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Os novos integrantes do Conselho Municipal de Habitação (CMH), eleitos para o biênio 2017/2019, foram 

empossados em maio do ano passado, para dar continuidade aos trabalhos, discutir e formular, conjuntamente, as diretrizes da 

política habitacional de forma a atender  as necessidades das classes mais desfavorecidas.  Representada pelo Executivo, 

Legislativo, movimentos de luta pela moradia, sindicatos, universidades, profissionais liberais e setor empresarial, a gestão 

atual quer dar continuidade à trajetória de conquistas do Conselho e também ir além, buscando novos caminhos e utilizando as 

ferramentas necessárias para melhorar a vida dos moradores das vilas, dos assentamentos de interesse social e da população 

sem acesso à moradia da Capital. 

Conselho se renova e propõe a busca de novas 
alternativas para a Política de Habitação em BH

"Apesar dos avanços acumulados nos últimos anos, 

o país enfrenta um momento de crise econômica 

que, além de reduzir ainda mais o poder aquisitivo 

da população, tende a restringir os recursos 

financeiros destinados aos municípios. É nessa hora 

que nós, gestores e demais representantes deste 

conselho, devemos enfrentar esse desafio em busca 

de soluções e propostas inovadoras" 

Claudius Vinícius Leite Pereira 
Presidente do Conselho e Diretor-presidente da Urbel

As reuniões do CMH acontecem sempre na segunda quinta-feira do mês.

REPRESENTANTES DO PODER 
EXECUTIVO 

Titular: Claudius Vinícius Leite Pereira 
Suplente: Maria Cristina F. de Magalhães 

Titular: André Abreu Reis 
Suplente: Gleisson Pereira de Souza 

Titular: Aluísio Rocha Moreira 
Suplente: Ana Flávia Martins Machado 

Titular: Clarissa Maria Valgas e B. Zolini 
Suplente: Renato Campos Rosa 

Titular: Ana Paula Siqueira 
Suplente: Verônica Campos Sales 

Titular: José Ferreira da Crus 
Suplente: Domingos Sávio de Araújo 

Titular: Bruno Martuchele de Sales 
Suplente: Rafaella Cristian Barbosa Santos 

Titular: Rogério Pena Siqueira 
Suplente: Danielle da Cruz 

Titular: Izabel Dias de Oliveira Melo 
Suplente: Laura Rennó Tenenwurcel 

REPRESENTANTES DO PODER 
LEGISLATIVO 

Titular: Fernando Borja Pinto 
Suplente: Reinaldo Gomes 

Titular: Orlei Pereira da Silva 
Suplente: Gilson Reis

REPRESENTANTES DO MOVIMENTO 
POPULAR POR MORADIA 

Titular: Cleusa Maria de Fátima Nascimento 
Suplente: Almezinda Moreno de Moura 

Titular: Daniel dos Santos 
Suplente: Benedita Dias de Santos Souza 

Titular: Edneia Aparecida de Souza 
Suplente: Carlos Ferreira dos Santos 

Titular: Melchiades Efigênio Mello 
Suplente: Lidionor Esteves de Amorim 

Titular: Michelle Santana Reis 
Suplente: Marco Antônio Landa de Souza 

REPRESENTANTES DE ENTIDADE 
EMPRESARIAL 

Titular: Francisco Antônio de L. D. Júnior 
Suplente: Rafael Decina Arantes 

REPRESENTANTES DE ENTIDADE 
ENSINO SUPERIOR 

Titular: Patrícia Ribeiro Campos de Abreu 
Suplente: Bernardo Nogueira Capute 

REPRESENTANTES ENTIDADE 
SINDICAL 

Titular: Luis Torres Barros 
Suplente: Andrea Hermógenes Martins 

REPRESENTANTES DE ENTIDADE 
PROFISSIONAIS LIBERAIS 

Titular: Rosilene Guedes de Souza 
Suplente: Getúlio Alves da Silva 

Conheça os Conselheiros do Biênio 2017/2019

INFORMATIVO
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Além das reuniões ordinárias que acontecem toda segunda quinta-feira do mês, às 18h30, no auditório da 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel), a nova comissão do Conselho Municipal de 

Habitação elegeu os membros das duas Câmaras Técnicas, que têm como objetivo propor, refletir, avaliar e 

acompanhar as discussões sobre a política habitacional do Município. 

Para aprimorar ainda mais os trabalhos, também foram criados os Grupos de Estudo, que são espaços 

destinados ao exame aprofundado de questões relevantes para a Cidade e a análise das propostas apresentadas na 

VII Conferência Municipal de Habitação. São eles: o Grupo de Política Municipal de Habitação e o Grupo de 

Lesgislação. Dentre as ações que estão em andamento, destaca-se o estudo da revisão da Resolução II da PMH, que 

trata das linhas de atuação de programas habitacionais. De maneira democrática, as discussões de conteúdo foram 

desenvolvidas de forma conjunta por profissionais da área técnica e acadêmica, membros conselheiros e lideranças 

populares.

Fique por dentro do que já aconteceu

Com a palavra, os Conselheiros! 

A Comissão de Ética do CMH foi eleita e tem como atribuição apurar as denúncias 

sobre os atos contrários às regras da Política Municipal de Habitação. Fique atento! 

Em casos de dúvidas ou informações sobre como denunciar, ligue (31) 3277-6421.

"Nós, do movimento sindical, entendemos o conselho como um 

instrumento importante para o controle social. Mas sabemos que este é 

um espaço que veio sendo esvaziado. Lutamos pelo seu fortalecimento, 

assim como por uma PMH mais inclusiva, que contrarie privilégios e 

incida sobre a questão fundiária, demo-cratizando de fato o acesso à 

terra urbana e à moradia digna". 

Luís Tôrres Barros 
Representante do Movimento Sindical

"Espero que essa nova gestão do conselho seja de fato um espaço 

democrático, que fortaleça a política que está na lei e cumpra os 

compromissos propostos. Que o movimento popular se fortaleça para 

que tenhamos uma cidade com acesso efetivo para toda população". 

Edneia Aparecida de Souza 
Representante do Movimento Popular por Moradia

... a posse dos novos conselheiros aconteceu em 23 de maio, foram 

realizadas 9 reuniões ordinárias e outras 2 extraordinárias, sendo que uma 

delas contou com a presença do prefeito Alexandre Kalil.
Em 2017...
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Diante das dificuldades encontradas, principalmente em função da crise econômica, a Locação Social tem sido 

discutida amplamente como uma das alternativas para reduzir o déficit habitacional em Belo Horizonte. Ela nada mais é do 

que a provisão de moradia a partir de um aluguel a baixo custo, com prazo indeterminado e possibilitando maior flexibilidade, 

mais opções nas áreas centrais e até um reduzido comprometimento financeiro do indivíduo. A convite do Conselho 

Municipal de Habitação (CMH), esse tema foi abordado pela arquiteta Marina Sanders, durante reunião ordinária, com o 

objetivo de aprimorar o debate e ampliar o conhecimento dos conselheiros sobre o assunto. 

De acordo com Marina, incluir a locação social nas possibilidades da política de habitação é uma tarefa urgente, tendo 

em vista que o déficit por ônus excessivo com aluguel atingiu quase a metade do déficit habitacional brasileiro nos últimos 

anos. Mas para se criar políticas efetivas é preciso, primeiramente, se levar em conta que o aluguel pode ser uma forma de 

prover moradia digna de forma contínua e não apenas temporária. 

Locação Social é tema recorrente nas reuniões 
do Conselho Municipal de Habitação

“Ao se criar uma política, também é preciso não se pensar 

apenas no suporte à demanda (famílias) oferecendo 

auxílios, como se faz hoje, mas também na ampliação da 

oferta (imóveis para alugar) a partir da criação de bancos 

de moradias públicas, moradias privadas de aluguel 

regulado e moradias de organizações que se interessem em 

alugar a baixo custo. Levar em conta a locação social na 

política habitacional municipal é também uma oportunidade 

de se pensar inovações quanto ao combate à vacância de 

imóveis e quanto à inclusão da população de baixa renda 

em regiões centrais, onde vemos que as políticas voltadas 

para a casa própria não tem se concentrado".

As reuniões do CMH acontecem sempre na segunda quinta-feira do mês.

Representantes do Conselho Municipal de Habitação - biênio 2017/2019.

Poder Legislativo: Marilda Portela foi substituída por Gilson Reis.

Poder Executivo: Ana Paula Siqueira foi substituída por Paulo Roberto Chaves de Miranda.

A Regularização Fundiária foi tema de Debate Público, realizado no dia 4 de abril, na sede da Prefeitura de 

Belo Horizonte, onde foram discutidas alternativas, possibilidades, instrumentos jurídicos, experiências e 

expectativas de efetivação nos assentamentos de interesse social. A atividade contou com a participação dos 

movimentos sociais, conselhos, universidades, entidades profissionais, instâncias do Poder Público, 

funcionários municipais que atuam na área e também empregados de todas as diretorias Urbel.

Marina Sanders – Arquiteta Urbanista

INFORMATIVO

A C O N T E C E U
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Um dos desafios que a atual gestão do CMH está enfrentando é o de rever a Política Habitacional do Município, 

atualizando os novos programas incorporados ao longo dos mais de vinte anos de vigência da PMH e introduzindo novas 

possibilidades face à nova realidade social, política e econômica do País e do Município. Para isso, os conselheiros do Grupo 

de Estudos têm se reunido desde junho de 2017 e priorizado, numa primeira etapa, a revisão da Resolução II do Conselho, que 

dispõe sobre a estrutura geral da Política Municipal de Habitação. Os trabalhos contam com o apoio de dois outros grupos: o 

“Coletivo Habite a Política”, formado por movimentos sociais, técnicos e acadêmicos envolvidos com habitação popular, e o 

“Grupo Técnico da Urbel”, designado pela portaria 36/2017.

        Até o momento, o Grupo de Estudos do CMH já consolidou a proposta de estrutura da linha programática “Provisão 

Habitacional”, que incorpora quatro programas: Produção Habitacional, Aquisição de Imóveis Existentes, Locação Social e 

Bolsa Moradia. Outras duas linhas programáticas que também estão em discussão nos grupos são a “Intervenção em 

Assentamentos de Interesse Social” e a “Assessoria e Assistência Técnica". Após consolidação no Grupo de Estudos, a 

revisão da Resolução II será levada ao plenário do Conselho para aprovação.

       Essa iniciativa reafirma o caráter democrático das discussões, ampliando os canais de interlocução entre as políticas 

públicas e a sociedade civil, buscando, assim, alternativas viáveis para a habitação popular no Município.

Resolução II do Conselho está sendo 
revisada por Grupo de Estudos

Com a palavra, os Conselheiros! 

A Comissão de Ética do CMH foi eleita e tem como atribuição apurar as denúncias 

sobre os atos contrários às regras da Política Municipal de Habitação. Fique atento! 

Em casos de dúvidas ou informações sobre como denunciar, ligue (31) 3277-6421.

Por Maria Cristina Magalhães (Diretora de Planejamento da Urbel e membro do Conselho)

"O Conselho Municipal de Habitação tem importante papel na elaboração 

conjunta de uma política que ampare a população das classes menos favorecidas 

por meio da participação dos movimentos sociais, associações comunitárias e 

especialistas em habitação. Como representantes do ensino superior, devemos 

participar da busca de soluções e propostas inovadoras para a produção 

habitacional, propondo parcerias de assessoria e garantindo a participação da 

sociedade na fiscalização dos processos e na aplicação dos recursos." 

Patrícia Ribeiro – Representante de Entidade de Ensino Superior

“O IAB reconhece e valoriza a importância do espaço de gestão compartilhada 

que representa o Conselho Municipal de Habitação, participando ativamente 

de trabalhos como a revisão e atualização da sua Resolução II, de 1994, que 

define a estrutura geral da Política Municipal de Habitação.”

Rosilene Guedes – Representante de Entidade Profissionais Liberais
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Resolução II passa por processo de revisão 
no Conselho Municipal de Habitação

Novos representantes no Conselho Municipal de Habitação - Biênio 2017/2019

Poder Legislativo: Fernando Borja foi substituído por Cida Falabella e Orlei Pereira por  Autair Gomes.

Poder Executivo: Rogério Siqueira foi substituído por Danielle de Andrade, que passa a ter Aderbal Geraldo de 

Freitas como seu suplente.

Em junho, o CMH aprovou o Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação Popular (FMHP) e Prestação de 

Contas relativos ao ano de 2017. Esse relatório é elaborado em atendimento à Lei Federal 11.124/2005, a partir da 

adesão do Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse social (SNHIS), e contém as ações e recursos 

que foram destinados às obras de construção de unidades habitacionais e implantação de infraestrutura em vilas e 

favelas. O Conselho também aprovou, em agosto, a proposta de alocação de recursos no FMHP para 2019 (LOA 

2019) e a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) do próximo triênio (19/21).

INFORMATIVO

A C O N T E C E U

Colaboração: Maria Cristina Magalhães (Diretora de Planejamento e Gestão da Urbel e membro do Conselho)

Uma das prioridades dos Grupo de Estudos do Conselho 

Municipal de Habitação é concluir a revisão da Resolução II, 

que trata da Política Habitacional da Cidade de Belo Horizonte. 

Essa temática tem sido discutida preliminarmente no Grupo 

Técnico da Urbel, nomeado pela Portaria 36/2017, e no Grupo 

Externo "Coletivo Habite a Política", constituído por pessoas 

de diversas entidades da sociedade civil e interessadas na 

questão habitacional. Os conteúdos são avaliados durante as  

reuniões dos Grupos e, posteriormente, apresentados ao 

Conselho para discussão e deliberação.

Até o momento, duas das linhas programáticas ("Provisão 

Habitacional" e "Assistência e Assessoria Técnica") passaram 

por todo esse processo e já foram levadas ao plenário do CMH, 

na última reunião de agosto. Ainda em outubro, serão apresentadas as outras duas linhas programáticas ("Intervenção em 

Assentamentos de Interesse Social" e "Ações Transversais") e a deliberação final de toda a Revisão está prevista para a reunião 

ordinária de dezembro.

De acordo com Gustavo Sapori, um dos representantes da Urbel no Grupo de Estudos, o Conselho está dando uma 

contribuição importante no sentido de atender às necessidades habitacionais da população de baixa renda do Município. "A 

revisão da Resolução II é o resultado de um esforço coletivo, com pessoas da sociedade civil engajadas, lideranças dos 

movimentos de luta por moradia de BH e técnicos da Urbel. Com esse trabalho, em breve vamos promover a atualização do 

marco fundamental para atuação da Empresa, incorporando novas demandas e prevendo novas formas de atuar, sempre com o 

objetivo de aprimorar a Política Municipal de Habitação", avaliou.
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Organograma  
do CMH

Com a palavra, os Conselheiros! 

A Comissão do Conselho de Ética foi eleita e tem como atribuição apurar as 

denúncias sobre os atos contrários às regras da PMH. Fique atento! Em casos de 

dúvidas ou informações sobre como denunciar, ligue (31) 3277-6421.

Francisco Drummond Júnior Representante do Setor Empresarial– 

"Vivemos um momento bastante desfavorável na conjuntura política, econômica e 

social do País, mas o CMH tem atuado de maneira democrática, na busca de 

alternativas para enfrentamento das dificuldades. Podemos destacar as discussões 

amplas, realizadas por categorias representadas no âmbito do  Conselho, que 

elaboram de forma criteriosa e abrangente a nova resolução norteadora dos 

instrumentos e programas da Política Municipal de Habitação, de caráter popular, 

igualitário e inclusivo".   

Aderbal de Freitas  Representante do Poder Público– 

“Participar do Conselho Municipal de Habitação, representando o setor da 

construção civil, me permitiu conhecer mais profundamente o problema do déficit 

habitacional que acomete nossa cidade e o trabalho árduo dos movimentos sociais 

pró-habitação. Minha responsabilidade neste Conselho é contribuir para a 

construção de um caminho onde o nosso setor possa, independente das políticas 

sociais que se mostram insuficientes para suprir o déficit, cooperar para viabilizar 

habitaçaÞo para as pessoas que lutam por moradia".

CMH
Conselho Municipal de 
Habitação, órgão da 
Administração 
do Município, com 
caráter deliberativo 
acerca das políticas, 
planos e programas 
habitacionais.

Obs.: Além do Grupo de Estudo do CMH, há o grupo constituído por 

funcionários da Urbel, nomeado por meio da portaria 36/2017, e também 

o Coletivo Habite a Política, formado por representantes de entidades da 

sociedade civil, ambos dedicados à temática da habitação popular.  

CÂMARAS TÉCNICAS 
Com papel assessor e 
consultivo, têm o obje-
tivo de formular, propor, 
refletir, avaliar e 
acompanhar as discus-
sões acerca da PMH.

COMISSÃO DE ÉTICA
Recebe, apura e 
encaminha ao CMH 
denúncias sobre atos 
praticados em 
contrariedade às normas 
da PMH.

Câmara Técnica de 
Controle e Avaliação
Faz o acompanhamento 
físico-financeiro de 
recursos do Fundo 
Municipal de Habitação 
Popular e demais 
aspectos da PMH.

Câmara Técnica de 
Legislação
Efetua estudos, 
ções, adequações 
e atualizações das 
normas e dos instrumen-
tos legais inerentes e de 
interesse do CMH.

elabora-

Grupo de Estudo 
Política Municipal 
de Habitação 
Criado para discutir os 
temas relacionados à
Política Municipal de 
Habitação. Atualmente 
está concentrado em 
discutir as alterações 
e aperfeiçoamento da 
Resolução II do CMH 
que aprova a PMH.



O ano de 2018 representou muitos avanços e possibilidades de conquistas para o público beneficiado pela Política 

Municipal de Habitação de Belo Horizonte. Um destaque da Gestão 2017/2019 do Conselho Municipal de Habitação, 

conduzido por gestores, técnicos em habitação e movimentos de luta por moradia, foi a revisão da Resolução II, concluída no 

mês de dezembro. As novas definições, agora incorporadas à nova Resolução LII, propõem significativos avanços ao 

incorporar novas diretrizes, procedimentos e possibilidades de atendimento e atualização das ações incorporadas ao longo de 

mais de 20 anos da vigência da Política Municipal de Habitação.

Para a construção da nova proposta, os conselheiros contaram com a colaboração de um grupo técnico de empregados 

da Urbel, nomeados pela Portaria 36, de 5 de setembro de 2017, coordenado por Aderbal de Freitas - Diretor de Habitação e 

Regularização - e com a expressiva contribuição dos membros do Grupo Externo "Coletivo Habite a Política", constituídopor 

pessoas de diversas entidades da sociedade civil e interessadas na questão habitacional.

“Dentre os avanços significativos, destaco a introdução do Programa de Locação Social; a 

formalização do Programa de Assistência e Assessoria Técnica, abrangendo serviços de 

arquitetura, urbanismo, engenharia, social e jurídico e a incorporação de novas tipologias de 

assentamentos já consolidados no universo dos assentamentos de interesse social, como é o caso de 

ocupações organizadas, comunidades tradicionais e cortiços.”

“Foi um processo muito rico de discussões, do qual participou ativamente o nosso Coletivo Habite a 

Política, seja nos mais de quarenta encontros que promovemos, sempre abertos aos movimentos 

sociais, ou nas reuniões do Conselho. A Política Municipal de Habitação saiu desse processo 

bastante renovada e atualizada. Num contexto tão adverso como o que estamos vivendo no Brasil, 

essa é uma importante conquista e, com certeza, uma contribuição muito positiva para a trajetória 

da PMH.”

“A Prefeitura de Belo Horizonte, em sintonia com os movimentos sociais, manteve o acordo que 

estabeleceu parâmetros para garantir a atendimento por meio do aluguel social, a manutenção da 

política habitacional por meio do compromisso com o OP Habitação e a parceria com os 

Movimentos Sociais. Esse diálogo permanente significa o reconhecimento da sociedade na 

elaboração de políticas públicas rumo à construção pelo Direito à Cidade.”



Votação da prestação de 
contas e gestão do Fundo 
Municipal de Habitação 

Popular de 2017.

 Discussão e votação da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 

para o ano de 2018.

Apresentação da proposta 
ao Chamamento Público 
para o  Programa Minha 

Casa, Minha Vida – 
Entidades. 

Aprovação da Resolução 
LI, que amplia o 
atendimento e 

reassentamento de 
moradores de imóveis 
alugados ou cedidos.  

Aprovação da Resolução 
XLIX que estabelece normas 

para ofinanciamento e 
subsídios aos beneficiários 

dos programas habitacionais
desenvolvidos com recursos

do FMH.

Em 2018, foram realizadas 12 reuniões ordinárias e 1 reunião extrardinária com os membros do Conselho Municipal 

de Habitação; 10 reuniões da Comissão de Ética para apurar irregularidades de Núcleos de Moradia, resultando em dois  

núcleos excluídos, e 15 reuniões dos Grupos de Estudos criados para discutir temas relacionados à Política Municipal de 

Habitação. Além disso, foram aprovados os seguintes temas:

A atual gestão do Conselho Municipal de Habitação encerra seu mandato no dia 26 de abril, portanto 2019 é ano de 

eleição para o Conselho. A publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial do Município está prevista para março, 

dando início ao processo de renovação dos membros representantes da sociedade civil no CMH.

O Conselho Municipal de Habitação, criado pela Lei nº 6.508, de 12 de janeiro de 1994, é o órgão da Administração do 

Município de Belo Horizonte com caráter deliberativo acerca dos objetivos, diretrizes e prioridades da Política Municipal de 

Habitação, além de fiscalizar a aplicação dos recursos concentrados no Fundo Municipal de Habitação Popular.

O CMH é constituído de forma paritária por 20 membros efetivos e igual número de suplentes, sendo: 5 

representantes de entidades ligadas ao Movimento Por Moradia, 1 representante de sindicatos ou centrais sindicais, 1 

representante de entidades empresariais, 1 representante de entidade de ensino superior, 1 representante de entidade de 

profissionais liberais, além de 2 representantes do Poder Legislativo e 9 do Poder Executivo.

O mandato dos membros do Conselho é de dois anos, sendo permitida uma recondução. Para esclarecer dúvidas ou 

obter informações, entre em contato com Samuel Galvão, Secretário Executivo do CMH, pelo telefone (31) 3277-6421 ou 

pelo e-mail cmh@pbh.gov.br.

A Comissão do Conselho de Ética foi eleita e tem como atribuição apurar as 

denúncias sobre os atos contrários às regras da PMH. Fique atento! Em casos de 

dúvidas ou informações sobre como denunciar, ligue (31) 3277-6421.
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Eleições CMH para o Biênio 2019/2021

Principais atividades realizadas em 2018!

Alteração da Lei do Fundo 
Municipal de Habitação  e 

da Lei nº. 7.597/98, 
garantindo subsídio 

temporário para auxílio 
habitacional e locação 

social.
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Balanço do Conselho Municipal de Habitação 
Biênio 2017/2019
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Resolução XLIX – “Estabelece normas para o financiamento e a concessão de subsídios aos beneficiários dos programas 

habitacionais desenvolvidos com recursos do fundo municipal de habitação popular”. 

Resolução L – “Altera a Resolução nº IV (A), de 21 de março de 1996, do Conselho Municipal de Habitação”.

Resolução LI – “Altera a Resolução XXI que amplia a possibilidade de atendimento da população beneficiária da Política 

Municipal de Habitação aos casos de reassentamento de moradores de imóveis alugados ou cedidos”.

Resolução LII – “Aprova a revisão da Resolução nº II do CMH, que dispõe sobre a estrutura geral da Política Municipal de 

Habitação para Belo Horizonte”. 

O biênio 2017/2019 do CMH foi de muito trabalho e 

conquistas. Foram 27 reuniões ordinárias/extraordi-

nárias, 13 reuniões da Câmara Técnica Conjunta, 15 

reuniões do Grupo de Estudo, 13 reuniões e 13 proces-

sos abertos pela Comissão de Ética, dois núcleos de 

moradia excluídos do cadastro da Urbel, oito resolu-

ções aprovadas, duas reuniões externas com o Chefe do 

Executivo Municipal, três moções e cinco edições do 

Jornal do CMH. O Conselho também sugeriu a 

alteração do nome do auditório da Urbel para Auditório 

Dalva Estela, em homenagem à ex-presidente da Urbel.

Confira as principais ações e temas debatidos pelo CMH nesses dois anos de gestão:

2
0

1
7

MAIO

1. Posse e organização dos encontros temáticos sobre a Política Municipal de Habitação.

JUNHO

1. Projeto de Lei de Conversão nº 12/2017 – proveniente da Medida Provisória 759/2016.

2. Concepção do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 18/21).

3. Composição das Câmaras Técnicas (Controle e avaliação/ Legislação).

4. Composição da Comissão de Ética do CMH.

JULHO

1. Discussão e aprovação do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 18/21).

2. Instalação e leitura do Regimento Interno da Comissão de Ética.

3. Eleição do representante do Movimento Popular para composição prevista na Resolução XL, de 14/5/2015.

AGOSTO

1. Debate sobre a revisão da Política Municipal de Habitação (Resolução II do CMH).

SETEMBRO

1. Proposta de alteração da Convenção de Condomínio do Granja I.

2. Relatório de Gestão 2016/FMHP.

3. Relatórios de Prestação de Contas FMHP/2016 – PPAG 2014/2017. 

As principais resoluções discutidas e aprovadas foram:
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FEVEREIRO

1. Discussão do PL 642/18, que trata da prioridade de atendimento à mulher vítima de violência doméstica na PMH.

MARÇO

1. Discussão sobre irregularidades em cobranças nos empreendimentos do MCMV (Categoria Movimento Popular).

ABRIL

1. Discussão e votação do Decreto que regulamenta a Locação Social e do Relatório de Prestação de Contas/Gestão 2018.

2. Eleição da Gestão 2019/2021.

2
0

1
9

OUTUBRO

1. Apresentação sobre Locação Social com Marina Sanders e André Tiné - UFMG.

2. Reunião dos conselheiros com o Prefeito Alexandre Kalil.

NOVEMBRO

1. Apresentação da proposta habitacional a ser encaminhada ao Prefeito.

DEZEMBRO

1. Apresentação sobre o Plano de Estímulo à Quitação.
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JANEIRO

1. Relatório conclusivo da Comissão de Ética sobre um Núcleo de Habitação.

FEVEREIRO

1. Análise do Edital de Chamamento Público do MCMV-E (formas de Gestão).

2. Proposta de Seguro do MCMV e Resoluções.

MARÇO

1. Apresentação da Seção de Provisão Habitacional (Alteração da Resolução II da PMH).

2. Reedição da Resolução III.

ABRIL

1. Análise do cadastro das famílias do OPH/Núcleos.

2. Proposta para criação da Resolução XLIX.

MAIO

1. Encaminhamento do processo nº 01-000.409/17-92, referente ao Núcleo de Habitação.

JUNHO

1. Discussão de proposta que estabelece procedimentos das entidades de moradia para o acesso à PMH.

2. Discussão e votação da Prestação de Contas e Gestão do Fundo Municipal de Habitação Popular de 2017.

3. Proposta de alteração da Resolução IV (A).

JULHO

1. Apresentação dos Decretos 16.888 e 16.889.

AGOSTO

1. Discussão e votação da L.O.A (Lei Orçamentária Anual) e da Resolução LI (Altera a Resolução XXI).

2. Apresentação das linhas programáticas ‘Provisão Habitacional’ e ‘Assessoria e Assistência Técnica’.

SETEMBRO

1. Apresentação das linhas programáticas ‘Assentamentos de Interesse Social’ e ‘Ações Transversais’. 

2. Exposição e discussão do PL 533/2018.

OUTUBRO

1. Apresentação da minuta do PL de alterações da Lei Municipal 9814/10 - MCMV.

NOVEMBRO

1. Debate do texto consolidado da revisão da Resolução II da PMH.

2. Edital de chamamento público do MCMV-E/Alternativa PBH/URBEL.

DEZEMBRO

1. Debate do texto consolidado da revisão da Resolução II da PMH e votação da Resolução LII.


