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

Aos quatorze dias do mês de Setembro 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) Proposta de Alteração da Convenção de Condomínio do Granja I, 3) Relatório de                 
Gestão 2016/FMHP. 4) Relatório de Prestação de Contas 2016/FMHP – PPAG 2014/2017. Verificado o              
quórum necessário para a instalação da reunião, a Conselheira Maria Cristina Fonseca de Magalhães              
cumprimenta os presentes, submete a aprovação da ata da reunião anterior e dá início aos trabalhos. Passa                 
a palavra para o Diretor de Habitação e Regularização, Aderbal de Freitas, que conduz o ponto primeiro da                  
pauta: alteração da Convenção de Condomínio do Granja I. O Diretor apresenta as características da região                
e também a descaracterização do Conjunto ao longo dos anos, informa o andamento do processo de                
Regularização do Granja I e apresenta a importância da alteração da Convenção de Condomínio para               
garantir a titulação das famílias que associaram às suas moradias usos diferentes do Residencial              
caracterizando o uso misto dos imóveis. Justifica que essa alteração precisa constar na Convenção para               
poder viabilizar o processo de titulação, defende que esse uso misto favoreceu inclusive a economia local e                 
propiciou a oferta de estabelecimentos locais que na época da construção do conjunto eram bastante               
precários. Passa-se para leitura da alteração, ficando assim a nova redação do Art.6: “O conjunto               
Habitacional tem finalidade prioritariamente Residencial, admitindo-se o uso misto de unidades           
autônomas, vedada qualquer forma de uso que comprometa a segurança ou cause danos aos demais               
condôminos.” O conselheiro Marcos Landa relata, nesse item da pauta, modelos diversos de gestão              
condominial em inúmeros empreendimentos pelo Brasil. Destaca o empreendimento do MCMV-E da Rua             
Caetés, e que as famílias estão discutindo a destinação do pilotis deste empreendimento para locação de                
lojas que possam gerar recurso para sanar as despesas condominiais. A conselheira Edneia Aparecida relata               
experiências de gestões condominiais no programa MCMV, denuncia que existem condomínios cobrando            
valores abusivos, levando famílias a ficarem inadimplentes, inclusive sendo processadas por falta de             
pagamento. Defende que o conselho precisa pensar alternativas para sustentabilidade das famílias de             
baixa renda relata que existem famílias pagando condomínio até 500 (quinhentas vezes) mais caro que a                
prestação do imóvel, destaca a Lei 11.977 que coloca a Prefeitura como responsável pelo trabalho técnico                
social até quando a unidade habitacional não for pertencente a família, ressalta o encaminhamento              
acertado junto a PBH de atender as famílias que estão com esse tipo de pendência afim de prestar                  
assessoria técnica jurídica pra esses casos e finaliza que o Conselho Municipal de Habitação não pode só                 
propor moradia as famílias, é preciso garantir a permanência delas nos conjuntos. A conselheira Maria               
Cristina retoma a palavra e submete o item de alteração do Regimento de Condomínio à votação. Pergunta                 
se algum conselheiro é contrário à alteração, não havendo manifestação contrária dá como aprovado o               
item 2 da pauta. Passando para a continuação da pauta, Maria Cristina propõe que a apreciação dos itens                  
(3) e (4) sejam tratados juntos, visto que os relatórios tratam do mesmo assunto, qual seja, despesas do                  
FMHP em 2016. Não havendo discordância dos conselheiros, Maria Cristina relata que o Relatório de               
Gestão obrigatoriamente deve ser apresentado ao Ministério das Cidades por força do Município de Belo               
Horizonte ter aderido em 2007 ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Afirma que foi                
relatora da reunião conjunta das Câmaras Técnicas realizada no dia 11/09 - que contou com a presença de                  
3 (três) conselheiros do poder público, 3 (três) conselheiros do Movimento Popular, 1 (um) conselheiro do                
Movimento Sindical e a chefe de Divisão de Planejamento da URBEL Karla Marques. Diz que na referida                 
reunião discutiu-se o Relatório de Gestão 2016/FMHP, bem como o Relatório de Prestação de Contas               
2016/FMHP – PPAG 2014/2017 e que através de consenso dos presentes, foi acordado que haveria               
condições de se levar os relatórios à discussão no Conselho Municipal de Habitação já que os mesmos                 
refletem a execução orçamentária do FMHP em 2016, com a seguinte ressalva, registrada em ata,               
apresentada pelos conselheiros do Movimento Popular e Sindical : “O orçamento de 2016 aprovado pela               
Câmara Municipal de Belo Horizonte não refletiu uma demanda apresentada em 2015 por seus pares, que                
é a elaboração de uma proposta que atendesse ao passivo do OPH (Orçamento Popular de Habitação)”.                
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Não havendo mais questionamentos na relatoria, a conselheira Maria Cristina submeteu os relatórios à              
votação em plenário, obtendo a seguinte votação; 12 (doze) votos de conselheiros a favor, 4 (quatro) votos                 
de conselheiros contra, e um 1 (um) voto de abstenção, ficando aprovados assim o Relatório de Gestão                 
2016/FMHP e o Relatório de Prestação de Contas 2016/FMHP – PPAG 2014/2017. Em seguida, o               
conselheiro Marcos Landa propôs que a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação              
coloque na pauta a discussão da PBH ATIVOS e o Plano Diretor e que a mesa informe sobre o chamamento                    
público referente às 800 unidades habitacionais e sobre os grupos técnicos do CMH. A conselheira Edneia                
Aparecida reforça a fala do conselheiro Marcos Landa e propõe que o Conselho Municipal de Habitação                
solicite agenda oficial com o Prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil para discutir o Plano Diretor. O                 
Diretor de Habitação e Regularização Aderbal de Freitas pede a palavra e responde ao conselheiro Marcos                
Landa que a presidência da URBEL já publicou uma portaria interna, institucional, que constitui um grupo                
de trabalho de técnicos da empresa para discutir alternativas para a Política Municipal de Habitação,               
inclusive alternativas para atendimento do passivo do OPH e, referente ao chamamento público, o Diretor               
comunica que a proposta da minuta do edital já está pronta. Informa que a portaria só não foi levada para                    
apreciação do Conselho Municipal de Habitação porque aguarda parecer jurídico da URBEL. O diretor relata               
ainda as reuniões havidas com os dois grupos técnicos do CMH, reforçando que na reunião anterior do                 
CMH foram apresentados informes sobre as discussões. O conselheiro Luís Torres Barros pede a palavra,               
apresenta-se como representante sindical e dos funcionários da URBEL e reforça a solicitação do              
conselheiro Marcos Landa a respeito do CMH solicitar agenda formal com o Prefeito para tratar do Plano                 
Diretor, informa aos conselheiros o conteúdo das discussões do grupo independente de estudo da Política               
Municipal de Habitação destinado a discutir a reformulação da Resolução II do CMH e comunica que já                 
foram realizadas 6 (seis) reuniões e que o grupo vem avançando produtivamente na construção de uma                
minuta de revisão desta Resolução. Comunica que o grupo convidou a Marina Sanders que fez               
apresentação referente à locação social no grupo, sendo uma experiência bastante produtiva. Sugere que a               
mesma seja convidada para expor seu estudo na reunião ordinária do CMH e comunica que a próxima                 
reunião será no dia 20 de Setembro, na sede do SINTAPPI-MG, convidando a todos. A conselheira Maria                 
Cristina retoma a palavra e solicita ao relator do grupo Luís Torres Barros que o relator apresente após a                   
conclusão da minuta, apreciação no grupo constituído no CMH com o tema Política Municipal de Habitação                
para apreciação e discussão de todos. O Diretor de Habitação e Regularização pede a palavra, reforça as                 
falas da importância do grupo de estudo que trata da revisão da Resolução II e reitera a importância do                   
mesmo. Faz uma observação na fala do conselheiro Luís Torres Barros, que o mesmo, ali naquele conselho,                 
foi eleito como representante sindical, uma representação geral de um conjunto de trabalhadores e não os                
funcionários da URBEL, que se faz necessário fazer essa distinção, inclusive nas convocações que vem sendo                
enviadas por e-mail. A conselheira Maria Cristina consulta os conselheiros sobre a data da próxima reunião                
ordinária do conselho, informando que, conforme calendário das reuniões ordinárias, a mesma cairia no dia               
12 de Outubro que é feriado, sendo sugerido a data do dia 19 ou 26 de Outubro pela Secretaria Executiva                    
do Conselho. Em consulta aos conselheiros, foi unanime a alteração para o dia 19 de outubro de 2017 no                   
Auditório da URBEL. Não havendo mais nada a tratar, a conselheira Maria Cristina 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, 14 de Setembro de 2017.  
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