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

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, 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 assuntos: 1) Aprovação da                
Ata; 2) Debate sobre a revisão da Política Municipal de Habitação (Resolução II do CMH). Verificado o                 
quórum necessário para a instalação da reunião, o Presidente do Conselho Municipal de Habitação,              
Claudius Vinicius Leite Pereira, cumprimenta os presentes, submete à aprovação da ata da reunião anterior               
e dá início aos trabalhos. Passa a palavra para o segundo ponto de pauta, passando a palavra para o Diretor                    
de Habitação e Regularização Fundiária, Aderbal de Freitas, que faz um relato da formação dos dois grupos                 
de estudo, quais sejam o da Legislação e o da Política Municipal de Habitação. O diretor descreve todas as                   
reuniões realizadas e relata que na primeira reunião de trabalho do grupo foi levantada a necessidade de                 
constituir um subgrupo, que se reúne de forma independente com caráter específico para discussão da               
revisão da Política Municipal de Habitação. Passa a palavra para o Conselheiro Luís Torres Barros,               
representante sindical no conselho, relator do subgrupo da PMH. Luís inicia sua fala apresentando um               
histórico da discussão do subgrupo, fala de seu funcionamento que é aberto a todos interessados e informa                 
que já realizaram 3 (três) reuniões. Explica que o a discussão está voltada prioritariamente para a                
construção das linhas programáticas e para a discussão da minuta de revisão da Resolução II do CMH                 
apresentada pela Arquiteta Mônica Bedê do IAB (Instituto Arquitetos do Brasil). Tendo como base o PLHIS                
(Plano Local de Habitação Interesse Social), o diretor informa que ainda não concluíram o trabalho do grupo                 
e apresenta o conteúdo já discutido nas 3 (três) reuniões anteriores. Apresenta também o quadro das                
linhas programáticas que derivam do PLHIS, explica que no formato original apresentam-se duas linhas              
gerais de trabalho. Já na contribuição do subgrupo são quatro linhas de ações, sendo elas: 1) Provisão                 
Habitacional em Atendimento à Déficit Habitacional, Demanda Demográfica e Demanda de Remoções, 2)             
Intervenção em Assentamentos de Interesse Social, 3) Apoio à Promoção Individual da Moradia e 4)               
Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Institucional. Faz uma leitura de todas as ações e programas de               
cada eixo. Em seguida o Presidente passa a palavra para a Arquiteta Mônica Bedê, que faz alguns                 
complementos referentes à apresentação anterior. Destaca que as Políticas Públicas contidas nas linhas             
Programáticas consideram um conjunto de ações cuja a execução não se restringe só a URBEL, citando                
também a SMAPU (Secretaria de Planejamento Urbano), outras pela SMARU (Secretaria Municipal de             
Regulação Urbana) outras por demais órgãos como SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social)             
SUDECAP entre outros, enriquecendo o leque de atuação. Destaca que a revisão da PMH está sendo feita                 
em um contexto diferente dos últimos anos, já que o país passa por um período de escassez de recursos                   
federais, portando inúmeras estratégias de trabalho e prioridades deverão ser revistas. Destaca a ação              
proposta para captação de recursos financeiros, principalmente recursos privados para fortalecer o Fundo             
Municipal de Habitação e ampliar o atendimento e, por último, conclui reiterando que o subgrupo está                
aberto à participação de todos e que recentemente tem ocorrido significantes eventos que geraram ricos               
conteúdos como a Conferência Municipal de Habitação e o Seminário promovido pelos funcionários da              
URBEL. A coordenadora de núcleo Ana Maria pede a palavra e inicia elogiando a condução dos trabalhos da                  
atual gestão do Conselho e relata que esteve recentemente com o Padre Aroldo na França e falou a ele                   
como está sendo executada a Política de Habitação. Ana Maria relata que visitou vários conjuntos e destaca                 
a experiência do aluguel social naquele País. O Diretor de Habitação e Regulação, Aderbal de Freitas, pede a                  
palavra e comunica que a reunião com os coordenadores de núcleo está agendada para o dia 22 de agosto                   
às 18h30 no Auditório da Guarda Municipal. Constará na pauta do encontro a apresentação da condução                
do trabalho do Conselho Municipal de Habitação e questões objetivas construídas pela URBEL. Não              
havendo mais nada a discutir, o Presidente do Conselho Claudius Vinicius Leite Pereira 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, 10 de agosto de 2017.  
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