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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 

BELO HORIZONTE, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 

E DEZOITO. 
Aos oito dias do mês de novembro 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 pontos de pauta: 1) 
Aprovação da Ata; 2) Debate do texto consolidado da revisão da Resolução II da PMH 3) Edital 
chamamento público MCMV-E/Alternativas PBH/URBEL 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 a aprovação da ata da 
última reunião. Sem qualquer manifestação dos presentes, foi considerada aprovada a ata referente à 
reunião do mês de outubro sem alterações. Referente à apresentação do texto consolidado da revisão da 
Resolução II, Maria Cristina faz uma contextualização dos quase dois anos de discussão na construção do 
documento, relata as etapas percorridas e destaca o empenho do grupo de estudo do CMH e do Coletivo 
Habite a Política, que forma democrática e coletiva trabalhou forte nessa construção. Maria Cristina inicia 
explicando que a Política Municipal está estruturada em três linhas programáticas que sustenta as 
demandas habitacionais sendo; Provisão Habitacional, Intervenção em Assentamentos de Interesse Social 
e a linha de Assessoria e Assistência Técnica. Na provisão habitacional, Cristina explica que os critérios de 
atendimento são; Famílias com renda até cinco salários mínimos, residir no município há mais de dois anos, 
não possuir propriedade ou posse do imóvel, não ter sido contemplado em caráter definitivo por Políticas 
Habitacionais Públicas e o ultimo caso, famílias com indeferimento do atendimento e famílias que estão com 
casos na comissão de ética do CMH. No item público elegível da Provisão Habitacional está inseridas, 
famílias do déficit habitacional (Movimento de luta por Moradia), famílias removidas por obras públicas ou 
risco ambiental, famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social e famílias oriundas de conflitos 
fundiários urbanos, e os tipos de atendimento sendo; (Emergencial) que tem duração definida sem 
perspectiva de atendimento definitivo posterior, o (Temporário) que tem duração definida com perspectiva 
de atendimento definitivo posterior, o (Contínuo) com duração indefinida e o (Definitivo) com transparência 
de propriedade ou posse. Dando prosseguimento, Cristina apresenta os programas que estão elencados 
dentro da provisão. O Programa de Produção Habitacional, que pode ser de atendimento contínuo ou 
definitivo que tem como finalidade a construção de novas unidades habitacionais, a requalificação de 
unidades existentes e produção de lotes urbanizados. O Programa de Aquisição de Imóveis que neste caso 
é de atendimento definitivo e tem como proposta a aquisição monitorada e o financiamento ou aporte para 
aquisição de unidades habitacionais. O Programa Bolsa Moradia que é atendimento emergencial ou 
temporário e visa atender tanto o bolsa como o abono pecuniário. E a novidade que é o Programa de 
Locação Social de caráter temporário ou contínuo que prevê a locação social pública, a locação social 
privada, a locação por organizações da sociedade civil e o subsídio ao locatário. No ponto de Intervenções 
em Assentamentos de Interesse Social, Cristina apresenta o Programa de Intervenção Integrada que tem 
na proposta a intervenção estrutural, a intervenção pontual e o apoio à gestão do programa de intervenção 
integrada, nessa modalidade tendo como instrumento de planejamento os Planos Globais Específicos, os 
Planos de Regularização Urbanística e o Estudo Urbanístico Simplificado. O segundo plano é o PEAR 
Programa Estrutural Área de Risco e trabalha com os Planos de Obras, Plano de Atendimento Emergencial 
e o Plano de Mobilização Social, no PEAR, os instrumentos de planejamento consistem no diagnóstico de 
áreas de instabilidade e risco geológico-geotécnico, no mapeamento das manchas de inundação e nos 
processos participativos com as comunidades atingidas. O terceiro ainda dentro do Plano de Intervenções 
em Assentamentos de Interesse Social é o Programa de Regularização Fundiária e Edilícia que aborda os 
componentes de vilas/favelas e loteamentos implantados pelo Poder Público, os conjuntos habitacionais 
implantados pelo Poder Público, os loteamentos privados irregulares, cortiços, ocupações organizadas e 
comunidades tradicionais. E o Programa de Remoção e Reassentamento que tem como objetivo atender a 
modalidade que prover a moradia e atender as indenizações. Cristina apresenta a proposta de Assistência e 
Assessoria Técnica e suas modalidades ficando; Programa de AAT Individual com apoio à produção de 
novas moradias, apoio à melhoria habitacional de moradias existentes, apoio à regularização fundiária e 
regularização edilícia e apoio à mitigação/erradicação de risco geológico/geotécnico e ou construtivo. 
Programa de AAT Coletiva que prevê o apoio à produção de conjuntos habitacionais, apoio à regularização 
e/ou urbanização de assentamentos de interesse social e o apoio ao planejamento de ações e à 
organização social. Programa de Financiamento de Material e Mão de Obra que tem no seu conteúdo o 
financiamento de mão de obra e o financiamento de material de construção tendo o público elegível, 
famílias residentes em assentamentos de interesse social e famílias de baixa renda residentes no 
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município, e os critérios de atendimento sendo prioritariamente famílias com renda até cinco salários 
mínimos, imóvel destinado à moradia dos beneficiário e único imóvel da família, podendo ser de uso misto, 
imóvel localizado em área consolidada ou consolidável para uso edilício e por fim, ter regulamento próprio 
para definição de critérios para priorização e formas de operação. Cristina explica que a Assistência e 
Assessoria Técnica vão atuar de forma tanto individual como coletiva e será de forma gratuita ou onerosa, a 
gratuita nos casos de famílias com renda mensal até três salários mínimos e renda per capita de até meio 
salário mínimo, e na onerosa nos casos de famílias com renda superior a três salários mínimos, e que sua 
regulamentação será posterior dos critérios e procedimentos. Sobre a disponibilização de áreas públicas, 
Cristina apresenta a disponibilidade de áreas públicas estabilizadas e remanescentes para construção de 
unidades habitacionais e edificações não residenciais, ou seja; reassentamento em função de risco 
geológico-geotécnico ou obras públicas, atendimento ao déficit habitacional e, prioritariamente, ao OPH e a 
realocação de imóvel não residencial removido por obras públicas (PRAC). Por ultimo, Cristina apresenta as 
Ações Transversais que são as ações que apoiam todos os programas e ações das linhas programáticas 
que são em suma; Captação e gestão de recursos para financiamento e insumo da PMH, Sistema Municipal 
de Habitação, Sistema de Informação, Elaboração de Políticas, Planos e Instrumentos Normativos, Sistema 
de Monitoramento e Avaliação, Manutenção de Intervenções Públicas, Ações de Monitoramento Territorial, 
Estruturação Administrativa do Setor Habitacional. O conselheiro Aderbal de Freitas cumprimenta a todos 
envolvidos na revisão da Resolução II, analisa a importância de aprimorar a Política diante dos novos 
cenários apresentados e destaca a importância dos grupos devidamente constituídos nessa elaboração. 
Finaliza pedindo uma salva de palmas para a conselheira Maria Cristina que de forma árdua e dedicada, foi 
a responsável por sistematizar todas as propostas e apresentar o documento. O conselheiro Luís Torres 
levanta alguns pontos do texto apresentado, defende que o novo formato da Política se apresenta moderno 
e necessita ser um instrumento de resistência diante do novo contexto apresentado no País, enfatiza a 
importância do Programa de Locação Social que é uma inovação para a PMH, fala da requalificação das 
unidades habitacionais existentes, que não basta só produzir novas unidades, discorre sobre a inclusão dos 
tipos de reassentamentos no texto permitindo a inclusão de novas tipologias que vão além das vilas e 
favelas, fala dos conjuntos habitacionais que agora estão inseridos, juntamente com os cortiços, as 
comunidades tradicionais e as ocupações organizadas, enfatiza a garantia dos públicos com mais 
vulnerabilidade social como a população em situação de rua e destaca que esse movimento contribuiu 
bastante nos grupos e no coletivo para essa construção, fala da importância da inclusão no texto das 
mulheres vítimas de violência, que ao decorrer dessa elaboração da revisão foi apresentado pela 
Gabinetona um Projeto de Lei contemplando a temática, ressalta a importância para as famílias mais 
vulneráveis do instrumento da Assessoria e Assistência Técnica e finaliza a importância de deixar frisado no 
texto, a necessidade da PMH esteja vinculada aos instrumentos que induzem a função social da 
propriedade, destaca a luta dos segmentos pela aprovação do Plano Diretor que está na CMBH e que essa 
nova resolução estará sintonizada com o Plano Diretor. O conselheiro Daniel dos Santos parabeniza a 
todos envolvidos na elaboração da revisão da Resolução, destaca que acompanhou o árduo trabalho não 
só do movimento organizado e dos segmentos do CMH mas dos técnicos da URBEL e convoca os 
movimentos a se organizarem diante na nova realidade apresentada no País, defende que se faz 
necessário apartar as divergências e é preciso unir forças contra qualquer tipo de repressão que poderá ser 
instalada a nível nacional. A conselheira e Vereadora Cida Falabella pede a palavra, cumprimenta os 
conselheiros e comunica ao CMH a suspensão da reintegração de posse da ocupação no Granja Werneck, 
ressalta a luta das famílias e alerta que o próximo passo com a aprovação do Plano Diretor, é transformar a 
área do Granja Werneck em ZEIS, referente à resolução II, Cida relata o processo de discussão da 
“Gabinetona” na revisão do plano, que toda a assessoria esteve muito empenhada e defende que os 
espações igual ao do CMH são de extrema importância pra cidade no ponto de vista a elaboração e 
discussão das temáticas de importância da população que mais necessita de amparo na cidade, defende 
uma reunião extraordinária do CMH para acabar de arrematar e fazer os devidos ajustes no texto e pede ao 
plenário para passar a palavra para o companheiro Thayan que dedicou bastante tanto internamente, como 
nos espaços constituídos do CMH e tem algumas considerações importantes a serem colocadas. Tayan faz 
um breve histórico da revisão da resolução II por parte da Gabinetona e reforça a fala da conselheira Cida 
Falabella da importância da reunião extraordinária exclusiva para tratar da Revisão da Resolução II, Thayan 
Rodrigues defende que o texto está bacana, mas que precisa de alguns ajustes, defende em alguns deles a 
importância de deixar garantidos instrumentos de participação que na visão dele ainda não conseguiram ser 
incluídos no texto, partes contextuais como da remoção e reassentamento precisam ser mais bem 
trabalhadas e defende a importância do debate no CMH, é preciso deixar claras as formas de indenização 
nos casos de remoções e reassentamentos. Finaliza comunicando ao CMH que hoje na CMBH foi aprovado 
em segundo turno o PL 426/2017 que trata da Locação Social e destaca que deverá entrar em pauta na 
semana que vem a votação do Plano Diretor, se fazendo necessária a mobilização e participação de todos 
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para garantir a sua aprovação. A arquiteta Monica Bedê pede a palavra, comenta um pouco o seu ingresso 
nessa discussão, inicialmente representando o IAB posteriormente integrando o coletivo Habite a Política e 
avalia positivamente essa construção, destaca o contexto favorável de renovação da PMH, justamente para 
pensarmos em estratégias de enfrentamento frente a essa nova realidade do Brasil, exemplifica que uma 
dessas estratégias é a aprovação do Plano Diretor e solicita a presença de todos nessa luta, tanto nas 
discussões, como no dia da votação, Monica defende também a convocação de uma reunião extraordinária 
para melhor sistematizar as propostas do texto da resolução para atender a maioria. Finalizando, Monica 
propõe a criação de uma comissão de redação com a finalidade de repassar todo o texto refazendo alguns 
trechos que possam estar mal redigidos, Monica diz também que o Coletivo Habite a Política indica o nome 
do conselheiro Luís Torres para apreciação caso for criado a comissão. A coordenadora de Núcleo Eliete de 
Oliveira pede a palavra e parabeniza os envolvidos na construção do documento, destaca que esse 
conselho é o mais organizado e propositivo da cidade, mas que anda escutando muitos comentários de 
coordenadores que estão querendo fechar as suas associações com medo de retaliações do novo 
presidente eleito do Brasil, a coordenadora pede calma e inteligência à todos, que o movimento deve é unir 
forças e não ficar batendo cabeça com o que ainda não aconteceu, que as lideranças do movimento popular 
não tem medo de perseguição. A conselheira Edneia Aparecida inicia falando do Plano Diretor, relata que 
foi convidada a compor a mesa de um seminário que tratou o assunto e neste seminário observou o 
empenho dos empresários para barrar a aprovação do Plano Diretor da forma que está sendo apresentado, 
neste seminário, os empresários levaram os seus funcionários para pressionar negativamente as 
intervenções favoráveis à aprovação do Plano numa relação desrespeitosa e opressora, lotaram o plenário 
de faixas mentirosas alegando que Plano Diretor como apresentado só vem para aumentar impostos e 
impedir o crescimento da cidade, que quando os apoiadores do Plano manifestavam, eles vaiavam, 
gritavam para os mesmos voltarem para Venezuela em um desrespeito total, Edneia ressalta a importância 
de nos organizarmos e prepararmos para participar do próximo seminário com força, conteúdo e 
participação, e finaliza sua intervenção solicitando uma reunião extraordinária do CMH específica para 
fechar com unidade essa nova política que está sendo construída. O conselheiro Aderbal de Freitas pede a 
palavra e propõe diante das falas, a criação de um grupo para sistematizar a redação da resolução com a 
seguinte composição respeitando as falas sendo; Luís Torres, Maria Cristina, Thayan Rodrigues e Patrícia 
Lobato, referente à solicitação de reunião extraordinária do CMH, o presidente Claudius Vinicius sugere o 
dia 04 de dezembro às 18h e 30m no auditório da URBEL. Dando prosseguimento a pauta, Aderbal faz a 
apresentação dos terrenos disponíveis para o edital chamamento público MCMV-E/Alternativas 
PBH/URBEL, Aderbal contextualiza o arcabouço legal do Programa Minha Casa Minha Vida, relata que foi 
regulamentado pela Lei nº 11.977 de 07 de Julho de 2009, apresenta trechos da Lei Municipal 9.814 de 18 
de Janeiro de 2010 que a mesma objetiva fomentar a produção habitacional no município de Belo Horizonte 
através do Programa Minha Casa Minha Vida, apresenta o objetivo do chamamento público para seleção de 
entidade com fins à provisão habitacional no âmbito do PMCMV Entidades faixa um em terreno público 
municipal, e apresenta os terrenos disponíveis para o Edital já com as suas capacidades construtivas para 
cada área. Informa ainda que a intenção é realizar o chamamento público que vincule os terrenos 
disponíveis às entidades, prevendo inclusive, a possibilidade de produção própria da política habitacional do 
município por processo auto gestionário e/ou co-gestionário. Não havendo mais nada a tratar, a Conselheira 
Maria Cristina - na função de presidente - 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, 08 de novembro de 2018. 


