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•

O presente trabalho tem por obJetivo colocar
discussão as diretrizes ado tadas pe.l.opoder público, em

em

l-'ri.nas

Gerais, para enfrentar o problema da rro
r-adi a para a popur acâo ~
., .
rente, nos ui t í.no s anos.
O evento da redemcratização,

1983,

a partir de

com a retomada do processo de eleições diretas para Governador
e Prefeito, o fim do Banco Nacional da Habitação - BNH,em 1986,
com a transferência dos encargos da política para a Caixa EconQ
mica Federal - CEF, representaram

a abertura de um espaço maior

para a atuação dos estados e mu~icípios no setor da habitação.
Desde antes, a incapacidade do Sisterr~ Financeiro da Habitação
em dar uma resposta adequada ao

pro b'í.ema

lação que ganha até 3 salários mínims,

da

no r-adi a rp ara

a pop~

a chamada poPulação

cª

rente, já vinha provocando a transferência do equac'í on amen to da
questão para a esfera dos estados e municípios, embora os recuI
sos permanecessem sob a guarda do Governo Federal, do qual de pendia a liberação.
Ao mesrro tempo em que se processavam

,essas

mu

danças no formato da política no -País, o aumento da' poPulação e
da pobreza nas cidades, o encarecimento do preço da construção
civil e dos aluguéis levavam ao adensamento das favelas e a fo~
mação de cortiços, tornando-se, cada vez mais distante, o sonho
da casa própria. O agravamento do problema da rroradia aliado 'à
abertura política e a luta partidária por votos transformaram a
,questão da habi tação no "calcanhar de Aquí Les " dos Governos, um
desafio a ser enfrentado e que consti tuia também um espaço

de

manobra política .
.fC

A coleta de dados e pesquisa em jornai s foram fei tos por i:lânia
Y0ria Araújo, aluna do Departamentode Sociologia e Antropologia
da UFHG.

No Brasil,

corno em outros

que torna a so i ucáo. do problema
nas campanhas
tidó,

eleitorais,

plataforma

aceno

política.Nesses€:!!

a abe r tuz-a dernocrática po s s bili tou a reapro priação

polí-

í

uma orientação

política

gimento de práticas
~

casa dá voto,o

da rroradia em um poderoso

enquanto

tica elei toral da questão

sanoo

países,

e financeira

paternalistas

,

~

da rroradia, e, ainda que atrelada
nacional,

a

permi tiu o ressu.!'

e clientelistas

no setor,

vi

.

ao apo i.o po La t co ,
í

A denúncia
que um Governo

do uso político

faz ou nao de um determinado

a meu ver, o cerne da questão.
dos pela política, enquanto
blema,e

dade é que constituem

o objeto

o que importa

é analisar

ra a população

carente

mente a partir

da abertura

e eleitoral

setor social não

dos resultados

de interesse.

democrática

o

pro-

da socie-

No caso em apreço,

a questão

vem sendo enfrentada

é,

alcança-

para enfrentar

em nível da organização

de que maneira

atores da arena política

da rroradia

p~

em }tinas, especial

que permitiu

-

aos diversos

ur.~ maior participação.

Com um. déficit
mil casas em todo o Estado

Minas

A análise

uma estratégia

os seus desdobramentos

considerável

partidário

estirrado êml

(Minas Gerais,

do qual localizado

milhão e duzentas

28/5/198~,p.5),

é

em Belo Horizonte,

parte

grande

em

a magni tude do pro blema da rroradia, corro também de:rrons
tra

do pelo movimento
através

das associações,

de passeatas

der público
inseridas

e invasões

para a questão.

na malha urbana

tes,o que representa

vêem exigindo

Belo Horizonte

20% da poPUlação

uma SOlução

tem hoje 156

projetada,

Je o programa

de habitação

PRÓ-HABITAÇÃO

que, desde

os antecedentes
para a poPUlação

1989,

favelas

500 mil habi ta!!
para a cidade,

de corro a questão vem sendo

no arnbito estadual

de 1983, permite visualizar

do po-

pessoas.

Um breve histórico
especialmente

dos sem casa que,

com, aproximadamente,

em 1990, em torno de 2.500.000

frentada,

em especial

é

a única

e municipal

en

a partir

qo que constitui

ho-

carente no Estado,

iniciativa

do poder

o

pú-

3

blico

vol tada

centra

para os segmentos

mais pobres

e sobre o quat se cor!

a análise.

Breve histórico
já comentado em outro

Corro

NHA, 1989),
to cuja

ao contrário

es tu.do (GUINARÃES
e C!:!.

do que se poderia

esperar

de um candid~

plataforma

política
era o compromisso com o só cí.at s a pre
- sença de Tancredo Neves no Governo do Estado, a partir
de 1983,~g
. nificou

um retrocesso

Naquele

rro manto

se pautava

na polí tica

sob alegação

f

por critérios

desativação

de habi tação

popular

em l'Ü.nas.

de que a ação do Governo anterior

paternalistas

e clientelistas,

de programas que se destinavam

houve

a

a POPulação carentedo

Estado.
Criado em 1979,0

Programa de Desenvolvimento

Comunidades - o PRODECO
l-1, era responsável,

à

programa de financiamento
e um de urbanização
rizonte,

cujos

qualidade

de favelas

impactos

aglomerados

respondente

de favelas

beneficiadas

do município,

em 1988, cerca

na região

15 mil unidades

I do Estado,

de Belo Horizonte

e algumas cidades

de Belo HQ.
e a

foram posi tivas.
aos sete

maio

composto de 14 favelas,

de 270 mil pessoas,

o cor-

de Belo Horizonte.Ao

me.2

a construção

habitacionais,

que inclui

um

da moradia

1980 e 1983, o PRODECOM
viabilizou

aproximadamente,

quais

gerais

por

de habitações

de periferia

as condições

a 50% da popuLaçâo favelada

tempo, entre

de,

e melhorias

e bairros

nas áreas

ou tros,

o PRODECOM
levou melhorias

e onde encontravam-se,

rro

sobre

das habitações

Em 3 anos de existência
res

construção

entre

de

em terço

das

a Região Metropolitana

do interior

(GUIM~~~ESe

cu-

NHA, 1989,p.ll).
!tA

trasse

resistência

UTP, foi

levada

que se fazia
chefe
ção,

desa ti vaçâo
por parte

do po f tica
recebendo

do PRODECON,
embora encon-

do movimento de favelados,atravésda

a cabo pelo novo governo,

de sua filosofia.
í

gradual

social

fortes

Esse programa,

do antigo

críticas

em função da análise

governo,

dos políticos,

que era o carro

vinha,

-

desde sua ~

principalmente

dos

4

que assumiram a nova administração, sob a alegação de que era p~
ternalista e clientelista". (AFONSO e AZEVEDO,1987.p.128).
Como conseqüência ~atural desse discurso, reforç~
do pelo argumento de que às comunidades faveladas interessava m.J4:
to mais a legalizaçãQ da posse dos terrenos do que a urbanização
surge, em 1983, no apagar das luzes do antigo regime, o

Progra-

ma Hunicipal de Regularização de Favelas - o PRÓ-FAVELA, destina
do a cuidar do proces~o de legalização, regularização e urbaniza
ção de áreas faveladas no município de Belo Horizonte.
O PP,D-FAVELA
Criado em janeiro de 1983 o PRÓ-FAVELA tem o méri
LO

de constituir um instrumento através do qual o poder público

reconhece pela primeira vez o direito da favelado à propriedade
,
.
de sua moradia. Sua regulamentaçao, no entanto, so val ocorrer

-

quase dois anos mais tarde, quando, sob pressão dos noví.men tos pq
pulares, da Pastoral de Favelas e até a interferência de bastido
res por-parte da

Cú r i a

Hetropolitana junto ao C-overno do Estado,

é assinado o Decreto 4762, de 10 de agosto de 1984.
Em 1987, em um estudo de avaliação do PR6-PAVELA
afirmava-se que, passados quase quatro anos de sua criação,o PrQ
grama não havia conseguido sair do papel, alegando seus respons~
veis que "fatores de ordem burocrática emperram a implementação
da Lei".(AFONSO e AZEVEDO, 1987.p.131). ~ possível que tal afir~
ção seja precipi tada, pois não só desconhece o fato de que em o~
tubro de 1986 haviam sido entregu·esos primeiros títulos de propriedade, co rm, tainbém,não leva em conta as dificuldades. naturais
de implement~ção de um programa corroeste: obstáculos técnicos ,
legais e financeiros, para não falar das polêwicas travadas entre
técnicos, po I t cos, lideranças co muní.
í

í

t

ár-í as e demais agentes e!!

volvidos no processo de delineamento de seu formato. Passados,no
entanto, mais dois anos o PRÓ-FAVELA parece enfrentar, ainda in~
meros problew~s. O fato é que, até 1989, foram expedidos apenas

.5
2.380

títulos

de propriedade

do total de famílias
cipal

declarad~s

existentes
setores

do uso do solo,

º

a serem

ganho do programa,

156 favelas

Programa

em 12 favelas,
beneficiadas.

até agora,
no município,

especiais

garante

Vmnicipal

resida

algo

inferior

a

2%

É possível

que o pri!.r

no fato'de

que,

128 tenham

das

sido legalmente

(SE-4) o que, de acordo

com a

lei

sua existência.

de Habitacão

Popular

,

Em 1985
feito

eleito

fatizava

desde

toma posse na Prefeitura

o Golpe

a construção

de moradias

Frefei to cria o Programa
tro frentes
nizados

de atuação:

para famílias

ou de áreas
banizados

para obras

ampliacão

exemplar

oscilações

mentação

de Ação

dos programas

expressivos
tidades
tintos

líderes

grupos,

IDÍlias que.pQr·ocasião

em especial,
ração

à

das Associações

Belo Horizonte

para

a

possivel

às

em torno da Secreencarregada

da impl~

no município.
em funções-chave

convergiram

e políticos

as atenções

populares

que encontram

ébis

das en

e dos mais disnas favelas

e

preferencial.

de 1986, o prefeito,
de sua campanha

casa

a União

- S~~C,

dos movimentos

A partir

de risco

e vulnerabilidade

que incorporava

a sua clientela

dos de inscrição

a uma experiência

que se estabelece

comunitários,

partidos

nas periferias

então,

habitacionais

representativas

de áreas

urba-

de residências.

Comunitária

a Sl-fAC,

Para

com qua-

um prograrrB de lotes~

de desorganização

do jogo político

Ymnicipal

deslocadas

o novo

de lotes

e um prograrre de materiais

início,

em termos

Empossado,

um progra~a

urbanas;

e melhorias

Dá-se

taria

o PRÓ-FAVELA;

Pre -

de governo~

de Habi t ac âo Popular

eventualmente

previstas

plataforma

para o povo.

Municipal

para os sem casa;

construção,

mente

de 64, e cu ja

o primeiro

própria,

pressionado

haviam

recebido

pelas associações

dos Trabalhadores
de Yoradores

-FAl'DBH e a Associação

certifica

comunitárias,

de Periferia-UTP,

de Bairros,

.-

pelasfa

Vilas

a Fede-

e Favelasde

dos Y.oradores de Aluguel àe

6
Belo

Horizonte

- AMABEL,

dá início

ao assentamento

de famíliasem

/

lotes

urbanizados

nas áreas que hoje abrigam

as chamadas

"Casas

do F'e.r r-ar-a" •
2
. As famílias recebiam o lote, de 125 m , e o mate.
2.
r-i a ; para' construcao das casas, com 27m,
em reglme de autoconstrução,

de acordo

técnicos

com plantas

enviados

f

nistério
Ação

programa

vez,

Federal

do Desenvolvimento

se previsse

de cinco

o pagamento

se incumbiriam

quipamentos,

não há notícias

as áreas reservadas

pamentos

vêem

sendo

de áreas

de que isto

populares

imprimiu

parentes

aliada

ao programa

tumultuado.

para

to faltavam

materiais

e caixas

à

praças

um caráter

foi fundamental

~
e e-

Ao

que

e equi-

de construção

revelando

pelos

na implantação

em

e

torno

da Prefeitura,

clien'telístico

são acusados

eleitoreiro

nos depÓsitos

sem tampas,

exercida

por parte

que a intermediação

básicos

luz e esgoto.

seleci.onar famílias

profundamente

o caráter

em 9 con

e apenas

a disputa- política

de Associação

evitar

lotes

urbana

de água,

mui tas vezes,

t

7.661

da malha

falta de controle

acumulavam-se

d'água

um

as quais,por

de praças

que a pressão

de construção,

dizendo

fundamental

e tijolos,

organizados

Presidentes

e rebatem

por

tehha ocorrido.

distribuídos

de infra-estrutura

a eles cabendo

materiais

da clientela,

Civil.

beneficia-

de lazer,

para a construção

Embo.ra se reconheça

distribuir

de moradores

em áreas afastadas

dotados

do pro grama,

da Defesa

de

invadidas.

localizados

movimentos

Especial

mí m rro ,

a 10% do salário

No total, foram

parcialmente

a Secretaria

e a Secretaria

da construção

pe~

de ,órgãos co no o Mi

a través

às associações

se sabe,

juntos

de

a fundo

por parte das famílias

equivalentes

anos,

com recursos

Urbano-l~U,

- SEAC da SEPLAN

das de prestações
prazo

foi realizado

pelo Governo

Comunitária

Embora

e sob a orientação

da Prefeitura.

o
dido

padronizadas

e

de favoreceram

das associações

é

no programa.Enquag

como areia, cimento

da Prefeitura
a ausência

basculantes

de critérios

na

7

aquisição e distribuição de materiais.
A desorganização e a falta de verbas levaram à pa
,

ralização do programa fazendo com que, 'em 1988, as associações ,
em especial a FAMOBH e a A~~BEL, exigissem da Prefeitura e do Go
verno do'Estado o cumprimento das promessas de campanha,

quando

foram feitas passeatas, pr-o t es.tos , recrudescendo o movimento dos
sem casa, liderados pelas associações.
Em setem9ro

de

1988 já havia torrado posse o novo

Governador do Es tado e é firmado um convênio entre a Prefei tura
e o Estado no valor de 600 milhões, através do Programa Com~nit~
rlO de Habitação Popular - PRÓ-HABITAÇÃO para dar continuidade ao
programa de lotes urbanizados da Prefeitura. O dinheiro desapar~
ce

utilizado em campanha eleitoral e aplicações financeiras, se

gv.ndoo Presidente da F'AIv'üBH("Estado
de 11inas,20/10/88,p.6),
que leva o rrovimento dos sem casa às ruas

o

novamente, quando veri

ficam-se também a invasão de áreas e a conseqüente convocação da

-

, . para expulsar a populaçao.
pollcla
o P~IDB perde as eleições municipais e, em 1989,tQ
ma posse o novo Prefeito de Belo Horizonte, Pimenta da Veiga,que
sob alegação de que para cada família que tem resolvido o

seu

problema de moradia mais três emigram do interior para a Capital,
nãa demonstra o menor interesse pela questão.
Após muita movimentação sem qualquer reSUltado, a
FAMJBH e a AMABEL, juntamente com o movimen'to dos sem casa)decidem buscar recursos junto ao Governo do Estado para concluirem
as casas e obterem mais lotes. Em agosto de 1989 o Governador con·
corda em participar, através do PRÓ-HABITAÇÃO, do Programa de 10
tes Urbanizados da Prefeitura, quando são transferidos quatro~
juntos para a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido, o desentendimento entre a Prefeitu
ra (do PSDB) e o Governo do Estado (do PMDB) favoreceu, de certa
forma, as comunidades, tendo decidido o Governador repassar verba às associações de moradores para que as famílias proprietárias

8
dos lotes distribumdos

pela Prefeitura

pudessem

concluir

suas ca

sas.
A partir de 1989,
ra a poPulação

carente

de

hab.i taç áo pa

no Estado de Vünas passa a ser implement~

da pelo PRÓ-HABITAÇÃO,
doso e que centraliza

toda a política

programa

criado

pelo ·Governador

todos os recursos

financeiros

Newton ~

existentes

para o setor.
O Programa

Comunitário

de Habitação

A tendendo

a um compromisso

que teve como plataforma
Governador

do Estado

eleitoral

urbanas,

visando

rurais

a população

- PRÓ-HABITAÇÃO

assumido

em campanha

casa para os carentes,o

de Minas Gerais cria, pelo Decreto

11 de maio de 1987, o Programa
- PRÓ-HABITAÇÃO,

Popular

Comunitário

26983,de

de Habitação

Popular

da sub-habi tação, objetivando

economicamente

carente

atual

a cons tz-uc âo de rroradias

" ••.propiciar

e melhoria

,

atender

do Estado"(PR6-HABITAÇÃO,1989.

\

p. 5) •
Um mês antes de tomar posse assim expressava

à

o seu pensamento
não poderia,

engraçado
xemplo,
morar.

"Não me dirijo

com toda honestidade,

rar seu padrão
pode fazer

Imprensa:

como a maioria

com 15.000
É uma casa

simples,

pelos pobres,um
é barato,

isso •••Por §

a casa par-auma farrrília

sem muito conforto.
e de tristeza

Governo

muito barato.É

não percebeu

você constroi

fim de 30 anos de sacrifício
(SOV~RRIBA

Atender

dos políticos

cruzados,

à classe média porque

fazer muita coisa para melho-

de vida •••Em compensação,

muito.~ ••~ simples.

ele

Mas representa

para aquelas

o

pessoas".

e AFONSO,1988.p.17).

o
tos de Lotes

do programa

é

semelhante

Ur-barri zado s da Prefei tura, criado

ro de bancada,
tir o acesso

concepção

Sérgio Ferrara,

do maior número

ao de Conj~Q

por seu co mpanhaj

em 1985. A idéia básica

possível

de famílias

é permi -

carentes

à

ca-

sa própria, através do assentamento em áreas de lotes urbanizados
de 125 m2, sendo a construção da casa fei ta pelas famílias, atra

9

vés de autoconstrução

ou mutirão,

com material

doado

pelo progra

I

ma e de acordo

com plantas

Tal corno o de Ferrara,
do, prevendo-se
rante

também o pagamento

60 'meses às associações

com esse recurso,
obter

recursos

ao VQnistério

sas financiadas
pagas

pelo beneficiário,

qüivalente

exp i ca o ex-gerente
í

pelo Governo
C~verno
cípios

Econômica

e "doado"

em lO-5-1988).Ao

quer valor

concedida

recurso

cretaria

ressaltada

de Assuntos

do sendo,

e -

novos) •Corno
ia ser

pago

do Estado

e dos Muni-

em mutuário"

a 1'lariadas Hercês

(En -

G. Somar-

alguma.

A importância

é

seriam

que se saiba até hoje não foi pago qual -

por pessoa

cas do Governo

Federal

ao rro r-ado r , mas com o Decretocb

o endividamente

Volpi

Espe-

Em 1988 as ca -

e seis cruzados

tivernos que transforrnar o beneficiário

trevis ta de Fernando
riba,

órgãos.

admí m s tz-a t ívo , "Esse

que proibe

Federal-CEF,

25 anos e com uma prestação

(setecentos

do Estado

Federal

da Caixa

durante

a NC$ 706,00

comunitários.Para

Urbano-~IDU, à .seeretaria

e a outros

com recursos

mínimo du -

que se encarregariam,

à Caixa Econômica

recorreu

Comuni tária-SEAC

é a fundo perdi

de 10% do salário

os equipamentos

do Desenvolvimento

cial de Ação

o programa

comunitárias~

de construir

o Governo

-

padronizadas.

do programa

no conjunto

pela localização

MUnicipais,

em 1989, transferido

inicial

das polítideste na Se

na época o carro-chefe

para a Secretaria

do Esta-

de Obras do Esta

do.
O formato
pIes:

compÕe-se

Do Conselho

institucional

de um Conselho

Deliberativo
-SEOF,

Social

e o Serviço

-SETAS

do -SERVAS,

nejamento
grama

no Estado.

dos projetos

e Controle

gramas,

a Secretaria

de Estado

do Trabalho

de Assistência

definir

A diretoria

a política

Técnica

e do acompanhamento

responsável

cadastramento

de Estado

é

e

Social

sim

de

encarregada

de obras

e acompa~~amento

o-

Açãp
do Es

e fiscalizar

a

do pl~

e a de Pro -

pela rronitoria e avaliação

das famílias

é

e de duas Diretorias.

a Secretaria

Voluntário

e tem corno função

sua execução

Deliberativo

participam

bras Públicas

do PRÓ-HABITAÇÃO

dos pro-

financeiro.
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As Assoc1açoes Comunltarlas, atraves das Prefeitu

r-as l1unicipais são os agentes prorrotores do programa para

quem

são repassados os recursos, cabendo às Prefeitura a Coordenação
dos pr'o jetos e a doação de terrenos. Prevendo-se a inexperiência
de alguns municípios foram organizados cursos de treinamento para os coordenadcm:sdo interior do Estado.
Na visão do Secretário de Assuntos Municipais, a
participação das Associações Comuni tárias era

'I •••

ma •••pois acreditamos que aí ~stá toda sabedoria

a princi pat ar
'necessária

às

respostas que o próprio Governo precisa e procurará utilizar"(I'l!.
nas Gerais,

16/5/87, p. 3).

o programa é destinado às famílias com renda
3 salários ~ínimos

p

que não tenham casa e que comprovem

até
morar

há pelo menos 3 anos no município. ApÓS a inscrição e o cadas t ra
mento, a seleção das famílias é feita através de uma pontuaçãoda
situação sócio-econômica, onde atribui-se maior número de pontos
aos mais carentes que teriamp assim, prioridade.
Os lotes são sorteados e o material de construção
é entre~ue por etapas, sendo de 6 meses o prazo para construção
da casa, de acordo com modelos padronizados. são 50 plantas mode
'
'd
Ias com 30 m2 de area
construla,

.
em me'd"la, e que lncluem
o pro-

jeto de ampliação futura da unidade.
A documentação do terreno é vista como fator

de

grand.~ importância, sendo recomendada a escolha de terrenos dese!!.l
bar-açado s e apropriados à implantação dos conjuntos,

ainda

que

se suponha o aproveitamento de áreas com declividade, prevendo-se
plantas adequadas para essas áreas. A idéia básica é a da ocupação da casa antes de resolver a situação legal do imóvel,

-sendo

assinado um contrato de ocupação do irrovel e de permissão de uso
do terreno pelo prazo correspondente ao de pagamento das prestaço e s .

O usuário é quem se encarrega do futuro registro
do imóvel, não podendo a casa ser alugada,ememprestada

ou trans-

11

'.
ferida durante o prazo de vigência do OQntrato, 5 anos. ApÓs

es

se a Prefeitura autoriza a escritura definitiva, mediante o pag~
mento de urr~ taxa cujo valor é de 2 (duas) prestações vigentes.
A tônica do programa é a descentralização

e a sim

Plificàção do processo burocrá tico o que .envolveu a promut gação
de uma legislação especial que barateasse e tornasse mais ágil o
processo corroa isenção do Imposto de Transmissão de Bens Irróveis
(ITBI), pagamento de 1/3 do valor referênclia para efeito de matrí
cula, registro e averbação dos iITÓveis, dispensa de matrícula no
IAPAS para a construção da casa e lei especial de parcelamento fu
uso do solo.
A ccncepç ão do programa,.'até ...
aqui descri t?-~ foi e
laborada com base em experiências já realizadas no Estado, inco~
porando as inovações testadas em outros programas corroo PRODECO~J
e o Programa de Lotes Urbanizados da Prefeitura, tendo sido, inclusive, chamados a comporem o seu corpo técnico profissionais
que já haviam trabalhado nesses programas.
Desde o início, o caráter político eleitoral<bpr'Q
ficou evidenciado não só através da fala de seu criador mas pelo
cunho paternalista~clientelista

que lhe foi atribuído -

de lotes e de material ao invés de comercialização

doação

e o atrelamen

to do apoio político aO PMDB à concessão de verbas. O cadastra mento das famílias, por exemplo, era condicionado â apresentação
do título de eleitor, gerando protestos por parte da população:
"Por que preciso do título de eleitor se o que eu quero é urna ca
sa ?tt(Estado de Minas, 8/12/87,P.7).
Colocando o atendimento às massas como prioridade
de seu Governo, em contraposição aos que o precederam, Newton~
doso explicitava o compromisso com o poput sno , transformando o
í

programa em uma bandeira de seu partido. Na época da assinatura
do convênio com a Ca í.xa Econômica Federal, no valor de 2,4
A

a

\

lhoes, afi.r-rmu, .a Imprensa,que essa era a resposta

bi-

"

ft •••

aqueles

que, a cada dia, em praças públicas, pretendem bombardear a po-

12

..
lítica

do PMDB~E finaliza

agradeci~~~to

deste

dizendo, "Vossa Excelência

Governador,

vêem nesses

programas

nas , Gerais,

·16/5/87,P.2).

casas

em todo Estado

fazer

casas

tinuidade

com a questão

Bastava

o terreno

ra ser utilizado,
a idéia

11 •••

gerente

prevista

legal

dos títulos

estar'

legalizado

mente chegaria
isso

(Entrevista

p,ª

esse

tí tulo

para

o

- o PRÓ-F.ABITAÇÃO

a Maria Mercês G. Somarriba,em

preocupação

é

programa

já

do .investimento

executar

nistrações

Mercês Somarriba,

embutida

se esgotariam.

de seu ex-gerente

de duração

do seu mandato.

a programas

criados

entrevista

do Estado

a implementação

da iniciativa

vi

em admi a Ma

assinalar

por unidade

construída

são quase que simbÓlicos

que os valores

tam muito mais uma ajuda do que,

de fato,

uma casa.

valor

de 1990 esse
por unidade.

do programa

e capacidade

devendo-se

novos)

Nunca

concedida

de cada Prefeito,

mil cruzeiros

No e!!

em 10/5/1988).

fundamentalmente,

Em agosto

certa-

prazo - não nos preocuparros

(Fernando Volpi,

No interior

a ser

a que2

porque saberros que todo Governo pl.ê:

no período

anteriores".

trazia

na visão

de curto

mos nenhum Governo dar continuidade

dependeu,

lo-

de parcelamento

uma vez que sendo a fundo perdido

não consti tuía

com o retorno

ria

dos

por

de Fernando Volpi, ex -

o rromento em que os recursos

administrativo:"O

para

acontecer,

•

tão da sua continu.idade

neja

legais

passe

A concepção do programa

tanto

de

em nome da Prefei tura

os trâmites

concedida

iria

de propried~de

é um problema da Prefei tura

administrativo,

de 250.000

se ja em t er nos de con

com o que de fato

preocu.pado com isso".

(Mi

desde o começo, a meta

é que depoi s a Prefei tura

10/5/1988)

a construção

o

que

mesrro do nosso partido".

rco m o fu turo,

dispensando

nor ado r-, l'o'asisso
não está

até

enfatizando-se,

do p.:rogra1l1.a,seja

exemplo,
tes.

era

sem preocupar-se

tem

e do povo de ~unas Gerais,

a salvação

Inicialmente

hoje

recurso

para

criativq

.

liberados
e represenconstruir

era de NCR$lO.OOO,OO(dez

Além de irrisórios,

na maioria
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das vezes

a liberação

inflacionário
valor

era feita com atrasos

que atravessa

que, diante do quadro

o País, diminuía,ainda

seu

real.
Nui tos Prefei tos consideraram

sente de grego"
sentar

porque

resultados.

nuaram

tinham de, a partir

Alguns

e procuraram

trava-se

cancelaram

complementar

de um compromisso

cursos

haviam

sido distribuídos

iniciativa
duzidas

novas unidades

.
pro pr-i o s porque Lr-ª

e acompanhamento

do interior
situações.

onde fo

~uitas vezes os re que já tinham

das condições

e das associações

do desem

do Estado,

corro 1 caixa d'água,

dependendo

dos prefeitos

conti-

,

para famílias

em melhorias

etc. Em outras,

outros

apre-

assu mí do em campanha.

as mais diversas

sas e utilizados

um "pre-

desses valores,

com recursos

penho do prograrra nas prefeituras
ram encontradas

o programa

os convênios,

Até 1988 houve controle

lhado

mais~o

ca-

1 tanque,

te

financeiras,

da

foram efetivamenteprQ

com a soma de recursos

da Prefeitura

e do

pro gra ma ,
Embora
tes, em muitos

reconhecendo

que os valores

casos eles repr~sentaram

são insuficie~

um estímulo

para o in~o

de ações no setor da habitação.
A partir
tivo do PRÓ-HABITAÇÃO
bas para continuar
sar da assinatura

de 1988 houve um esvasiamento

que resultou

o trabalho

em falta de técnicos

de acompanhamento

de novos contratos,

não se sabe o que está acontecendo

administra
e de ver

do programa.

corno anunciado

com as verbas

Ap~

na Imprensa,

repassadas

ao

interior.
As estatísticas
lidade,

sendo utilizadas

do-se os valores~ribuídos
to, é dificil
HABITAÇÃO,de

corno propaganda

nao correspondem

do Governo.

por unidade

1987 a maio de 1988,

(dois trilhoes,

do Estado,

novecentos

mil e duzentos

e vinte

cruzados

foram

no valor

re,ª

Consideràn-

Segundo o PRQ

assinados

convênios

de NCZ$ 2.928.904.200,00

e oi to milhões,

novos).

à

e a falta de aco~hameQ

saber, de fato, o que foi realizado.

com 689 municípios

quatro

do programa

novencentos

e

14

Para Belo Horizonte estavam previstos convênios ro
,

valor de NCZ$ 1.066.970.000,00

(um trilhão, sessenta e seis

mi-

lhões, novecentos e setenta mil cruzados novos) para a construção
de 20.495 ca~as, sendo 1 trilhão fornecido pela SEAC. De acordo
com o PRÓ-HABITAÇÃO, em maio de 1988 a situação do programa

era

a seguinte:
TABELA 1

°

PRÓ-HABITAÇlD

EM

MINAS GERAIS

(Posição em 31/05/88)
FONTE DE RECURSOS

VALOR NCZ$

.. s t.er
'. í.o
Iv'llnl
da Hab.e Urbe

163.570,00

6.6

3.719

10.575

Seco de Ação Comuni tária

1.987.750,00

70.8

39.755

198.775

9.555

47.775

5.6

3.129

15.645

2.878.904,20 100.0

56.158

280.790

Seco P1an. Preso Rep.

497.297,60

Tesouro do Estado

230.286,60

TOTAIS

UNIDADES

17.0

PESSOAS

Fonte: SEA1-1/POO-HABITAÇÃO

Em Belo Horizonte a questão é mais complexa

em

.virtude do excesso de demanda, escassez de terrenos, sendo também
mais caro o preço da unidade.Em agosIo de 1990 uma casa de,em mé
dia, 30m2, custava 250 a 300 mil cruzeiros novos, incluído o prg
ço da mão-de-obra, material e apoio técnico. Segundo o programa,
mesrno quando se trata de mutirão ou autoconstrução é necessário
, .
.
contratar operarlOS malS especializados para orientar as constr~
ções corno bombeiros, eletricista, carpinteiros, que são pagos p~
las Associações.
,

Logo apos o lançamento do pra:grama foi fei to o éa
dastramento da população de Belo Horizonte, em vários pontos

da

cidade que incluiu famílias da área metropolitana, quando também
várias pessoas de uma mesma família se inscreveram o que exigiu
um novo cadas tramen to, chegando a 50 mil o número de Parrí t i as ins
cri tas, no final.
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o

primeiro

problema

enfrentado

foi a falta de ter

,

renos disponíveis,

em Belo Horizonte,

do município,

se pudesse

onde

implementar

anos de 1987 .e 1988, basicamente
Belo Horizonte
que estavam

foi auxiliar

paralizados

o término

foram desapropriadas

pelo Governo

Uma descrição,
plementado

o programa

do PRÓ-HABITAÇÃO

corro

consegWu-se

é

tr~s áreas}

o Confisco

conjuntos,

permite

que

dos conjun-

e o da Liberdadeo

ainda que suscinta,

nesses

em

o caso do JatQ

para a implantação

a Minascaixa,

os

de conjun tos da Prefei t ur a,

por fal ta de verbas

e negociações

do estado ou

o programa.Durante

o trabalho

bá 11. Após pesquisa

tos do PRÓ-HABITAÇÃO:

de propriedade

de corno foi im

visualizar

corro

a tua o PRÓ-HABITAÇÃO.

o

Minascaixa

surgiu da descoberta

Nova fez da exí.s t enc i a de

uma

próxirr~ ao bairro, e que estava

lna -

te da Associação

do bairro Venda

área pertencente

ao Estado,

proveitada.
rização

Entrou

para levar

.

2

casas, de 36m,
lecionadas

com o pedido

junto ao programa

à frente o projeto.
,

atraves

_

de

pela Associação

que a Presiden-

e obteve

auto-

Lá estão sendo feitas

260

-,.

au toco n s t r-uç ao , As Pami i.as foram

se-

í

que

é

também responsável

p~la coorde-

nação do projeto.

o

conjunto

cípios de Contagem
fazenda

Liberdade

e Ribeirão

que foi desapropriada

zer uma pequena

cidade.

briu-se

um problema

existir

localização
extensão

muito

das Neves.

A área pertencia

pelo Governo

Construídas

afastada

cuja pretensão

as primeiras

de abastecimento
da malha urbana

da rede da COPASA.

Corro solução

mento tem sido feito por caminhÕes
no sentido de aproveitar

fica na BR 040 entre os muni
uma

era fa

20 casas desco-

d'água

em.virtudeda

e que inviabilizava

provisória

pipa e gestões

uma nascente

a

a

o abasteci
junto

próxirra e construir

à

COPASA
a

re-

de.
Na área estão
empreiteiras
tregues

contratadas

sendo feitas

pelo Governo

antes das eleições.

200 casas através

que, espera-se, sejam
são casas de 42m2 e a maioria

de
en está

16

sendo destinada

a militares

carta de recomendação

da Polícia

do Estado,

Humanity
Essas

'internacional,

de natureza

que está construindo,

são feitas

de Belo Horizonte,

o pagamento

Confisco

10 programa, sob a alegação

possivelmente,atrapalha

a Habitat

for

pelo Habitat

e entre -

futuro das casas,

pelos

que fica pró!Cirrt>
ao zoológico

por emprei teiras contratadas

de que a autoconstrução

os prazos

lias tem sido fei ta pelo próprio

eleitorais.

e
p.§

é lenta o que,

A seleção das fami

PRÓ-Hll,.BITAÇÃO,
atendendo

e de correligionários.

A Associação

a pedi-

Comunitária

que

foi criada de cima para baixo, sendo o seu presidente

pelo ex-gerente

administrativo

Além desses
o PRÓ-HABITAÇÃO
Programa

uma

foram fei tas 213 casas por autoconstrução

mai s 200 es tá sendo con s truídas

dicado

doada a

Habitat.
No conjunto

lá existe

religiosa,

selecionadas

gues de 20 em 20, prevendo-se

dos políticos

foi

sob o regime de mutirão) 200 casas.

por famílias

beneficiários,ao

com

de um coronel.

Uma parte da área do Liberdade
organização

de acordo

de Lotes

Urbanizados

para a sua responsabilidade.
dim Felicidade

e Capitão

do prograrre.

três conjuntos

vem colaborando

in

e conforme

já relatado,

com o término de 4 conjuntos

do

da Prefei tur a que foram repassados
são eles: o PaÜlo VI ,Filadélfia,

Jar.

Eduardo.

Segundo o PRÓ-HABITAÇÃo,é
programa -em Belo Horizonte:

a seguinte

a situação

do
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TABELA 2
RR6-HABITAÇÃO BH/90
(~osição em 7/8/90)
NÚI-ffiRO
DE UNIDADES HABITACIONAIS
0ROGRAlJ'ADASCONCLutDA CONTP-ATADAS EM
COIWENIADAS ANDAMENTO

LO C:ALIZAÇÃO

Con.Ei, sco/Zoológico

1.158

60

500

313

Hinascaixa

313

200

50

50

Tamboril

500

48

48

An

tônio Tôrres (PH)

326

Gorduras (PM)
Paulo VI

179
-Const.

50

50

Concl.

406

406

-Consta

79

79

Concl.

248

200

J. Felicidade-Const.

62

62

Conel.

521

521

Capa Eduardo -Const.

95

95

Concl.

209

180

29

29

520

360

140

140

717

580

Filadelfia

Liberdade
TOTAIS

4.636

Fonte: PRÓ-HABITAÇÃO
OBS: 1) O projeto de urbanização do Bairro Tamboril ainda
na,Prefeitura para aprovação.

está

2) As obras dos Bairros Antônio Torres e Gorduràs,a serem
executadas em convênio com a P01ítia ~á1itar, ainda não
foram iniciadas.
Contrariando as inforrr~ções prestadas à Imprensa
e os dados sobre convênios, a situação do PRÓ-HABITAÇÃO em Be1oHO
rizonte está bem aquém da que foi acenada. Previa-se a eonstru ção de, aproximadamente, 6000 casas (Minas Gerais, 30/11/89,p.3),
foram conveniadas 20.495 mas, de fato, até agora, quase 4
após a criação do

anos

programa, foram produzidas, efetivarr.ente,2213

18
casas sendo que dessas 1.384 pertencem a conjuntos da Prefeitura,
resumindo-se a atuação do programa

à doação de materiais param~

clusão das unidades. Considerando-se as 580 unidades em andamento, ~is

187 conveniadas e que ainda não estão sendo feitas,

as

do Confisco, terr.~seuma previsão de um total de 1.596 casas con2
truídas em Belo Horizonte pelo programa. Ou seja, a produção foi
de menos de 2.000 Casas,sendo pouco provável que esse número

se

altere, substancialmente, até o final do ITandato do Governador
tendo em vista o que tem sido o termômetro do prograrr~ - as elei
ções marcadas para o dia 3 de outubro próximo.
Os conjuntos têm sido

.í

mptan t.ado
s em áreas sem in

fra-estrutura sendo essa obtida através de ingerências do progr~
ma e das associações junto aos órgãos responsáveis como a COPASA
e.a CEfvlIG.são comuns as queixas e problemas com relação ao

ta-

manho, concepção e qualidade das casas construídas. Inicialmente
'f
essas eram d e 27 a 30 m2 e h'~Je estao
senGO

.
eltas
casas d e 42m 2 •

Uma característica do prograrrg em virtude do

seu

o bjetivo elei toreiro é a fal ta de planejamen to.se
ja das constru ções e da infra-estrutura urbana,e a pressa em realizar as obras,
o que determina mu tas vez es problemas, sendo comum na Imprensa
í,

notícias sobre desabamento de casas, deslizamentos de áreas e fal
ta de infra-estrutura - água, energia e esgotamento sanitário,coQ
forme as manchetes: "Casas do PRÓ-HABITAÇÃO são inabitáveis"(Estado de Minas,30/9/87,p.9);"Conjunto

inaugurado com festa pelo GQ.

vernador não tem água e energia elétrica"(Estado de 1-'ri.nas,26/11/87,

Em Belo Horizonte nao existe qualquer trabalho cQ
munitário sendo desenvolvido junto as áreas, pelo programa. A se.
lecão
das famílias tem sido fei ta por indicacão
política através
.de cartas de deputados, vereadores, coronéis da polícia militar
e do próprio Governador.o que evidencia o caráter eminente clieQ
telísta do programa, não se verificando, em momento algum,o respeito pelas farrilias cadastradas,apesar do alarde feito na

Im-

prensa em torno do fato: "PRÓ-HABITAÇÃO chama 100 mil candidatos

19

inscritos

em Belo Hor i zon t ev Hi nas Gerais,19/l1/87,p.2);"Governo
í

libera

recursos

8/89,p.

3).

Existem

munitária
nas.

para obras

denuncia

8/12/87,P.7);

na Capital

e na RNBHu{t-tLnas
Gerais,31/

também as manchetes

denúncia:

UCadastramento

do PRÓ-Hi\BITAÇÃO
é confuso"(E2
es tão sendo di s tri bu da s
í

de I'Ünas,1/4/90,p.18).

A inexistência

de áreas

em Belo Hor i zon t e é vista

corro o maior o bs t ácu to ao prosseguimento
de preocupação

a fato

de ser

compromete a sua continuidade.Apesar
brar

o financiamento

das casas,

pagamento de qualquer
sociações
casas.

11

Coma posição
apenas

car-", (Teótônio
bairro

valor,

fa to conhecido

Planalto.

Estado

um programa que doa lotes

e

e não conseguimos
da Associação

-

Minas, que re-introduziu

características
o caráter

uma política

de fato,

imediatistas

de apadrinhamento

no das informações

terá

pOlíticos

a ausencia

cb

eleitoreiro

a abertura

vida

político

-e clien

naques

do regime.'

com vistas

-

Não há

aos objetivos
ao voto

e que,

breve.
veiculadas

é dificultada

de pro-

o paternalisroo

na Imprensa

e contraditórias,escamoteando
pelo

bloqueio

sao de natu
a realidade,

que existe

em tor

sobre o programa.

A existência
a acordos

a pe~

Comunitária

mas um programa que se presta

As informações

transparência

ensinar

do PRÓ-HABITAÇÃOde

político

tão da moradia popular,a~ompanhando
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