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

Aos oito dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às 18h30min, 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) Prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação (FMHP) - 2016; 3)                 
Concepção do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 18/21); 4) Aprovação do            
Calendário do Grupo de Estudo; 4) Informes Gerais. Verificado o quórum necessário para a              
instalação da reunião, a Diretora de Planejamento da URBEL, Maria Cristina Fonseca de             
Magalhães, cumprimenta os presentes e dá início aos trabalhos justificando que o Presidente do              
conselho, Claudius Vinicius Leite Pereira, não poderá comparecer ao encontro. Como já havia             
quórum para a reunião, deu-se início à pauta aprovando-se as atas das reuniões anteriores. Em               
seguida, Maria Cristina passa a palavra para a servidora Karla Marques para a apresentação da               
prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação. Karla inicia sua fala informando que foram               
enviados à todos conselheiros os dois relatórios de prestação de contas do ano de 2016, e informa                 
que apresentaria uma síntese de todo o material enviado. Seria então atribuição do Conselho              
analisar e aprovar os dois relatórios para que posteriormente o material fosse enviado ao Governo               
Federal, conforme determinado em razão da adesão do município, realizada 2007, ao Sistema             
Nacional de Habitação. O primeiro Relatório de Gestão 2016 FMHP apresenta a prestação de              
contas em relação aos gastos do Fundo Municipal de Habitação, elencando as obras e serviços que                
foram executadas e as metas que foram programadas e cumpridas. Em linhas gerais, o relatório traz                
um balanço da Política Municipal de Habitação, os resultados de 2016 e de que forma foram                
investidos os recursos. Após aprovação do Conselho, o material será enviado ao Governo Federal,              
conforme determinado em razão da adesão do município, realizada em 2007, ao Sistema Nacional              
de Habitação. O segundo arquivo é o relatório de prestação de contas da PBH, onde estão                
identificados e descritos os programas, ações e subações do (PPAG) Plano Plurianual de Ação              
Governamental, que trata das ações executadas no ano de 2016. Neste relatório são apresentados os               
programas que foram feitos e os recursos empregados, bem como o público alcançado. Karla              
apresenta a estrutura do plano e os programas que contam com a atuação da URBEL, como o                 
“Cidade com todas as Vilas Vivas”, o “Cidade Sustentável” e o “Cidade de Todos”. Em relação ao                 
atendimento de Assentamentos de Interesse social, Karla destacou as obras de infraestrutura, como             
a conclusão de quatro empreendimentos do Orçamento Participativo: Vila Mangueiras, Capitão           
Eduardo, Jardim Felicidade e Vila São João Batista. Referente ao Vila Viva, destaca             
empreendimentos como os conjuntos Taquaril, Califórnia e Várzea das Palmas, reunindo um total             
de 437 unidades habitacionais. Apresenta então os dados do Plano Global Específico (PGE) e do               
Plano de Regularização Urbanística (PRU). Quanto ao Programa Estrutural em Áreas de Risco             
(PEAR), apresenta o número de 75 situações entre risco alto e muito alto, 8 remoções efetivas                
realizadas, a conclusão de 61 obras de contenção de encostas e 4 obras de manutenção, além da                 
realização de 2655 vistorias, separadas assim: 1631 vistorias feitas pela URBEL e 1024 pelas              
regionais. Após a abertura da reunião para as inscrições, o conselheiro do segmento popular Marcos               
Landa defende que a discussão é extensa e os conselheiros são recém-chegados. Pede por isso um                
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prazo maior para que o conselho possa analisar a prestação de contas e ter segurança para aprová-la.                 
A conselheira do segmento popular Edneia Aparecida destaca que conhece bem a prestação de              
contas e reforça a necessidade de todos os conselheiros estudarem a fundo o tema. Aponta que a                 
Prefeitura reuniu esforços priorizando os projetos do Capitão Eduardo e Izidoro para atender as              
famílias do movimento organizado, deixando de investir em outros. Lamenta que o            
empreendimento do Izidoro não tenha sido concluído devido à ocupação e o Capitão Eduardo por               
pendências de licenciamento ambiental, assuntos tratados em inúmeras audiências públicas. O           
conselheiro do segmento popular Daniel dos Santos destaca a importância de aportar recursos para              
o Fundo Municipal de Habitação. Afirma que é preciso construir moradias populares para atender o               
movimento organizado e propõe intercalar as reuniões do conselho com as reuniões dos             
coordenadores de núcleo. Defende ainda que é preciso socializar tudo que é discutido nos encontros               
e finaliza reiterando a necessidade de que seja disponibilizado um espaço físico para funcionar              
como sede do Conselho Municipal de Habitação. O Diretor de Habitação, Aderbal de Freitas,              
chama atenção para a importância de estabelecer uma relação mais direta com o movimento              
popular, pautar o tema nos grupos de estudos, pensar mecanismos mais diretos de participação deste               
segmento. O conselheiro Rogério Pena Siqueira lembra aos conselheiros que essa gestão deve             
estudar a prestação de contas e se preciso for pedir a prorrogação do prazo para sua aprovação.                 
Segundo ele, é dever dos conselheiros saber o que está sendo votado, já que o resultado das                 
escolhas do conselho envolve o gasto de recursos públicos. O conselheiro Marcos Landa propõe              
como encaminhamento que o conselho se concentre na sequência da pauta, e que caso seja               
necessário se marque uma reunião extraordinária. Pede a todos que essa gestão do conselho cumpra               
uma agenda de trabalho e que prioritariamente não deixe nada pendente para as gestões futuras               
aprovarem. Propõe que as reuniões dos coordenadores de núcleo aconteçam uma semana antes da              
reunião do conselho, e por fim destaca o pedido do conselheiro Daniel dos Santos sobre a                
necessidade de um espaço físico para o conselho. A conselheira Edneia Aparecida sugere duas              
propostas de encaminhamento: o adiamento do prazo de aprovação da prestação de contas,             
considerando a integração recente dos novos conselheiros, e a convocação de uma reunião             
extraordinária para cumprir o regimento e constituir as câmaras técnicas do conselho e uma              
comissão de ética para aprofundar e encaminhar os temas propostos. Em seguida, Karla Marques              
apresenta as linhas gerais para elaboração do PPAG 2018/2021. Destaca também a importância da              
aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na Câmara Municipal, apresenta os            
instrumentos de planejamento vigentes na Prefeitura e destaca a importância dos mesmos na             
construção do PPAG. Apresenta então as áreas estratégicas da Prefeitura para os próximos quatro              
anos com ênfase nos programas relacionados à habitação, mostrando os eixos de ação em que a                
URBEL faz interface com outros eixos, como por exemplo o programa de Mobilidade Urbana no               
caso das obras da Via 710. Conclui reafirmando a necessidade de uma reunião extraordinária do               
conselho para discussão das diretrizes para o PPAG 2018/2021. O conselheiro Marcus Landa alerta              
sobre a necessidade da contribuição do segmento popular no plano e reitera a fala da conselheira                
Edneia Aparecida sobre a necessidade da constituição das câmaras técnicas. Já a conselheira Edneia              
Aparecida defende que o plano seja enviado para a câmara técnica de controle e avaliação               
imediatamente. A Diretora de Planejamento, Maria Cristina, retoma a palavra e dá continuidade à              
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pauta discutindo a importância dos grupos de estudo e defendendo que a sua composição deve ser                
ampla e contemplar todos os segmentos do conselho. Recebe através de intervenções dos             
conselheiros os seguintes nomes: Grupo de estudo PLV: reunião dia 27 de junho, às 18:30 no                
auditório da URBEL com a seguinte composição: Marcos Landa, Cornélia Souza Pimenta, Edneia             
Aparecida, Michelle Santana Reis, Aderbal de Freitas, Maria Cristina Magalhães Fonseca, Lúcia            
Velloso e Laura Rennó Tenenwurcel, Benedita dias Santos, Já a reunião do grupo Política              
Municipal de Habitação fica marcada para o dia 24 de junho, às 8h30 no auditório da URBEL, com                  
a seguinte composição: Maria Cristina Fonseca Magalhães, Aderbal de Freitas, Edneia Aparecida,            
Marcos Landa, Clarissa Maria Valgas, Lidionor Esteves, Welerson Campos, Michelle Santana,           
Mechiades Efigênio, Benedita Souza, Cornélia Souza Pimenta, Luis Torres Barros, Eliete de            
Oliveira, Francisco Junior e Andréa Hermógenes. A conselheira Maria Cristina encerra os trabalhos             
agradecendo a participação de todos. Eu, Samuel Galvão Bicalho, funcionário da URBEL, lavrei a              
presente ata que será assinada e arquivada na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de              
Habitação. Belo Horizonte, 8 de junho de 2017.  
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