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HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
A 16° Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Juiz de Fora abordou as seguintes pautas: (1) Aprovação da Ata da 15° 

Reunião Ordinária; (2) Retomada do Programa Minha Casa Minha Vida e suas atualizações em 2023; (3) Debate sobre as mudanças do 

regimento interno do Conselho. Abaixo, seguem os principais pontos colocados pela mesa diretora na plenária: 

A) A reunião se inicia com a aprovação da Ata da 15° Reunião Ordinária do Conselho sem nenhuma objeção por parte dos 

presentes. 

B) Destaca-se o preenchimento de quórum mínimo à realização da reunião, com baixa presença de conselheiros e desistência da 

participação de alguns, como o caso do suplente da cadeira dos conselhos, representante do CREA-MG.   

C) Posteriormente a Gerente do Departamento de Habitação Ana Paula Luz, conduziu a apresentação sobre a retomada do 

Programa Minha Casa Minha Vida (Medida Provisória N°1.162 de 14 de fevereiro de 2023) pelo governo Lula, da qual destacam-

se os seguintes pontos: 

 Apresentação de breve histórico do programa que operou de 2009 a 2016, tendo Juiz de Fora 16 empreendimentos MCMV, e 

sua posterior substituição no governo Bolsonaro pelo Casa Verde e Amarela de 2020 a 2022 que sofreu alterações em diversos 

critérios; 

 Destaque para o retorno da Faixa 1 (famílias com renda até R$2.640,00), com reserva de 50% das unidades habitacionais; 

 Meta de 2 milhões de moradias até 2026; 

 Inclusão de pessoas em situação de rua, e critérios de priorização para famílias chefiadas por mulheres, que tenham pessoas 

com deficiência, idosos/ crianças e que sofreram deslocamentos involuntários; 

 Inclusão da realização de melhorias habitacionais em áreas urbanas e rurais. 

D) Ressalta-se que além dos critérios instituídos pelo programa federal, o município, através do Conselho, pode definir critérios 

municipais a serem pautados em alguma comissão existente (planejamento ou monitoramento) ou criar uma comissão 

temporária para promover tal ação. 

E) A pauta posterior tratou sobre as alterações necessárias no Regimento Interno do Conselho: 

 O principal apontamento foi se as alterações deveriam ocorrer ainda na 10° Gestão da mesa diretora, vigente até abril ou na 

próxima gestão que virá a ser eleita; 

 Dos 03 membros da mesa diretora presentes, o presidente Luiz Fernando Sirimarco propôs que as alterações fossem realizadas 

o quanto antes, inclusive já apresentando as propostas que julgou pertinentes no regimento e que, segundo seu ponto de vista, 

poderiam ser aprovadas ainda na 16° plenária; 

 Os demais membros da mesa se opuseram e assim foi aberta uma votação para os conselheiros presentes considerando as 

seguintes propostas: (1) prolongar a vigência da atual gestão por 2 meses para discutir as propostas de alteração no regimento; 

(2) seguir o calendário vigente e pautar as alterações do regimento logo no início da próxima gestão diretora, e por fim (3) aprovar 

as alterações sugeridas pelo atual presidente da mesa diretora ainda na 16° reunião. 

 Assim, por escolha da maioria presente na plenária entre conselheiros e mesa, definiu-se que deverá ser prolongada a gestão 

da atual diretoria para que seja ampla e abertamente discutida as possíveis alterações no regimento, com contribuição de todos 

os conselheiros e mesa diretora que se dispuserem. Lembrando que a aprovação do novo regimento só poderá ocorrer em 

reunião extraordinária a ser realizada em data previamente definida. 



 

 

 
CONCLUSÃO: Ainda se nota a baixa representatividade da sociedade civil no Conselho devido ao não comparecimento de conselheiros 

ou suplentes em atividade. A prefeitura também está providenciando a indicação de representantes de entidades que nunca tiveram 

conselheiros ativos. Sobre a retomada do Minha Casa Minha Vida, todos reconhecem a importância da inclusão da Faixa 1 no programa, 

para que a população mais vulnerável possa ser atendida de forma digna. É necessário o acompanhamento de perto dos avanços da lei 

para que possa ser devidamente aplicada no município, que por uma série de parâmetros é apto a receber aporte de programas federais 

para habitação. 

Por fim, fica clara a necessidade de atualização do regimento interno do conselho para que alguns instrumentos possam de fato ser 

aplicados de forma efetiva, mas a sua alteração deve ocorrer de forma consciente e ser debatida com o devido tempo hábil para que possa 

ser uma construção conjunta. 
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