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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

BELO HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE. 

 
Ao quatorze dias do mês de março 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 e discussão inicial do decreto que 

regulamenta a Locação Social; 3) Discussão referente a irregularidades em cobranças nos 

empreendimentos do MCMV (Categoria Movimento Popular); 4) Informes gerais de interesse do 

Conselho. Verificado o quórum necessário para a instauração da reunião, a conselheira Maria 

Cristina cumprimenta os presentes justificando a ausência do presidente Claudius Vinicius Leite 

Pereira, em seguida, faz a leitura da convocação e passa para aprovação da ata da reunião 

anterior que recebe o destaque da coordenadora Benedita com relação a um acréscimo na sua 

fala destacando que, na reunião passada, a mesma citou que a reunião a que ela se referiu seria 

com a COMFORÇA e, por parte do conselheiro Luís Torres, outro destaque ficando assim: O 

conselheiro Luís Torres 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 por 

cento para OPH, é isso que deveria estar na emenda substitutiva do executivo. O destaque foi 

acatado e designado à Secretaria Executiva fazer a correção da ata anterior antes da sua 

publicação. Dando prosseguimento, Cristina passa para o ponto da discussão inicial do decreto 

que regulamenta a Locação Social, Cristina destaca que o trabalho apresentado é fruto do debate 

do subgrupo extraído do Conselho e do grupo constituído pela portaria 36 de técnicos da URBEL, 

manifesta que está à disposição para quantas reuniões forem necessárias para conseguirmos 

levar o documento revisado para a próxima reunião ordinária do CMH. Pergunta se todos os 

conselheiros receberam a minuta por e-mail e abre para as inscrições. A conselheira Edneia 

Aparecida pede esclarecimentos de alguns pontos que para a conselheira não ficaram claros, o 

primeiro é no Art. 3º inciso II onde prevê que a família que possuir renda familiar mensal máxima 

de cinco salários mínimos, em conformidade com a Resolução LII do Conselho Municipal de 

Habitação; e no inciso III que prevê que a família tem que possuir renda familiar mensal mínima 

de um salário mínimo e renda per capita mínima de 25% (vinte e cinto por cento) do salário 

mínimo. Edneia pondera que nas discussões ao longo da revisão da Resolução LII, foi bastante 

discutido que o perfil das famílias para se enquadrarem neste programa seria de forma mais 

flexível para atender inclusive famílias em situação de rua, que porventura tenha possibilidade de 

morar com o parente, serviria como forma de justificar o abono, que na visão da conselheira, da 

forma que está previsto no Art. acima, fecha essa possibilidade de flexibilização deste tipo de 

atendimento. O outro destaque é no Art. 26º onde se lê: será considerada inadimplente a família 

que deixar de comprovar o pagamento da locação por mais de 30 (trinta) dias. Edneia reforça que 

no caso do público com maior vulnerabilidade social, que é a população em situação de rua, é 

preciso rever esses pontos para que de fato esse público possa ser atendido. O conselheiro Luís 
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Torres relata que o Coletivo fez a leitura do documento e tem contribuições na redação, aponta 

que não ficou claro na redação se o valor do condomínio está incluído no calculo do subsídio, 

solicita alteração na redação para esse item ficar mais claro. Marina Sanders, do Coletivo Habite a 

Política, também apresenta um ponto a ser mais bem trabalhado que é o que acontece no caso da 

família inadimplente que justifica a sua inadimplência, visto que a que não justifica é cortada do 

programa, outro ponto é que o Coletivo entende o programa de locação como uma conjunção 

entre a regularização de preços de locação de imóveis e o subsídio ao locatário e finaliza 

ponderando que quando muda a situação da família com relação à sua renda, imaginando a 

situação da mesma superar a renda apresentada, ela sai do programa, sendo que o que havia 

sido discutido foi que mesma continuaria no programa, mas com o subsídio cancelado. A arquiteta 

Mônica Bedê, do IAB, defende, no ponto que trata da taxa condominial, que essa cobrança esteja 

incluída no valor máximo de locação e não adicionado, destaca também que a regulamentação 

não fique transcrevendo pontos da Resolução LII, e sim só remetessem a eles, Mônica tem o 

receio na possibilidade de alteração da Resolução deixe a Regulamentação desatualizada. A 

conselheira Edneia Aparecida apresenta mais uma consideração no Art. 7º na aplicação dos 

critérios de elegibilidade, Edneia defende que onde se lê poderão, tem que ser alterado por 

deverão. A conselheira Maria Cristina pondera com a conselheira neste ponto defendendo que o 

programa será por editais e que inicialmente está previsto na primeira rodada, atender idosos 

chefes de família do OPH. A conselheira Cleusa Nascimento alerta para tomarmos cuidado ao 

vincular cobrança de condomínio ao subsídio, que é preciso considerar medição individualizada 

de água e outros fatores, registra que em São Paulo o programa de Locação Social está 

enfrentando problemas com essa vinculação. A conselheira Maria Cristina retoma a coordenação 

da mesa e propõe que, diante dos destaques e da possibilidade de ampliar o debate para 

chegarmos no dia da aprovação sem dúvidas, sejam agendadas reuniões com a Câmara Técnica; 

propõe convocar as duas Câmaras do CMH que são a de Legislação e a de Controle e Avaliação, 

convidar o subgrupo de estudo e os membros da URBEL constituídos pela Portaria 36, reforçando 

que a reunião é aberta para todos. Em consulta ao plenário, ficou acordado chamar a reunião para 

o dia 18 de março, segunda-feira às 17h30m no auditório da URBEL, Maria Cristina solicita ao 

secretário que faça a mobilização e a convocação dos participantes. Maria Cristina, dando 

prosseguimento à pauta, passa para a conselheira Edneia Aparecida apresentar o ponto de pauta 

referente a irregularidades em cobranças nos empreendimentos do MCMV. Edneia cumprimenta 

os presentes e inicia contextualizando que a demanda veio de vários moradores dos 

empreendimentos do MCMV que estão queixando de cobranças indevidas e irregularidades na 

gestão condominial. Edneia apresenta um estudo realizado pelo Movimento organizado nestes 

empreendimentos e destaca na sua apresentação as legislações, os critérios de acesso e o perfil 

das famílias oriundas destes empreendimentos. Com relação à situação das famílias, Edneia 

destaca que não é novidade o desemprego e a luta pela sobrevivência, que o pós-morar não 

previu projetos de geração de renda e outros que diminuíssem os gastos com a moradia, 

apresenta dados do alto índice de inadimplência e da má gestão do dinheiro arrecadado por parte 

dos síndicos, denuncia que a gestão local não aplica a Lei 10.406 código civil Art. 1333 da 

exigência de quórum mínimo de dois terços para deliberar em assembleia. Denuncia que a 

solução encontrada por estes síndicos foi contratar empresas particulares de cobrança e 

exemplifica algumas residências que adotaram tal prática sendo: Residencial Esplendido e 

Figueiras no Jardim Vitória II; que através de sindicância identificaram a empresa de nome LLZ 

Soluções e cobranças que já administra cerca de 650 unidades do Programa Minha Casa Minha 

Vida em Belo Horizonte. Ainda sobre essa empresa, Edneia apresenta que ela é atuante no 

mercado imobiliário desde 2008, que em 2009 expandiu os negócios para loteamentos e 



3 

 

urbanização, destaca que ela atua nos estados de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal e que a 

empresa se nega a negociar com as famílias inadimplentes, inclusive a própria conselheira entrou 

em contato com a empresa e fez uma simulação de negociação na qual foi respondida de forma a 

não poder negociar, só aceitar as condições estabelecidas de forma arbitrária pela empresa. O 

conselheiro e Diretor de Regularização Fundiária da URBEL Aderbal de Freitas manifesta que 

tomou conhecimento da demanda na reunião da Câmara Técnica e se comprometeu em apurar 

os fatos, disponibilizou de imediato a equipe social da Diretoria para fazer um pente fino e apurar 

as denúncias apresentadas. O conselheiro Lidionor pede a palavra e reforça a denúncia 

apresentada pela conselheira que o antecedeu, tem síndico achando que a gestão do condomínio 

é emprego, falta diálogo dos síndicos com o Conselho Municipal de Habitação e finaliza 

parabenizando a URBEL que se prontificou de imediato em fiscalizar essas irregularidades nos 

conjuntos do Programa Minha Casa Minha Vida. A conselheira Benedita aponta que o trabalho 

social pré e pós-morar devem ser realizados com mais eficiência nos conjuntos, que na maioria 

das vezes a capacitação dos síndicos não é completa no ponto de vista de preparar as lideranças 

locais para uma gestão eficiente, o que ocorre na maioria das vezes são os síndicos fazendo o 

quem bem entendem com a gestão do condomínio. O conselheiro Aderbal de Freitas pede a 

palavra e pontua que o trabalho social nos conjuntos foi executado conforme preveem as normas 

do Ministério, que temos que ter a clareza de que o trabalho social não resolve todos os 

problemas, que as criticas são aceitas, mas que não é correto delegar a responsabilidade de 

todos os problemas para a URBEL. O conselheiro Melchiades pede a palavra para relatar que 

algumas lideranças do Movimento Nacional de Moradia estiveram reunidas com a Secretária de 

Defesa Social do Estado, que conforme o conselheiro a Secretária será a responsável pela pasta 

da Habitação no Governo, que na reunião, as lideranças reivindicaram a permanência dos 

conselhos populares e a importância da realização da Conferência. A conselheira Michelle 

Santana pede a palavra e comunica ao CMH que o PL 533/2018 Morada Segura foi aprovado na 

CMBH e aguarda sanção do Prefeito. A conselheira Edneia Aparecida relembra que o CMH 

encaminhou uma moção direcionada à CMBH em apoio ao PL 533/2018 e propõe aos 

conselheiros presentes, uma moção para o Prefeito Alexandre Kalil, sensibilizando para a sanção 

do PL. O conselheiro Luís Torres socializa informação de que os conselheiros da sociedade civil 

protocolaram ofício na CMBH e no gabinete do Prefeito, pedindo que fosse implementado o 

acordo feito com o CMH de aplicação dos recursos do PL 622 de cinquenta por cento para o OP e 

cinquenta por cento para o OPH. A conselheira Maria Cristina retoma a fala e informa que o 

Presidente Claudius Vinicius esteve pessoalmente no governo para tratar do assunto e o retorno 

da reunião foi que a prefeitura está com um déficit de orçamento considerável, somado à ausência 

de repasse do Governo de Estado para o Município, sendo assim, o governo não pode abrir mão 

dos investimentos necessários da cidade. A conselheira Cleusa Nascimento solicita, diante das 

falas apresentadas, que a URBEL elabore uma capacitação de síndicos nos conjuntos. O 

conselheiro Aderbal de Freitas responde que a Diretoria de Habitação está empenhada nessa 

capacitação, que ainda não consegue apresentar uma proposta de execução, mas se 

compromete em trazer o cronograma e a proposta de atuação nos conjuntos no início da nova 

gestão do CMH, que a empresa possui previsão orçamentária para a proposta e que o assunto 

não está esquecido. Não havendo mais nada a tratar, a conselheira Maria Cristina 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 março de 2019.  


