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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

BELO HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 

E DEZENOVE. 

 
Ao quatorze dias do mês de fevereiro 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) Apresentação da Proposta de Calendário Eleições CMH Biênio 2019/2021 3) 

Discussão do PL 642/18 que trata da prioridade da Mulher vítima de violência doméstica na PMH 4) 

Informes gerais de interesse do conselho. Verificado o quórum necessário para a instauração da reunião, o 

conselheiro presidente Claudius Vinicius Leite Pereira cumprimenta os presentes, faz a leitura da 

convocação e passa para aprovação da ata da reunião anterior que recebe o seguinte destaque por parte 

da conselheira Cida Falabella. “Especificamente na 26° linha esta faltando um advérbio de negação”. A 

frase extraída da fala está assim citada A vereadora Cida Falabella pede a palavra e comunica a aprovação 

do Plano Diretor em primeiro turno e informa que a votação em segundo turno ficará para o ano que vem, 

informa também que amanhã está previsto a votação do PL 622 de origem do executivo que foi amplamente 

debatido na CMBH, quando na verdade afirmei que não houve um amplo debate e participação popular. 

Sendo assim a redação correta é “A vereadora Cida Falabella pede” a palavra e comunica a aprovação do 

Plano Diretor em primeiro turno e informa que a votação em segundo turno ficará para o ano que vem, 

informa também que amanha está previsto a votação do PL 622 de origem do executivo que NÃO foi 

amplamente debatido na CMBH. O destaque foi acatado e designado a Secretaria Executiva fazer a 

correção da ata anterior antes da sua publicação. Dando prosseguimento, Claudius passa a palavra para o 

Secretário Executivo do CMH Samuel Galvão para fazer a apresentação da proposta de Edital e 

cronograma de datas para a Eleição do CMH. Samuel cumprimenta os presentes e comunica que o edital e 

proposta de calendário foi entregue no início da reunião, apresenta a composição do conselho e as 

legislações específicas e destaca que para participar das plenárias abertas que elegerão os conselheiros 

representantes da sociedade civil, indicados nos itens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.5 do edital, no Conselho Municipal 

de Habitação, as entidades que se enquadrarem nas categorias previstas nos mencionados itens deverão 

inscrever-se, impreterivelmente, no período de 25/03/2019 a 05/04/2019, na Secretaria Executiva do 

Conselho Municipal de Habitação, localizada na Avenida do Contorno, nº 6.664, 1º andar, Savassi, Belo 

Horizonte, das 08h às 12h e das 13h às 17h, apresentando os seguintes documentos conforme previsto no 

art.4º e art.5º, incisos I, II e III da Lei 6.508/1994; 2.1.1 - original e cópia dos Estatutos Sociais; 2.1.2 - cópia 

do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ - no Ministério da Fazenda, ativo, que comprove ser a 

entidade sediada no Município, com inscrição há, no mínimo, 1 (um) ano; 2.1.3 - ata de eleição e posse da 

atual diretoria da entidade; 2.1.4 - ata de assembleia ou documento assinado por seu representante legal, 

com a indicação da pessoa que irá representar a entidade na plenária. Samuel informa que caso não seja 

apresentada no prazo informado toda a documentação descrita no artigo anterior, a entidade ficará 

impossibilitada de votar e ser votada nas plenárias abertas por categoria. Já nas eleições, o secretário 

comunica que a eleição dos conselheiros representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de 

Habitação se dará por meio de plenárias abertas por categoria, coordenadas por representantes da 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel, a serem realizadas no auditório da 

empresa, localizado na Avenida do Contorno, nº 6.664, 1º andar, Savassi, nesta Capital, conforme 

programação do calendário previsto ficando; 10/04/2019, primeira convocação às 18h30m para a eleição 

dos cinco representantes de entidades do Movimento Popular por Moradia, compreendidas por 

núcleos/entidades de moradias, associações comunitárias e movimentos populares por moradia, dia 

11/04/2019, com convocação também às 18h30m para a eleição de um representante de Central Sindical 

ou de Sindicato de Trabalhadores e eleição de um representante de entidade de ensino superior, e no dia 

12/04/2019, com convocação às 18h30m, para a eleição de um representante de entidade empresarial e 

eleição de três representantes de entidade de profissionais liberais para formação da lista tríplice a ser 

enviada ao Executivo para escolha de um membro titular e um suplente. O secretario informa que a 



2 

 

instalação das plenárias abertas por categoria para eleição dos membros titulares e suplentes de que trata 

este Edital somente ocorrerá se estiverem presentes 1/3 (um terço) das entidades cadastradas junto à 

Urbel, ou em segunda convocação - depois de transcorridos 30 minutos da primeira convocação - com 

qualquer número de presentes, que a escolha do representante indicado pela entidade para compor o 

Conselho Municipal de Habitação será feita por meio de eleição realizada entre seus pares, por categoria e 

que somente poderão ser eleitos os representantes de entidades que estiverem presentes no momento da 

eleição, comunica que serão eleitos membros suplentes na mesma proporção de membros titulares e que 

caberá a cada categoria definir o processo interno de votação. Destaca que em caso de empate será 

realizada nova eleição e que depois de finalizada a eleição, o representante da Urbel deverá lavrar ata com 

o resultado final, que deverá ser assinada por um dos representantes de cada categoria, que cada entidade 

inscrita presente na plenária aberta por categoria por meio de seu representante credenciado que terá 

direito a um voto no processo de eleição dos membros representantes para compor o Conselho Municipal 

de Habitação. Finaliza apresentando que se ocorrer casos omissos e conflitantes deverão ser discutidos e 

levados à Presidência do Conselho que, com base na Lei nº. 6.508/1994 e no Regimento Interno, emitirá 

decisão fundamentada. O Presidente Claudius Vinicius consulta o plenário se há discordância, não 

havendo, passa para o próximo ponto de pauta que trata da discussão do PL 642/18 que trata da prioridade 

da Mulher vítima de violência doméstica na PMH, Claudius Vinicius justifica a inclusão na pauta por se tratar 

de um PL que foi enviado à URBEL para manifestação, e como a temática tem haver com a Política 

Municipal de Habitação que recentemente o conselho pautou essa discussão inclusive contemplando na 

recente resolução LII que revisa a resolução II do CMH, achou prudente trazer essa discussão para esse 

fórum, e dele emitir um parecer com relação à proposta de Lei. Passa a palavra para o secretário executivo 

Samuel Galvão que faz a leitura e abre para manifestações dos conselheiros. A conselheira Edneia 

Aparecida elogia a iniciativa do Vereador e propõe que o conselho tire uma comissão para analisar o projeto 

e emitir um parecer ao Vereador. O presidente consulta o plenário para a composição da comissão, ficando; 

Edneia Aparecida e a coordenadora de núcleo Cornélia, representando o movimento popular, e por parte da 

URBEL, Claudius indica a coordenadora do Jurídico Glória Consuelo. Dando prosseguimento, Claudius 

comunica aos conselheiros que a secretaria executiva recebeu um e-mail endereçado ao CMH e pede para 

fazer a leitura, explica que se trata deu um pedido da coordenadora Eliete de Oliveira que ao presenciar as 

reformas do auditório da URBEL, faz uma indicação de nome para ser homenageado, e-mail esse com o 

seguinte conteúdo; Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2019, Prezados (as) Na oportunidade, parabenizo a 

Urbel pela reforma no auditório, o que trará mais conforto para todos aqueles que se reúnem neste local 

para debater e contribuir para a construção da nossa querida Belo Horizonte. Na reunião do Conselho 

Municipal de Habitação, aventou-se a possibilidade de se homenagear uma liderança das lutas ligadas à 

moradia, através da denominação do auditório com o seu nome. Então após troca de ideias com o 

movimento de moradia, sugiro que avaliem com carinho a sugestão do nome da querida Dalva Estela. 

Neste momento, o presidente Claudius Vinicius que fazia a leitura se emocionou, assumindo a leitura do e-

mail, a conselheira Maria Cristina que continuou a leitura da solicitação. Saída de Pedra Azul, no Vale do 

Jequitinhonha, Dalva iniciou sua militância em Teófilo Otoni, mudou-se para Belo Horizonte ainda na 

adolescência, onde foi buscar o sonho de ser dentista. Ingressou no curso de Odontologia na UFMG, junto 

com sua irmã Doralina Rodrigues, que cursava direito e foi diretora da UNE. Perseguida pelo regime militar, 

Dalva foi para o Nordeste, onde passou anos lutando por liberdade e justiça no Brasil. De volta a Minas, 

Dalva começou a dedicar sua militância ao movimento popular na capital mineira. Foi à fundadora e 

presidenta da Famobh (Federação das Associações de Moradores de BH), quando foi à líder do movimento 

pela reforma urbana. Com o início dos governos populares na sua cidade, Dalva começou a levar sua 

experiência para as políticas públicas, missão que exerceu até seus últimos dias. Foi  presidenta da Urbel, 

órgão que cuidava da habitação na cidade. A última função de Dalva foi o cargo que exercia na Agência 

Metropolitana, órgão do governo do estado. Dalva faleceu em setembro de 2018, aos 72 anos. Após a 

leitura, Claudius Vinicius assume os trabalhos e submete à proposta da coordenadora Eliete de Oliveira a 

votação que é aprovado por unanimidade. Dando continuidade, o conselheiro Aderbal de Freitas pede a 

palavra para informar como anda o processo de Regulamentação da Locação Social, Aderbal informa que a 

locação além de compor parte do conteúdo da Resolução LII, também está apresentada através de Lei, 
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mas é preciso regulamentá-la, informa que o grupo de funcionários da URBEL que vem reunindo com 

regularidade já tem condições de apresentar uma proposta ao conselho na próxima reunião e espera que 

essa discussão no conselho se faça de forma bem objetiva para que o conselho delibere e permita que a 

Política Municipal de Habitação possa operá-la de forma mais breve. O conselheiro Luís Torres inscreve e 

pergunta se o conteúdo da regulamentação será apresentado só no dia, ou se os conselheiros vão receber 

antes para dar tempo de analisar, pergunta também, recordando uma reunião do conselho com Prefeito 

Alexandre Kalil, o mesmo relembra que na reunião ficou acertado que os recursos da alienação de alguns 

imóveis, que a metade seria destinada ao OP e a outra metade ao OPH, e que o mesmo está percebendo 

em algumas reuniões do conselho após essa reunião essa destinação se aplicaria ao PL 622 e a Lei 

11.104, e que o conselheiro está observando, é que nenhum dos PL, nem através de emendas está sendo 

considerado esse ponto e gostaria de entender isso melhor como está sendo conduzido. O presidente 

Claudius responde que foi solicitado, mas que o PL foi para a CMBH do jeito que ele foi apresentado, 

informa que o percentual não está especificado, mas que está citado sim o OPH no seu texto. A conselheira 

Edneia Aparecida na sua intervenção comunica que através de informações obtidas, inclusive por parte da 

Gabinetona na CMBH, que alguns destes terrenos que estão sendo colocados à venda possuem família 

morando, a conselheira defende que isso é complicado, vender uma moradia que tenha ocupantes e pede 

que o conselho no uso das suas atribuições possa fazer esse levantamento para identificar os casos e que 

tipo de morador está ocupando esses imóveis, que ela tem conhecimento de famílias bem abastadas que 

ocupam imóvel da prefeitura, como também famílias de baixa renda, que isso precisa ser trabalhado, quem 

tem condições que saia ou pague por isso, e quem não tem condições tenha o seu tratamento correto e 

finaliza defendendo que acordo é acordo, que o Movimento Popular sempre que fez um com o Governo, foi 

honrado, que o Governo tem que fazer o mesmo, que o Movimento não pode sair novamente no prejuízo, 

que o Prefeito Alexandre Kalil é um gestor sério, e como fez um pacto com o conselho que é um órgão 

deliberativo da PMH, não pode desfazer um acordo, defende que o CMH redija um documento ao Prefeito 

cobrando o compromisso que ele assumiu de destinar 50% dos recursos da venda destes terrenos para as 

famílias do OPH. Claudius informa que a análise dos terrenos é possível e isso inclusive já vem sendo feito, 

defende que quem não tem condições deve ser atendido pela PMH e relata de um desses imóveis que está 

sendo utilizado de forma indevida por um cidadão que possui condições financeiras já encontra em fase de 

demolição, referente aos assuntos tratados na reunião com o Prefeito e Conselho Municipal de Habitação, 

Claudius propõe o envio desta ata para o Governo. Thayan Rodrigues informa que a Gabinetona está em 

constante discussão sobre o PL 622 e informa aos conselheiros que nele está inserido 40 imóveis colados à 

venda, totalizando 95 mil metros de terra urbana e que ainda está carente sobre a sua destinação, pontua 

como prejudicial à destinação que está prevista na emenda do executivo, nela o município prevê destinação 

para o OP obras, para o OPH, para o fundo de saneamento e para infraestrutura urbana, ou seja, abriu-se o 

leque para tudo, sem destinar o percentual para cada área, ficando assim a definição por parte do executivo 

como bem entender, Thayan denuncia também que há dados divergentes nas metragens dos imóveis que 

isso está sendo bem analisado pela Gabinetona para que o município esclareça essas divergências. 

Claudius responde que isso é papel da câmara e que o munícipio, tanto o conselho está à disposição para 

fornecer os dados, adianta que destes terrenos a URBEL selecionou dois inclusive já está fazendo estudos 

para possível utilização inclusive com proposta de locação social, mas tranquiliza o plenário que qualquer 

inciativa mais apurava será remetida ao CMH. A conselheira Benedita reforça a fala da Edneia e pede ao 

Presidente do conselho que envie essa ata ao Prefeito para que ele mantenha o que foi acertado na 

reunião, que ela participa das reuniões da COMFORÇA e que lá já ouviu a destinação deste recurso para 

atender só o OP obras, que é preciso deixar bem especificado a destinação para o OPH. A coordenadora 

de Núcleo Irene pede a palavra e questiona se a PBH está pagando bolsa moradia para os moradores das 

ocupações, que ela tem recebido informações que isso está acontecendo com frequência e pede 

explicações da URBEL. O presidente Claudius Vinicius responde a que PBH não pagou bolsa moradia para 

nenhuma família oriunda de ocupação, corrige a coordenadora se a informação que ela recebeu é do 

Governo de Estado, esse sim está subsidiando algumas ocupações, que a única proposta em discussão 

que ainda não chegou a se efetivar, é atender as cerca de 20 famílias que foram identificadas pela 

sindicância da URBEL e se encontram aptas a serem atendidas da Ocupação Navantino Alves, famílias 
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essas que estão morando provisoriamente no Abrigo Granja de Freitas há mais de dois anos. Claudius 

reitera que a PBH não investiu nenhum tostão em aluguel para famílias de ocupação, mas que será gasto 

sim com urbanização, como a URBEL sempre atuou nas comunidades como a do Aglomerado Serra, que a 

URBEL, como todo o Governo está cumprindo os compromissos acertados pelo Prefeito Alexandre Kalil, 

que esse conselho e a PBH estão atentos a atender o déficit habitacional, relata a construção da Resolução 

LII do CMH que revisa a Resolução II que vem para modernizar a PMH, que o CMH está atento a essa 

demanda, que essa nova Resolução apresenta um instrumento que é Locação Social, que tanto a equipe 

de técnicos da URBEL como o CMH está discutindo a regulamentação da Locação Social, que essa 

regulamentação será discutida e votada no CMH para efetivar esse programa que vem principalmente para 

atender as famílias do OPH, que é preciso os coordenadores ficar mais atentos às discussões do CMH, 

muito se tem trabalhado por aqui. O conselheiro Luís Tôrres afirma que, no seu entendimento, a emenda 

substitutiva que o Governo enviou para a CMBH referente ao PL 622 só piorou o que estava colocado no PL 

original, já que o texto original previa a destinação de recursos apenas para o OP e a emenda prevê 

destinação, de maneira indeterminada, para tudo: OP, OPH, Fundo de Saneamento, infraestrutura urbana, 

etc. Prossegue sustentando que o melhor, o ideal, seria que todo o recurso fosse destinado ao Fundo 

Municipal de Habitação, o que faria com que somente as obras de OP em vilas e favelas fossem 

contempladas, além de possibilitar atendimento aos sem casa. Mas, considerando que o acordado com o 

prefeito foi 50% para OP (independentemente se em vilas e favelas) e 50% para OPH, é isso que deveria 

estar na emenda substitutiva do executivo", outro questionamento do conselheiro é com relação à Lei 

11.104 que foi falado de alguns imóveis que serão destinados para autogestão, o conselheiro pergunta se 

esses imóveis deixarão de ser alienados e será destinados a PMH o Presidente Claudius Vinicius responde 

ao conselheiro que antes dos imóveis serem disponibilizado para alienação, foi encaminhado uma lista tanto 

pra URBEL como para outros órgão que apresentavam necessidade de equipamentos para selecionar 

alguns imóveis de maior interesse por isso não são todos imóveis que estão selecionados na Lei 11.104. 

Não havendo mais nada a tratar, o Presidente Claudius Vinicius encerra 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 fevereiro de 2019.  


