
 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BELO 

HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 
Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, 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) Apresentação sobre o Plano de Estímulo a Quitação;               

3) Informes sobre o Cadastramento do Passivo do OPH; 4) Informes Gerais de Interesse do CMH.                

Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião, o presidente do Conselho Claudius              

Vinicius Leite Pereira cumprimenta os presentes, submete a aprovação da ata da reunião anterior,              

que foi aprovada por todos conselheiros presentes. Em seguida, o presidente do conselho informa              

que através de consulta ao governo foi orientado que o conselho deveria trabalhar melhor a               

proposta de minuta, como envolve quitação de débitos, deveria ser mais bem trabalhada. Já no               

segundo ponto de pauta que trata dos informes referente ao cadastramento do passivo do OPH, o                

presidente passa a palavra para o Diretor de Habitação e Regularização Fundiária Aderbal de              

Freitas, que apresenta o balanço no período de 20/11 a 01/12 dos atendimentos aos núcleos de                

moradia que está sendo realizado nas regionais, ficando assim: 48 Núcleos agendados e             

finalizados; 2 casos aguardando confirmação do Núcleo; 12 confirmados a realizar o cadastro; 23              

Núcleos com cadastramento cancelado; 3 sem retorno do Núcleo, totalizando 88 Núcleos até o              

momento. O conselheiro Luís Barros pede a palavra e solicita esclarecimento do período que foi               

tomado como base para definir os núcleos ativos e inativos, e se o cadastramento foi realizado só                 

com os núcleos ou também com as famílias. O Diretor Aderbal de Freitas, responde que o recorte                 

foi o edital de cadastramento estabelecido em 2015, explica que neste edital previa os critérios               

para recadastramento dos núcleos, que nesta etapa contou com o número de 98 Núcleos              

recadastrados, e informa que ficaram cerca de 90 núcleos que não atenderam os critérios para o                

recadastramento, que a equipe da Diretoria de Habitação está trabalhando para identificar o             

motivo desses núcleos não atenderem ao recadastramento e responde que esse primeiro            

momento atual, não está sendo recadastramento dos núcleos, e sim das famílias beneficiárias nos              

fóruns dos OPH´s anteriores, que esse momento é para a análise da quantidade de vagas               

conquistadas por cada núcleo nos fóruns anteriores e a identificação das famílias. A conselheira              

Edneia Aparecida faz um recorte de como foi preparado o edital na gestão anterior do conselho e                 

destaca a maior dificuldade que foi que antes de 2015 o cartório não vinculava a pendência da                 

Receita Federal ao registro dos núcleos, e a partir de 2015, quando foi aprovado o edital, a                 

legislação mudou e os cartórios passaram a exigir a regularização na Receita, destaca a parceria               

realizada entre URBEL e a Faculdade Novos Horizontes, que disponibilizou alunos de contabilidade             

para ajudar os núcleos a solucionarem suas pendências, fala da dificuldade da instituição não              

conseguir resolver os problemas dos índices cadastrais porque conforme Edneia, isso é um             

problema da Prefeitura de Belo Horizonte e não da Receita Federal, finaliza defendendo que as               

conquistas do OPH é uma conquista dos núcleos, que independente se estão ativos ou inativos,               

devem ser respeitados, e pede um prazo maior da URBEL e uma estratégia para considerar e                

entender os grupos que não conseguiram recadastrar. O Diretor Aderbal de Freitas pede a palavra               

e esclarece que os núcleos estão tendo a liberdade de indicar famílias que não estão no cadastro                 
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antigo, ficou definido foi que o coordenador envie junto com a lista dos nomes que atendem as                 

vagas conquistadas, a ata que oficializa esses nomes através de Assembleia realizada para esse fim               

onde torna público o assunto e define os nomes indicados, afirma que a URBEL está respeitando                

os critérios construídos por cada núcleo, e comunica que esse trabalho árduo está sendo bem               

desenvolvido pela empresa, que o planejamento envolve todos os técnicos sociais da Diretoria e              

agregados de outros setores, que a intenção é resolver as pendências e atender as famílias, que o                 

trabalho não acabou, que posterior a essa etapa, irá abordar os núcleos inativos, e garante que                

nenhum núcleo sairá no prejuízo. A conselheira Edneia Aparecida retoma a palavra e comenta que               

a PBH publicou meses atrás, o Decreto Lei nº 16.746/2017 que substitui o Decreto Lei nº                

13.019/2017 conhecido como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e            

apresenta o questionamento sobre os impactos dessa Lei. O presidente do conselho Claudius             

Vinicius, considera pertinente a fala da conselheira e defende a importância de chamar uma              

reunião da Câmara Técnica para discutir os impactos da legislação na Política Municipal de              

Habitação. A conselheira Izabel Dias pede a palavra e comunica que existe um grupo montado na                

Procuradoria que está discutindo a legislação, que o grupo não é específico para discutir os               

impactos na Habitação, mas comunica a sua existência como um espaço interessante para discutir              

melhor o conteúdo. A conselheira Edneia Aparecida defende a convocação da reunião das             

Câmaras Técnicas para discutir todas as Leis recentemente apresentadas considerando a           

necessidade de revisão das Resoluções do conselho, Edneia diz que o executivo está enviando com               

frequência vários projetos de Lei para a CMBH que tiveram impacto direto em algumas              

Resoluções. Comunica que após a reunião ordinária do CMH de novembro, foram realizada duas              

Audiências Públicas na CMBH para discutir a retirada do dinheiro do Fundo Municipal de              

Habitação, que tem vereadores comprometidos em defender habitação popular, que na primeira            

Audiência a PBH não enviou representação e na segunda, já contou com a presença da PBH                

através do Presidente da URBEL Claudius Vinicius que levou informações preciosíssimas, inclusive            

apresentou em slide a proposta da PBH de atendimento, defende que o mesmo faça essa               

apresentação na próxima Reunião Ordinária do CMH em Janeiro e encerra relatando as             

consequências dessas Audiências, que a CMBH suspendeu a votação dos projetos, mas alerta que              

essa suspensão não quer dizer que os Projetos de Leis estão retirados. A conselheira comunica que                

a Dr. Claudia Ferreira do MP editou uma recomendação à CMBH que suspende a tramitação dos                

projetos e submete os mesmos inicialmente para discussão do CMH, que os projetos ao serem               

enviados à CMBH sem antes discutir no CMH constituem uma ação ilegal. Informa que a               

Defensoria Pública, através do Dr. Aílton, foi ainda mais profunda em sua avaliação, inclusive no               

que se refere a CMBH está fazendo o papel do CMH. A Arquiteta Mônica Bedê levanta uma                 

dúvida: segundo ela o terreno é integrado ao patrimônio do Fundo Municipal de Habitação, ou               

seja, entra na composição do empreendimento. A outra questão é a discussão acerca da proposta               

que o Movimento Popular está apresentando, bem como a proposta trabalhada pela URBEL,             

Mônica avalia que o espaço correto para essa construção é o Conselho Municipal de Habitação, e                

defende a apresentação de uma proposta mais elaborada por parte da URBEL, e bem com a parte                 

do Movimento Popular, que essa construção se faça de forma unificada com auxilio dos técnicos               

da URBEL., e finaliza convidando o Presidente do Conselho para participar da Reunião do Grupo de                
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Estudo que vai reunir na quinta-feira, dia 21/12/2017 visto a importância da tramitação do PL               

426/2017 seja melhor esclarecido e que o mesmo seja pensado a luz da discussão da Locação                

Social. Claudius retoma a palavra, diz que a Lei é aprovada de forma mais aberta, mas que a sua                   

regulamentação, que é a parte mais detalhada, é realizada no CMH. Defende que a matéria da                

Locação Social, por exemplo, pode ser regulamentada tanto no Grupo de Estudo como nas              

Câmaras Técnicas, e conclui dizendo que a tendência é acabar com o Bolsa Moradia e a                

modalidade virar Locação Social sendo o mesmo utilizado tanto para abrigo temporário, em caso              

de obras, quanto para provisão habitacional. O conselheiro Daniel dos Santos reforça a             

necessidade de levar a discussão da Locação Social para as Câmaras Técnicas e pergunta se,               

quanto às famílias que estão sendo indicadas pelos núcleos, existe a possibilidade de as mesmas               

serem atendidas pelo programa de Locação Social, e conclui pedindo para que ele seja convidado               

no dia da reunião das câmaras técnicas, já que independente de não fazer parte oficialmente delas                

tem interesse em contribuir na discussão. O Diretor Aderbal de Freitas responde que as indicações               

que estão sendo encaminhadas pelos núcleos dizem respeito à quantidade de conquistas que cada              

núcleo teve nos fóruns dos OPH´s anteriores, e o que a URBEL vai fazer é trabalhar com base                  

nessas informações, verificando-se a possibilidade de enquadramento nas modalidades de          

atendimento. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente do Conselho Municipal de Habitação,              

Claudius Vinicius Leite Pereira, 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, 14 de             

dezembro de 2017.  
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