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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A 15° Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Juiz de Fora teve como pauta os seguintes assuntos: (1) Posse dos 
novos conselheiros (titulares e suplentes); (2) Apresentação da estrutura do Conselho pela secretária Ana Paula Luz da Sepur/DHAB. 
Abaixo, seguem os principais pontos colocados pela mesa durante a reunião: 

 A reunião inicia com a posse dos Conselheiros e Suplentes presentes no local. 

 Na reunião foi ressaltada a importância do retorno aos encontros presenciais do Conselho, pós pandemia, e a necessidade do 
comparecimento dos conselheiros e/ou suplentes para que o conselho possa deliberar e prosseguir com as pautas propostas. 

 Em 2022, a partir da nova gestão da PJF, foi realizada a reestruturação das secretarias de habitação e da EMCASA - Companhia 
Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva, que estava em dissolução. 

 Ressalta-se que em Juiz de Fora a Lei Municipal de ATHIS foi regulamentada e inclui a atuação do Escritório Público através da 
EMCASA, que também está cadastrando famílias com demandas habitacionais para inclusão em seu banco de dados, de acordo 
com o presidente da companhia Fabrício Zanoli. 

 A reunião também relembrou quais as atribuições da EMCASA, que ainda está em processo de reestruturação, e dos órgãos 
correlacionados à Secretaria de Habitação (SEPUR/DHAB). 

 Para que as pautas do Conselho possam ser levadas a diante, é importante o enfoque adequado do Conselho e suas atribuições, 
de modo que suas demandas sejam de interesse coletivo. 

 Foi demonstrada durante a apresentação as ações conduzidas pelo setor da habitação no município, sendo as mais importantes 
apontadas nos tópicos anteriores deste relatório. A ideia é apresentar, trimestralmente, um relatório para os conselheiros de 
todas as ações que estão em andamento na prefeitura. 

 A revisão do Plano Municipal de Habitação está prevista para ocorrer em março de 2023. Também foi proposta a mudança do 
regimento interno no Conselho de Habitação, visto as novas demandas que surgiram desde a sua criação. A eleição para a nova 
gestão do Conselho também deve ocorrer este ano, no mês de abril. Portanto, até lá o regimento interno já precisaria ser revisto 
em uma plenária extraordinária, que deve acontecer no mês de março. 

 Hoje, o Conselho conta com 3 comissões para tratar de assuntos específicos e que, na prática, não está funcionando conforme 
deveria. Por este motivo também há a necessidade de alteração do regimento, para melhor avaliação das coordenações das 
comissões. São as Comissões: Planejamento, Monitoramento e Fundo do FMH. 

 Ressalta-se que as reuniões ordinárias do Conselho acontecem às primeiras quartas-feiras do mês, presencialmente. As 
ausências dos conselheiros e/ou suplentes devem ser previamente comunicadas, por e-mail, para que sejam devidamente 
justificadas. De acordo com o regimento, 3 faltas consecutivas e sem justificativa excluem o membro do conselho. 



 

 

 
CONCLUSÃO: Durante a reunião ficou evidente a necessidade do retorno presencial das reuniões do Conselho Municipal de Habitação, 
de acordo com o calendário proposto, bem como a participação ativa dos conselheiros representantes de órgãos, entidades e comunidade, 
para que as pautas coletivas sejam expostas ao poder público, para que em conjunto seja possível elaborar proposições que de fato 
avancem na discussão sobre políticas habitacionais no município de Juiz de Fora. 
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