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

Aos vinte dias do mês de julho 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) Discussão e Aprovação do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 18/21) 3) Informações               

das Câmaras Técnicas e Grupos de Estudos; 4) Instalação e Leitura do Regimento Interno da Comissão de                 

Ética; 5) Eleição do Representante do Movimento Popular para Composição da Comissão prevista na              

Resolução XL de 14 de Maio de 2015. Verificado o quórum necessário para a instalação da reunião, o                  

Presidente do Conselho Municipal de Habitação, Claudius Vinicius Leite Pereira, cumprimenta os presentes,             

submete a aprovação da ata da reunião anterior e dá início aos trabalhos. Passa a palavra para a servidora                   

Karla Marques, que apresenta a proposta do PPAG já submetida à discussão nas Câmaras Técnicas. Na                

apresentação, Karla Marques destaca que o Fundo de Habitação vai trabalhar com três grandes programas,               

quais sejam: Assentamento de Interesse Social, Habitação e Geração e Qualificação Habitacional em Áreas              

de Interesse Social. Apresenta outros programas que também contam com suporte da URBEL, tais como               

Mobilidade Urbana, Sustentabilidade Ambiental, Kit Idoso e Família Cidadã, esses dois últimos ainda             

aguardando definição. Em seguida, apresenta a estrutura geral do Plano com suas áreas e ações. Fala sobre                 

as grandes metas do programa 225 que trata de Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social.                

Destaca também a conclusão das intervenções do programa Vila Viva até 2020 apresentando os              

percentuais de execução dos contratos de obras destacando o São Tomás e o Santa Lúcia com mais obras a                   

serem executadas. Em seguida, Karla apresenta os recursos financeiros previstos dentro do Fundo de              

Habitação, entre eles o ROT (Recurso Originário do Tesouro), e o Fundo Municipal Saneamento, Alienação               

de Imóveis e dos Vinculados, e finaliza detalhando as despesas previstas em cada área de               

atividade/serviços. O presidente abre para as perguntas e esclarecimentos, o Conselheiro Marcos Landa             

apresenta uma dúvida sobre o motivo de se usar recursos municipais com Saneamento, sendo que               

podemos buscar essa rubrica via Governo Federal. O Conselheiro Rogério Siqueira pede a fala e esclarece a                 

pergunta do Conselheiro. Rogério destaca que prever gastos com Saneamento Público não impede que              

Prefeitura busque recursos federais para o Saneamento em Belo Horizonte. Explica também que as maiores               

intervenções nesta área estão sendo executadas em vilas, remoções e reassentamentos e que os recursos               

do Fundo Municipal de Saneamento também alimentam o Fundo Municipal de Habitação. A conselheira              

Edneia Aparecida justifica o seu atraso e destaca a luta do Movimento Popular de Moradia na destinação                 

de parte dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento para aplicação efetiva nos casos de famílias em                 

situação de risco e remoções. Pondera que na apresentação da proposta do PPAG há uma inversão de                 

valores. Segundo ela, “precisamos prever a destinação de recursos que são nossos e conforme a               

apresentação, 50% ou mais do previsto trata-se de recursos para produção de moradia vinculada ao               

Governo Federal, e considerando o cenário que o país vive, sabemos que é um Governo instável sem                 

perspectivas, e reafirma que é preciso retomar o OPH, é preciso priorizar a produção própria de moradias,                 

que deveria ser o carro chefe do PPAG”. O presidente Claudius Vinicius retoma a palavra e defende que o                   

que se construiu na cidade nos últimos anos foi o programa MCMV faixa 1, atendendo o público da Política                   

Municipal de Habitação. Reforça a fala da conselheira Edneia da insegurança da permanência do programa               

Federal destinado à faixa 1, afirma que participou da construção do plano de Governo do atual prefeito no                  

que se trata de Habitação e que não foi inserida nenhuma linha na produção de moradia face a essa                   

instabilidade do Governo Federal, o que não quer dizer que não é possível construir para esse público.                 

Discorre sobre as possibilidades de atendimento através do faixa 2 e da faixa 1,5, defendendo que a URBEL                  

está em constante discussão para analisar as possibilidades de atendimento, sendo que uma delas seria o                
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município entrar com parte dos subsídios que, contando com a outra parte do Governo Federal, diminuiria                

significativamente a prestação final das famílias. Segundo o presidente, desta forma, diante da criação de               

critérios estabelecidos, os núcleos sem casa poderão indicar as famílias a serem atendidas. Defende              

também que seja feito um estudo sobre o grupo de famílias que não se integram nesse perfil, alegando que                   

uma possibilidade seria o aluguel social. Já o conselheiro do segmento popular Daniel dos Santos solicita                

agilidade no atendimento do passivo do OPH e informa que as entidades irão realizar a Conferência                

Nacional de Habitação caso o poder público não a convoque. A conselheira Cleusa Maria solicita que o                 

município reintegre posse das unidades habitacionais ocupadas indevidamente e destine essas moradias            

para atender o passivo do OPH. O Diretor de Habitação e Regularização Aderbal de Freitas pede a palavra e                   

responde que existem duas situações distintas, uma se trata dos conjuntos construídos pela Política              

Municipal de Habitação com recurso próprio, onde cabe à Prefeitura através da PGM (Procuradoria Geral               

do Município) entrar com o processo de Reintegração de Posse. Justifica que esse trabalho já conta com                 

aproximadamente 140 processos em andamento. Já referente às Reintegrações de Posse nos conjuntos do              

Minha Casa Minha Vida, Aderbal afirma que a atribuição de retomada é da Caixa Econômica Federal,                

considerando que são imóveis alienados e os recursos originários do FAR (Fundo de Arrendamento              

Residencial). Ainda segundo o diretor, a URBEL contribui no processo e acompanha as reintegrações              

indicando novas famílias que aguardam no cadastro de reserva para assinarem seu contrato. A conselheira               

Edneia Aparecida defende que é preciso uma maior atenção na apuração dos processos de reintegração de                

posse e relata que existem famílias beneficiadas nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que não                

possuem condições mínimas de pagar o condomínio, e que muitas estão devolvendo os apartamentos por               

falta de condições de pagar a prestação, não podendo mais acessar nenhum financiamento habitacional. O               

presidente Claudius Vinicius retoma a palavra e abre a votação para a proposta do PPAG. A conselheira                 

Edneia Aparecida pede destaque e defende que, conforme discutido na câmara técnica, precisava ser              

incluído na proposta a destinação de recursos para o OPH, mesmo que com orçamento fictício. O                

presidente submete a regime de votação ficando assim, 9 (nove) votos a favor, nenhum voto contra, 3                 

(três) abstenções com direito a justificativa, ficando aprovada a proposta do PPAG 2018/2021 a ser enviada                

à SMOBI. Na defesa das abstenções, a conselheira Rosilene Guedes justifica que não participou das câmaras                

técnicas em que a proposta foi amplamente discutida e colocou o IAB, do qual é representante no CMH, à                   

disposição para a ampliação do programa de Assistência Técnica na PMH. A conselheira Edneia Aparecida               

justifica que se absteve, já que a proposta discutida na câmara técnica não foi respeitada e deveria ser                  

incluída na proposta apresentada e votada. O conselheiro Marcos Landa inicia dizendo que foi a segunda                

vez na vida que se absteve a uma votação após 47 anos de luta no movimento, primeiro por que não                    

conseguiu se fazer presente nas reuniões da câmara técnica que discutiu o PPAG, pois se encontrava em                 

agenda pelo Movimento Nacional de Moradia em Brasília, segundo por que acredita que os conselheiros               

não estavam esclarecidos para votar naquele momento. O Diretor de Habitação Aderbal de Freitas pede a                

palavra e comunica que irá convocar para o início de agosto reunião com os coordenadores de núcleo para                  

socializar as evoluções das discussões tratadas no conselho e discutir uma proposta de modificação desse               

fórum, para que o mesmo seja capaz de interagir de forma mais direta com as famílias. Seguindo a pauta, a                    

conselheira Maria Cristina retoma a palavra e dá prosseguimento encaminhando as pendências da             

comissão de ética. A ausência de indicação do poder Legislativo foi resolvida com a indicação por parte da                  

CMBH do Vereador Orlei Pereira da Silva. Em referência à indicação dos dois nomes da COMFORÇA para                 

composição, ficou decidido que essa representação será eleita na próxima reunião do fórum dos              

coordenadores de núcleo, ficando a Comissão de Ética instalada, mas aguardando a eleição que será feita                

na reunião dos coordenadores de núcleo para assim ser convocada a sua primeira reunião de trabalho. Em                 

seguida, passou-se para a Composição da Comissão prevista na Resolução XL. A Conselheira Ana Flávia               
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Martins Machado fez a leitura da Resolução XL e passou para a eleição de seu representante no segmento                  

popular. Dois conselheiros se candidataram para a escolha de um membro, Edneia Aparecida de Souza e                

Daniel dos Santos. Já no regime de votação, Edneia Aparecida obteve 4 votos e Daniel dos Santos 1, ficando                   

Edneia Aparecida de Souza eleita. Não havendo mais nada a discutir, a Conselheira Maria Cristina               

Magalhaes Fonseca 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, 20 de julho de 2017.  
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