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

DEZENOVE. 
 
Ao dezesseis dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 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; 2) Discussão e votação dos Relatórios de Gestão 2018 e                 
Prestação de contas do FMHP 2018; 3) Discussão e votação do Decreto que regulamenta a               
Locação Social; 4) Informes gerais de interesse do Conselho. Verificado o quórum necessário             
para a instalação da reunião, a conselheira Maria Cristina cumprimenta os presentes justificando             
que o presidente Claudius Vinicius Leite Pereira está a caminho, faz a leitura da convocação e                
passa para aprovação da Ata da reunião anterior que é aprovada sem correções. Edneia              
Aparecida pede a inversão da pauta propondo discutir o item três e posteriormente o item dois. É                 
submetido à votação e por sete votos a seis é mantida a proposta da pauta conforme publicada.                 
Em seguida, Maria Cristina passa para a servidora da URBEL Karla Marques para conduzir a               
apresentação do Relatório de Gestão e do Relatório de Prestação de contas do FMHP 2018, Karla                
inicia informando que a Secretaria Executiva do CMH encaminhou previamente todo o material             
para os conselheiros e destaca que os relatórios foram detalhadamente discutidos na reunião da              
Câmara Técnica para esclarecimento de dúvidas, reforça que o Relatório de Gestão 2018 é              
obrigatoriamente apresentados em Brasília por força do Município de Belo Horizonte ter aderido             
em 2007 ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Karla apresenta os programas e               
ações do PPAG 2018-2021 relacionados ao Fundo Municipal de Habitação Popular, destaca o             
Programa 62 que trata a gestão do sistema viário municipal, o 64 que trata da geração e                 
qualificação habitacional em áreas de interesse social, o 66 saneamento e tratamento de fundos              
de vale, o 225 assentamentos de interesse social, e o 226 específico da habitação. Apresenta os                
resultados de 2018: as obras de infraestrutura do Orçamento Participativo com seis            
empreendimentos concluídos, sendo: 02 na Vila Ecológica OP 2009/2010; 01 na Vila Piratininga             
OP 2011/2012; 01 na Vila Marçola OP 2011/2012; 01 na Vila Fazendinha OP 2013/2014; 01 no                
Conjunto Santa Maria OP 2011/2012. Já no Vila Viva foram concluídas 76 unidades habitacionais,              
sendo: 60 UH,s Vila Viva Aglomerado Santa Lúcia; 16 UH,s PAC Encostas - Vila Jardim do Vale.                 
Das 6.516 UH´s previstas para o Vila Viva 5.792 UH´s já foram concluídas até 2018 e 724 UH´s                  
ainda estão em construção ou a iniciar. Nos Planos Globais Específicos e de Regularização              
Urbanística, Karla apresenta que 02 PGE´s estão em andamento nas Vilas Mantiqueira e             
Belém/Paraíso; 01 PGE paralisado na Vila Bandeirantes; 02 PGE´s a serem licitados nas Vilas              
Madre Gertrudes e Aeroporto/Jaraguá. 01 PRU concluído no Loteamento Novo Santa Cecília; 07             
PRU’s em andamento nos loteamentos Jardim Liberdade, Bernadete (Hosana), Conjunto Capitão           
Eduardo (Montes Claros), Maria Teresa, Nova York, Jardim Europa, Dandara/Trevo; 02 PRU’s            
aguardando licitação no Jardim Getsêmani, Novo Lajedo/Tupi. Esclareceu que o PRU do Jardim             
Getsêmani deverá ser feito com equipe interna da Urbel. Já nas ações em Assentamentos              
Precários, foram 18.488 atendimentos realizados através do Programa Vila Viva; 4.721           
atendimentos realizados para as famílias das Bacias dos Córregos Túnel Camarões,           
DRENURB´s, Pampulha/Cachoeirinha/Onça; 143 atendimentos realizados para implantação da        
Via 710. No PROAS, 353 famílias beneficiadas reassentamento/indenizações (Vila Viva, Bacias,           
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OP, Via 710, Convênios, etc.). Nos resultados alcançados em 2018 em assentamentos de             
interesse social, Karla destaca os números do PEAR, 179 situações de risco eliminadas; quatro              
remoções definitivas; 79 obras de contenção de encostas concluídas, com 175 famílias            
beneficiadas; 23 obras de recuperação de redes de drenagem e pavimento; um kit moradia; 14               
obras de recuperação de moradias danificadas por eventos geológicos (telhado, escoramentos e            
demolições); 1.536 vistorias realizadas pela Urbel; 74 vistorias realizadas pelas Regionais; 507            
ações de assistência técnica (orientação) realizadas. No Programa Bolsa Moradia foram 930            
famílias beneficiadas sendo: 415 famílias beneficiadas SMAAS e outros; 116 famílias beneficiadas            
Risco; 399 famílias beneficiadas Vila Viva. Já na Regularização Fundiária em ZEIS foram 64              
domicílios regularizados relativos ao Conjunto Mariano de Abreu. Na parte de Produção            
Habitacional foram: 380 unidades habitacionais da Faixa 1,5 contratadas com obras em            
andamento, sendo 180 UH,s - Res. Parque Solimões e 200 UH,s - Cond. Marajó. Já na parte                 
Social do programa destacamos 1.213 participantes nas ações sociais, sendo especificamente           
966 atendimentos nos Conjuntos Jardim Castanheira e Diamante Azul e outros conjuntos já             
regularizados que demandaram atendimentos esporádicos; 247 atendimentos do MCMV nos          
Conjuntos Amazonas, Orgulho de Minas, Manaus, Pinheiros, Parque dos Jatobás, Colibris I e II.              
Já na Regularização Fundiária nos Conjuntos, foram: 1.290 famílias beneficiadas com a            
regularização de Conjuntos (Urucuia, Res. Jd. Castanheira, São José, Itaipu, Argemiro Resende,            
Castelo I, Morada Nova, Vila Nova, Novo Horizonte, Nova Esperança, São Tomaz I e II); 875                
famílias beneficiadas com a titulação de moradias dos Conjuntos (Granja de Freitas I, II e IX,                
Juliana, Ipês, Deuslene, Diamante I, Bem-Te-Vi II, Via Expressa I e II, Diamante Azul, Vista               
Alegre, Fernão Dias, Serrano, Lagoa, Diamante Negro, Vila Régia, Vitória- Milionários, Urucuia,            
Jd. Castanheira, Rua do Grupo, Itatiaia-Serrano, Mangueiras, São José, Morada Nova, Nova            
Esperança) Conclusão do processo e registro da demarcação urbanística do Bairro Vista do Sol e               
encaminhamento do registro do parcelamento - 889 lotes. No Financiamento Habitacional foram:            
106 moradias financiadas nos Conjuntos (Granja de Freitas II, Granja de Freitas III, Juliana, Ipês,               
Diamante I, Lagoa, Serrano, Via Expressa I, Bem-te-vi II, Itatiaia-Serrano e Granja Rua do Grupo).               
Até o final de 2018, foram atendidos 2.306 beneficiários provenientes do OPH, sendo 1.344              
através de contratos de financiamento e 962 através de Termos de Permissão de Uso Oneroso.               
Apresenta a planilha do desempenho financeiro do FMHP destacando o valor total empenhado de              
R$ 107.511.416,80 e o valor total liquidado: R$ 88.105.776,76. Apresenta depois as despesas             
com habitação no ano de 2018, no âmbito do Município, perfazendo R$110.889.370,32. Apresenta             
também o quadro geral dos contratos do FNHIS, neste ponto, Karla explica o escopo do               
empreendimento Conjunto Taquaril com recursos do OGU/FNHIS, relatando que o mesmo foi            
composto de obras de urbanização de vias e construção de 72 unidades habitacionais. Destaca              
que estão concluídas as obras das ruas Mantiqueira, Teixeira dos Anjos, JK, Primeiro de Maio e                
ruas 328 e 2053. Apresenta as que se encontram parcialmente concluídas que são as ruas:               
Floresta, Aeroporto, Califórnia, Camargos, Arco Íris, São Jorge, Jardim Atlântico, Pai Tomás,            
Filadélfia, Riacho e T15 –T16. Encontram-se iniciadas as obras de 72 unidades habitacionais             
(fundação concluída). As obras que não foram executadas:  As vias T01 Trecho 01, T 01 Trecho               
02 e Beco A. Também fez parte do escopo projeto de 108 unidades habitacionais e das ruas  328                 
e 2053. Os projetos foram totalmente concluídos. Explica que o Contrato OGU Taquaril            
encontra-se encerrado e o escopo não foi totalmente concluído, que a Prefeitura irá realizar nova               
licitação para o restante das obras necessárias para cumprimento do escopo previsto, com             
recursos do Fundo de Saneamento. Já sobre o empreendimento Vila São José II, Karla apresenta               
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que o empreendimento é composto de obras de infraestrutura, construção de 208 unidades             
habitacionais, trabalho social, desapropriações, regularização fundiária, recuperação ambiental        
(quadra 93), abrigamento / Bolsa Moradia e construção de equipamentos comunitários (Centro de             
Saúde e UMEI). Estão concluídas as obras de infraestrutura e construção de 208 unidades              
habitacionais. Karla finaliza reafirmando que o trabalho social encontra-se concluído para esta            
etapa, encontram-se em andamento as ações de regularização fundiária. Na Vila São José não              
houve obras de urbanização em 2018, e as obras de recuperação ambiental e as ações de                
regularização fundiária aguardam desapropriações. O conselheiro Luís Barros pede a palavra e            
comenta que na apresentação foi falado de um descompasso entre o valor orçado e o               
empenhado, junto a isso, um ganho operacional da vinda do Fundo Municipal de Habitação para a                
URBEL, Luís pergunta o que significa o desempenho ainda ficar em 47% e não ir para 60, ou                  
70%, pergunta se é contingenciamento de recursos. A conselheira Edneia Aparecida reforça que             
toda a peça orçamentaria é baseada no recurso do FMHP, que se o PL 413 que está na CMBH for                    
aprovado, irá descalçar toda a política construída aqui no CMH, que estamos encerrando essa              
gestão do Conselho, mas que é preciso reafirmar o acertado entre o prefeito e o CMH que                 
especifica a destinação dos recursos para o OPH. Finalizando, Edneia reitera que é preciso              
destinar recurso disponível no FMHP para subsidiar o funcionamento do Conselho, exemplifica a             
experiência desta gestão que chegou a ter mais de três reuniões em uma semana, às vezes os                 
conselheiros, principalmente do movimento popular, se deslocam a pé para conseguir em se fazer              
presentes em todas as reuniões, que é inadmissível um conselho de política pública não subsidiar               
nem passagem para os que precisam. A conselheira Maria Cristina se solidariza com a fala da                
conselheira Edneia e concorda que é preciso sim, que o caminho para esse subsídio está previsto                
e que a próxima gestão do Conselho precisa colocá-lo em prática. Não havendo mais              
questionamentos, a conselheira Maria Cristina submeteu os relatórios à votação em plenário,            
obtendo os seguintes números; 13 (treze) votos a favor, nenhum contra, e nenhuma abstenção,              
ficando aprovados assim o Relatório de Gestão 2018/FMHP e o Relatório de Prestação de Contas               
2018/FMHP. Maria Cristina pede ao secretário executivo para colher as assinaturas dos relatórios             
e passa para o próximo ponto de pauta que trata da votação do decreto que regulamenta a                 
locação social. Maria Cristina apresenta o histórico de tramitação da Resolução LII e da              
necessidade da redação do decreto que regulamenta a locação social, contextualiza a tramitação             
desde as reuniões ordinárias do Conselho, bem como as da Câmara Técnica e Grupo de Estudo e                 
relata o empenho dos conselheiros na construção do texto reafirmando que caso o decreto seja               
aprovado hoje, ainda será submetido a parecer da PGM, que a aprovação no CMH é um passo                 
importante, mas que o mesmo precisa receber o de acordo do governo. Não havendo              
questionamentos, a conselheira Maria Cristina submeteu a minuta do decreto à votação, obtendo             
os seguintes números; 15 (quinze) votos a favor, nenhum contra, e nenhuma abstenção, ficando              
aprovado o decreto que regulamenta a locação social. Passando para o ponto de pauta dos               
assuntos gerais de interesse do Conselho, a conselheira Edneia Aparecida pede esclarecimentos            
da denúncia apresentada pelo Movimento Popular acerca de cobranças irregulares por empresas            
nos conjuntos do MCMV. O Diretor de Habitação e Regularização Fundiária, Aderbal de Freitas,              
pede a palavra e responde a conselheira que a demanda foi acatada pela Diretoria e foi realizado                 
um levantamento pela equipe técnica da URBEL, um trabalho em campo conversando com os              
moradores, com os síndicos, e agora é necessário compilar as informações para trazer o resultado               
na reunião do Conselho. O presidente Claudius Vinicius retoma a palavra e em cima de               
questionamentos em reuniões anteriores com relação à proposta de alternativas para promoção            
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de geração e renda para atender a demanda da Política Municipal de Habitação, Claudius informa               
que ainda está em fase embrionária, mas que está construindo junto à Secretária de Política               
Urbana, Maria Caldas, a proposta de cessão de Box no shopping popular UAI para atender a essa                 
demanda, Claudius já pediu a conselheira e assessora do trabalho técnico social da URBEL, Ana               
Flávia Machado, para elaborar uma proposta inicial, que ele pretende levar essa discussão na              
Câmara Técnica para efetivá-la. A conselheira Benedita Dias pede a palavra e manifesta que está               
satisfeita com os avanços que essa gestão do Conselho realizou nestes dois anos, mas que está                
sentido falta da reunião da URBEL com os coordenadores de núcleos, que não falta conteúdo               
para socializar com os demais coordenadores. Aderbal de Freitas pede a palavra e concorda com               
a conselheira e diz que com a aprovação do decreto da locação social e com o parecer favorável                  
do governo será um ponto interessante para convocar uma reunião geral com os coordenadores              
de núcleo para de fato colocá-la em prática. Não havendo mais nada a tratar, o presidente                
Claudius Vinicius Leite Pereira encerra a reunião cumprimentando todos os conselheiros pelo o             
biênio positivo de trabalho e comunica que na posse da nova gestão será também inaugurado o                
auditório da URBEL, que recebeu por indicação deste Conselho o nome da ex-presidente da              
URBEL, Dalva Estela Rodrigues Medeiros. 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, 16 de abril de 2019.  
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