMH através desse cadastramento conta com o                

universo de 88 núcleos ativos com cadastro regular na URBEL e através do combinado com o conjunto de                  

lideranças do movimento organizado, foi acertado que o cadastramento das famílias seria realizado em              

duas etapas, a primeira com os 88 núcleos regulares e na segunda, com os grupos inativos, o que não                   

necessariamente significa que estão com suas atividades suspensas. Apresentando seguintes resultados           

levantados; na primeira etapa, no o período de Novembro e Dezembro de 2017, 73 entidades indicaram                

famílias num total de 622 cadastros realizados, na segunda etapa no período de Junho e Julho de 2018, 57                   

entidades que não haviam indicado famílias na primeira etapa ou parte de cadastramento pendente, num               

total de 335 cadastros a serem realizados. Informa que há 96 entidades, que não compareceram as                

exigências do edital, mas destaca que mesmo os grupos estando em situação irregular é importante               

reconhecer as conquistas de unidades habitacionais pelas Entidades de Luta por Moradia, através dos              

Fóruns de OPH até 2009/2010. Esse universo apresentado totaliza um saldo de OPH que representa 721                

benefícios conquistados, mas é preciso saber o que fazer com a conquista desses núcleos, considerando               

que as famílias não, necessariamente, são responsáveis pelas irregularidades. Apresenta sugestões para o             

atendimento das famílias cadastradas na URBEL com vagas de OPH propondo: I – Publicação no Diário                

Oficial do Município (DOM) com ampla divulgação no CMH e em reunião dos coordenadores da listagem de                 

núcleos não cadastrados, para isso será concedido um prazo de 60 (sessenta) dias para que as Entidades se                  

apresentem perante URBEL e confirmem o direito à escolha/indicação das famílias para ocuparem as              

respectivas vagas conquistadas No OPH; II- As Entidades que se apresentarem serão orientadas quanto à               

regularização junto à URBEL. Os representantes dessas Entidades que se dispuserem a realizar essa              

regularização contarão com apoio técnico do quadro de profissionais da URBEL; III – Findado o prazo                

estabelecido no item I acima, as vagas das Entidades que não se apresentarem perante URBEL, deixarão de                 

pertencer às Entidades não regularizadas e passarão a compor o “Fundo de Vagas” remanescentes dos               

OPH. IV – A URBEL regulamentará o processo de escolha de famílias, em consonância com o CMH e com o                    

conjunto de entidades beneficiárias para destinação dessas vagas que compõem o “Fundo de Vagas”. A               

conselheira Edneia Aparecida pede a palavra e registra que nesta gestão, as reuniões da Comissão de Ética                 

para aproveitar a presença dos conselheiros são realizadas antes da reunião ordinária do conselho, e               
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concidentemente essa discussão que já vem sendo tratada em várias reuniões da comissão, ficou acordado               

que a temática extrapola as competências da comissão, que o tema exige um maior debate e propõe a                  

criação de uma comissão para apresentar uma proposta de resolução para normatizar esses critérios,              

defende que só o edital fica fraco, é preciso virar uma resolução. O presidente Claudius Vinicius assume os                  

trabalhos da mesa e propõe que essa discussão seja submetida à Câmara Técnica do CMH com                

contribuições da Comissão de Ética, após essa apreciação ser levada ao CMH. A conselheira Benedita Dias                

pede que nessa discussão sejam incluídos os casos de núcleos que foram incorporados aos outros, para que                 

a resolução garanta critérios para isso. O Diretor Aderbal responde a conselheira que todas as decisões                

anteriormente adotadas não serão descartadas, que esse procedimento será analisado para não haver             

prejuízos nenhum aos núcleos. Dando prosseguimento a pauta, o Presidente passa a palavra para a               

funcionária Karla Marques apresentar a Prestação de Contas e Gestão do FMHP do ano de 2017, Karla                 

Marques cumprimenta os conselheiros e informa que a secretaria executiva enviou previamente o             

Relatório por e-mail para todos os conselheiros titulares e suplentes e diz que a discussão foi amplamente                 

debatida nas Câmaras Técnicas, mas se faz necessário ser aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação,               

pois ao Município fazer a adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, se faz necessário                 

apresentar o balanço geral da Política Municipal de Habitação, e apresenta o quadro geral de programas e                 

ações do FMHP – Estrutura PPAG 2014/2017, apresenta as áreas de resultados propostas como; Cidade               

com todas as Vilas Vivas, Cidade com Mobilidade, Cidade Sustentável e Cidade de Todos, os programas e                 

suas ações. Apresenta os resultados alcançados em 2017 na parte da Infraestrutura, citam as 16 obras do                 

OP com empreendimentos concluídos, sendo: Empr. 100 OP 2001/2002 – Obras no Aglomerado Morro das               

Pedras; Empr. 21 OP 2011/2012 – Obras na Vila Nossa Senhora Conceição; Empr. 52 OP 2003/2004 – Obras                  

na Pedreira Prado Lopes; Empr. 46 OP 2013/2014 – Projetos na Vila Senhor dos Passos; Empr. 90 OP                  

2013/2014 – Projetos na Vila Antena/Jd. Montanhês; Empr. 103 OP 2009/2010 – Obras na Vila Copacabana;                

Empr. 26 OP 2005/2006 – Obras na Vila Novo São Lucas; Empr. 19 OP 2011/2012 – Obras na Vila Monte São                     

José; Empr. 70 OP 2009/2010 – Obras na Vila Mariquinhas; Empr. 64 OP 2011/2012 – Obras na Vila                  

Mariquinhas; Empr. 21 OP 2003/2004 – Obras na Vila Santa Lúcia; Empr. 22 OP 2003/2004 e OP 2005/2006                  

– Obras na Vila Estrela, Emp. 04 OP 2013/2014 e Empr, 11 OP 2013/2014 – PGE´s Vila Olhos d´Água e                    

Vitória da Conquista, Emp. 55 OP 2011/2012 – PRU Vila Araci. Além disso, Karla destaca também a                 

conclusão de 328 unidades habitacionais, sendo: 54 UH Vila Viva Taquaril, 18 UH Vila Viva Aglomerado                

Santa Lúcia, 256 UH Vila Viva Várzea da Palma, Karla reitera que todas essas informações estão detalhadas                 

no relatório, que pela dinâmica da apresentação, foi necessário apresentar de forma reduzida. Nos Planos               

Globais Específicos e de Regularização Urbanística é destacado os Planos das Vilas/Conjuntos com PGE´s              

concluídos (OP 13/14): 02 (dois) nas Vilas Olhos d´Água e Vitória da Conquista; Vilas/Conjuntos com PGE´s                

em andamento (OP 13/14): 01 (um) na Vila Mantiqueira; Vilas/Conjuntos com PGE´s paralisados (OP              

09/10): 01 (um) na Vila Bandeirantes; Vilas/Conjuntos com PGE’s previstos (OP 15/16): 02 (dois) a serem                

licitados, nas Vilas Madre Gertrudes e Aeroporto/Jaraguá e 01 (um) a iniciar e já contratado na Vila                 

Belém/Paraíso. 08 (oito) PRU’s em andamento (OP 13/14 e OP 15/16): Jardim Liberdade, Bernadete              

(Hosana), Novo Santa Cecília, Conjunto Capitão Eduardo (Montes Claros), Maria Teresa, Nova York, Jardim              

Europa, Dandara/Trevo; 02 (dois) PRU’s aguardando licitação (OP 15/16): Jardim Getsêmani, Novo            

Lajedo/Tupi. Dentro das Ações Sociais em Assentamentos Precários, Karla destaca 5.555 atendimentos            

realizados através do Programa Vila Viva, 1.599 atendimentos realizados para as famílias das Bacias dos               

Córregos Túnel Camarões e Pampulha/Cachoeirinha/Onça e 176 atendimentos realizados para implantação           

da via 710. Dentro do PROAS tivemos 164 atendimentos de famílias beneficiadas por             

reassentamento/indenizações (Vila Viva, OP, Via 710, Convênios, etc.). Já no balanço do PEAR os números               

apresentados foram: 130 situações de risco eliminadas; 15 remoções definitivas; 40 obras de contenção de               
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encostas concluídas, com 211 famílias beneficiadas; 34 obras de manutenção concluídas (recuperação de             

redes de drenagem e pavimento); cinco kits moradias; oito obras de recuperação de moradias danificadas               

por eventos geológicos (telhado, escoramentos e demolições); 1.406 vistorias realizadas pela Urbel; 486             

ações de assistência técnica (orientação) realizadas; 111 vistorias realizadas pelas Regionais. Na Bolsa             

Moradia foram 1.074 famílias beneficiadas sendo 333 famílias beneficiadas SMAAS e outros; 197 famílias              

beneficiadas Risco; 496 famílias beneficiadas Vila Viva; 48 famílias beneficiadas Corta Caminho (Via 710). Já               

em Regularização Fundiária em ZEIS, podemos destacar como um avanço, que foram 5.288 domicílios              

regularizados relativos aos conjuntos Jatobá I, Jatobá II (Vila Pinho), Jatobá III (Castanheira I e II), Jatobá IV e                   

da Vila Califórnia. No Programa Minha Casa Minha Vida, só em 2017 foram concluídas 220 UH destinadas à                 

Faixa dois do programa, no Residencial Safira que precisa destacar a seguinte observação, os              

empreendimentos da faixa dois do Programa MCMV não recebem recursos financeiros do Município. O              

empreendimento destacado encontra-se inserido na Faixa dois deste Programa, porém tem o limite de              

renda até seis salários mínimos, comprovado pelo empreendedor ao Município e de acordo com o Termo                

de Conduta Urbanístico assinado. Já nas ações sociais do MCMV destaca-se: 1.654 famílias beneficiadas              

com Trabalho Social (pré e pós morar) nos residenciais Serras de Minas I e II (580 UH), Residencial Pinheiros                   

(300 UH), Parque dos Jatobás (76 UH), Amazonas (220 UH), Orgulho de Minas II (240 UH), Manaus (180                  

UH), e Colibris I e II (58 UH). Nesta atividade foi concluído o trabalho social em sete empreendimentos                  

(Amazonas Orgulho de Minas II, Serras de Minas, Pinheiros, Parque dos Jatobás, Colibris I e II). Dentro da                  

Regularização Fundiária de Conjuntos, que é sempre dividido dentro do PPAG e da Prestação de Contas,                

pois tem a parte de Regularização de Vilas e a de Conjuntos Habitacionais totalizando 565 famílias                

beneficiadas com a regularização de conjuntos (Res. Taquaril - Granja IX, Diamante Azul, Mar Vermelho I,                

Fernão Dias) e já na parte de Titulação destaca-se, 375 famílias beneficiadas com a titulação de moradias                 

(Res.). Taquaril - Granja IX, Alpes II, Araguaia, Araguaia Milionários, Bem-te-vi I e II, Comanches, Deuslene,                

Diamante I, Diamante Negro, Granja I, II e III, Granja Rua do Grupo, Ipês, Juliana, Lagoa, Laranjeiras,                 

Mangueiras, Marrocos, Serrano, Via Expressa II, Vila Régia, Vista Alegre, Vitória, Vitória Milionários, Zurick.              

No financiamento das famílias do OPH foram 127 moradias financiadas. Dando prosseguimento a             

apresentação, Karla apresenta o Quadro geral de gastos com o desempenho de 2017, onde se tem o valor                  

orçado e o valor empenhado, no Fundo Municipal de Habitação.Dos R$ 220.539.764,00 (Duzentos e vinte               

milhões, quinhentos e trinta nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais) orçados foram empenhados R$                

99.348.559.97 (Noventa e nove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove                

reais e noventa e sete centavos) resultando 45,05% do valor orçado. O valor empenhado apresenta uma                

diferença entre o valor empenhado e liquidado sendo; Valor total empenhado: R$ 99.348.559,97 (Noventa              

e nove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete                   

centavos) e Valor total liquidado: R$ 74.703.501,14 (Setenta e quatro milhões, setecentos e três mil,               

quinhentos e um reais e quatorze centavos) Passa para a informação adicional que sobre despesa com                

Habitação no município e destaca que as mesmas não envolvem só recursos do FMHP, mas contam com                 

recursos da SMOBI, esse ultimo gastando treze milhões com urbanização/construção de unidades            

habitacionais, e quinze milhões com pagamentos de indenização, explica que o FMHP só paga uma parte                

dos recursos com indenização de benfeitorias, a SUDECAP/SMOBI paga valores acima de quarenta e nove               

mil. Karla passa para o que foi considerado os destaques de 2017: Realização do trabalho social com 1.654                  

famílias do Programa Minha Casa Minha Vida, onde foram desenvolvidas ações/atividades depois da             

mudança das famílias visando o desenvolvimento sócio comunitário e a inclusão social, estimulando a              

apropriação da moradia e criando condições de acesso das populações dos conjuntos habitacionais a              

direitos básicos que representem melhoria na qualidade de vida; com a conclusão de 328 UH de Vila Viva                  

sendo: Vila Viva Santa Lúcia: 18 unidades, Vila Viva Taquaril: 54 unidades, Várzea da Palma: 256 unidades                 
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(UO SMOBI) Retomada dos planos, projetos e obras paralisados do Orçamento Participativo e reforço no               

fluxo de recursos, levando a conclusão de 16 empreendimentos, e finalização da atualização do Diagnóstico               

de Risco Geológico em Vilas e Favelas, com redução significativa do número de edificações em risco alto e                  

muito alto, passando de 2.761 (em 2011) para 1.383 edificações (em dezembro/2017). Além disso, foram               

iniciadas as vistorias para realização do diagnóstico de risco geológico nos loteamentos irregulares de              

interesse social, publicação da Portaria Nº 036 - Urbel, de 05 de Setembro de 2017, que cria Grupo Técnico                   

com a atribuição de estudar e propor alternativas de atendimento das famílias remanescentes do              

Orçamento Participativo da Habitação – OPH, bem como propor modalidades para diversificação da             

provisão habitacional da Política Municipal de Habitação, posse do Novo Conselho de Habitação para o               

mandato 2017/2019 e a criação de dois Grupos de Trabalho, um para analisar a antiga PLV 12/2017, atual                  

Lei Federal 13.465/2017, que trata da Regularização Fundiária, outro para discutir as pautas apresentadas              

na Conferência Municipal de Habitação, esse ultimo já conta com mais de seis reuniões ampliadas e 15 do                  

Subgrupo que foi criado para propor alteração da Resolução II do CMH. Até o momento os dois grupos                  

foram unificados e, junto com o Grupo de trabalho da Urbel, estão debruçados na Revisão II do Conselho de                   

Habitação, que trata da Política Habitacional do Município, destacando-se nesses estudos a inclusão dos              

Programas de Locação Social e Assistência Técnica e a Regularização de 5.288 domicílios em 2017 nos                

Conjuntos Jatobá II (Vila Pinho) e Jatobá III (Castanheiras), na Vila Califórnia, além de parte da Vila                 

Corumbiara. Passa para o balanço da Produção Habitacional da URBEL nos anos de 1993 a 2017. Apresenta                 

os quadros com o balanço da Produção Habitacional: Programa Vila Viva, da Produção Habitacional de 1993                

a 2017, os Investimentos em Habitação, as Despesas Liquidadas FMHP 1994 a 2017, reitera que todas as                 

apresentações foram enviadas por e-mail e finaliza apresentando o quadro geral de contratos do FNHIS. A                

conselheira Rosilene Guedes acusa o recebimento das apresentações, mas solicita a apresentação resumida             

que foi apresentada para melhor visualização, Karla Marques não vê dificuldades e pede a Secretaria               

Executiva para enviar. O presidente do conselho Claudius Vinicius retoma a palavra, pergunta se existe mais                

algum questionamento e submete a votação ficando assim: 17 votos a favor, nenhum contra e nenhuma                

abstenção ficando a Prestação de Contas e Gestão do Fundo Municipal de Habitação Popular ano 2017                

aprovada pelos conselheiros que assinarão duas vias, uma que ficará arquivada na URBEL e outra que será                 

enviada ao Governo Federal. O Presidente Claudius Vinicius dando prosseguimento a pauta, passa a palavra               

para o conselheiro Aluísio Rocha, Presidente da Câmara Técnica de Controle de Avaliação e Ana Flávia                

Martins Machado Presidente da Comissão de Ética para apresentar as propostas de alterações na              

Resolução IV (A) já submetida às Câmaras Técnicas do CMH. Ana Flávia inicia explicando que a Resolução IV                  

(A) Estabelece parâmetros e diretrizes complementares, consoante o disposto no § 1° do artigo quatro ° do                 

Decreto Municipal n ° 8.543 de 05 de janeiro de 1996, explica que se tratava do Decreto que implementava                   

o PROAS Programa de Reassentamento em função de obras públicas ou risco que, no parágrafo / artigo                 

citados, deliberava: O PROAS fornecerá a seus beneficiários: I-auxílio financeiro para viabilização do seu              

imediato assentamento em outra área ou imóvel dotado de condições de habitabilidade; II - apoio material,                

e se necessário assistencial e jurídico, para a desocupação da área pública e para o assentamento na forma                  

do estabelecido no inciso antecedente, § 1º - Competirá ao Conselho Municipal de Habitação a aprovação                

de parâmetros e normas complementares para a viabilização do disposto no artigo. O Decreto foi revogado,                

a Legislação atual do PROAS é a Lei 7.597 de 06/11/98, regulamentado pelo Decreto 11.283/2013). (Ana                

Flavia apresenta na outra lâmina, os objetivos das alterações propostas como: Adequar a Resolução IV(A)               

para fazer referência à legislação do PROAS atualmente em vigor; dois) Atualizar o texto com a estrutura                 

administrativa atual da URBEL para operacionalização do PROAS (era uma comissão interna, mas             

atualmente absorvido na estrutura da URBEL, já que não tem mais caráter provisório: onde o texto previa                 

Comissão Interna, passa a ser a URBEL; três) Considerando que a URBEL possui delegação para processar as                 
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despesas do Fundo de Habitação, retirar a divisão entre URBEL e SUDECAP nos pagamentos, visando               

agilizar o processo de pagamento das indenizações, permitindo que todos os processos possam ser pagos               

na própria URBEL. Apresenta a definição atual da Resolução IV (A) que prevê pagamentos até R$ 40.000,00                 

é de responsabilidade Fundo Municipal de Habitação, processados na URBEL, pagamentos acima de R$              

40.000 e imóveis comerciais, processados pela SUDECAP. Proposta da Resolução XLX, retirar a divisão,              

concentrando na URBEL todos os pagamentos e explica que não altera nenhum outro parâmetro do PROAS                

ou de pagamento das indenizações, nem de critérios de atendimento, que atualmente são definidos na Lei                

7.597/98. A Conselheira Edneia Aparecida pede a palavra e defende a importância de alteração da               

Resolução IV (A), em seguida, a conselheira destaca que na mesma reunião em que foi discutida essa                 

resolução, ela apresentou por escrito uma proposta de alteração da resolução XXI e solicitou a inclusão da                 

mesma nesta reunião, visto que ela não foi pautada, a conselheira entregou uma cópia da proposta para                 

cada conselheiro presente e solicitou que a mesma seja incluída na pauta da reunião ordinária do mês de                  

julho e explica que a alteração trata-se de dois pontos, o primeiro, é que o benefício seja destinado                  

diretamente para a família e não para o imóvel, o segundo, na falta de cumprir os critérios, as famílias que                    

precisam ser cadastradas junto com a selagem da casa, para não ocorrer nenhuma distorção futura,               

escasso elas não cumpram os critérios da Política Municipal de Habitação, que todas as unidades               

habitacionais desse programa sejam destinadas para as famílias do Movimento Organizado, isso que             

resume a proposta de alteração e espera que isso vire Resolução. O conselheiro Luís Torres pede                

esclarecimentos com relação ao Fundo Municipal de Habitação, que já teve informações que o mesmo               

estava vinculado a URBEL, depois foi para outro órgão, e a outra dúvida é na discussão da resolução onde                   

valores acima de R$ 40, 000,00 (Quarenta mil reais) são processados pela SUDECAP, portando agora seriam                

processados pela URBEL trazendo maior agilidade no pagamento, comparando a situação anterior e             

posterior, o conselheiro tem dúvida e pergunta se em ambas, o recurso sai do Fundo Municipal de                 

Habitação. O Presidente Claudius Vinicius explica que desde a Reforma Administrativa do ano de 2000,               

onde ocorreu a descentralização e foi criada uma “super” “Secretaria onde a SMOBI tinha todas as                

Secretarias da área urbana sob a sua responsabilidade, e o Fundo Municipal de Habitação eram vinculados                

à antiga SCOMURBE, inclusive relembra que o Presidente do Conselho Municipal de Habitação era da               

SCOMURBE, que atualmente o FMHP ainda encontra-se na SMOBI, o que ele conseguiu foi uma delegação                

para operar o fundo com mais agilidade, inclusive com assinaturas de cheques e toda papelada que                

anteriormente saía da URBEL, passava na SMOBI para depois retornar, isso não acontece mais, tudo que                

está previsto nos planos e metas agora é operado diretamente pela URBEL. O presidente do conselho                

Claudius Vinicius, pergunta se existe mais algum questionamento e submete a votação da alteração da               

Resolução IV (A) ficando assim: 15 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção ficando aprovada. A                 

conselheira Edneia Aparecida pede a palavra e comenta que quando recebeu a pauta onde estava previsto                

discutir a alteração na Resolução IV (A), a mesma entendeu que era a Resolução que trata da autogestão,                  

confessa que ficou até satisfeita do CMH fazer à discussão, quando caiu a ficha, a mesma percebeu que era                   

outra Resolução. Edneia, portanto, propõe que a Resolução IV que trata da autogestão e seus               

procedimentos, sejam incluídos na pauta da reunião Ordinária de Julho, que essa discussão é de extrema                

importância para o CMH na perspectiva de construir alternativas para produção de moradias, que essa               

gestão do CMH precisa mostrar resultados, que se passaram quase dois anos de gestão e estamos devendo                 

respostas para o Movimento Organizado, e pede que o CMH paute também a eleição da comissão que vai                  

trabalhar a proposta do seguro habitacional que já foi discutido em reuniões passadas, mas que ainda não                 

foi constituída. Isabel Oliveira das Brigadas Populares inicia sua fala dizendo que essa semana ficou muito                

feliz com a notícia da Vereadora Cida Falabella foi nomeada para compor o CMH, que a Vereadora não                  
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pode está presente na reunião de hoje por compromissos já agendados, mas que os conselheiros podem                

contar com uma presença firme e comprometida por parte da Vereadora. Que a discussão da Resolução IV                 

se faz necessária mesmo, que o povo organizado já vem fazendo isso com êxito através das Ocupações                 

Urbanas, deu exemplo das Ocupações Dandara, Eliana Silva, Paulo Freire e que acha pertinente essa               

discussão ser debatida junto aos Núcleos de Habitação e Entidades Nacionais. A conselheira Cleusa              

Nascimento pede ao CMH que discuta melhor a Interveniência realizada pela URBEL nos conjuntos, que               

existem pessoas fora do perfil adquirindo unidades habitacionais. O Diretor de Habitação e Regularização              

Aderbal de Freitas, pede para responder à conselheira e diz que a interveniência realizada nos conjuntos                

construídos pela PMH está prevista na Resolução XXII do Conselho Municipal de Habitação, que todas as                

pessoas que abrem um processo físico na URBEL são realizadas uma análise e são aplicados todos os passos                  

que prevê a Resolução, inclusive com análise jurídica, que nenhum caso que não é enquadrado nos critérios                 

é aprovado, que o que pode ter acontecido, é um caso isolado de família que adquiriu sem submeter ao                   

Processo de Interveniência, que se alguém tiver conhecimento de algum caso assim, é só comunicar a                

Diretoria de Habitação para a devida apuração. O conselheiro Luís Torres pede a palavra e propõe que na                  

discussão das áreas remanescentes tanto da URBEL, como da SUDECAP é preciso fazer uma levantamento               

rápido para identificar essas áreas e classifica-las com relação a sua vocação, qual o melhor tipo de                 

utilização para melhor aproveitamento e buscar viabilizar a sua utilização para o uso habitacional seja ele                

unidades isoladas, uso misto, construções verticalizadas, é preciso levantar a famosa lista de imóveis vazios               

no centro, que é tanto falada, mas que sempre apresenta como um trabalho inconcluso que nunca aparece                 

e comenta que recentemente estava lendo Plano de Reabilitação do hipercentro de Belo Horizonte de 2007                

e nele já aparecia o prédio da Ocupação Vicentão e o da Zezéu Ribeiro e os dois aparecem com estratégia                    

para reocupação para fins residenciais, o que mostra que a Ocupações vem executando o que a PBH                 

entendeu naquele momento o que devia ser feito, e finaliza pedindo informações de uma área do Bairro                 

Santo André, que a informação já apareceu no CMH algumas vezes como utilização para moradia, o mesmo                 

avalia como interessante, pois elevaria a política para outro patamar se tratando de uma área central. O                 

Presidente Claudius Vinicius compromete em fazer um levantamento dos terrenos que vieram pra URBEL,              

cita que esse citado é um que veio junto com as áreas da BEPREM e diz que todas as áreas serão levantadas                      

e estudadas , podemos apresentar alguns aqui no CMH quem sabe até visita-los, e comunica o acordo                 

realizado junto a SUDECAP de toda área remanescente de obras deles, será destinada a URBEL, exemplifica                

as áreas remanescentes da VIA 710, que a URBEL já recebeu e tem a previsão de outras em regiões                   

diferentes da cidade, que todas serão avaliadas, possibilidades de parcelamento, de encontrar um modelo              

de adensamento razoável, que por se tratar de áreas remanescentes já conta com a infraestrutura inclusive                

de asfalto na porta, que isso não está esquecido e vem sendo estudado pela equipe da URBEL e finaliza                   

dizendo, que sobre os prédios no centro, que já está na pauta para discutir com Prefeito, fora a discussão                   

da Locação Social que para nós é uma questão central, vamos estudar a arrecadação de imóveis conforme a                  

Lei 13.465 que prevê , na verdade ela da uma melhorada nesse aspecto de lançar mão desses imóveis , que                    

anteriormente não tínhamos uma legislação que permitia, antes era preciso comprar os prédios e              

associá-los ao MCMV o que vimos que não se viabiliza financeiramente. O Diretor Aderbal de Freitas                

comunica a publicação da Portaria 367 do Ministério das Cidades, que a mesma traz pontos positivos e que                  

a mesma estabelece prazo indefinido para as Entidades organizadoras entrarem com a proposta do              

MCMV-E , relata que a Ocupação Zezéu Ribeiro está citada nominalmente porque não conseguiu cumprir o                

prazo anterior com as exigências estabelecidas, e agora as Entidades terão tempo para apresentar ou               

alterar sem prazo definido, cita que é instrumento interessante para as Entidades se organizarem melhor,               

cita que a URBEL já está com o chamamento público pronto e possivelmente será publicado nos próximos                 

meses. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou os trabalhos agradecendo a participação de                
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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, 14 de junho de               

2018.  
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