
RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO

Evento / Reuniâo
Coletiva de imprensa para a divulgação do projeto de lei que institui a Assistência Técnica para

Habitação de Interesse Social (ATHIS) na prefeitura de Juiz de Fora/MG.

Local Gabinete da prefeita Margarida Salomão

Data/ Horário 11 de junho de 2021 (sexta-feira) às 10:00h

Relator Isabela Stiegert - Conselheira Estadual Suplente e representante do CAU/MG

HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:

O Secretário de Comunicação Pública (SECOM) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Márcio de Oliveira Guerra, abriu a

coletiva de imprensa anunciando todos os participantes do evento, sendo eles: a prefeita de Juiz de Fora, Margarida

Salomão; o presidente da Câmara Municipal, Juraci Scheffer; a secretária de Governo, Cidinha Louzada; a subsecretária de

Habitação da Sepur, Cristiane Nasser; a gerente do departamento de Planejamento Habitacional, Ana Paula Luz; a

diretora-presidente da Emcasa, Lívia Delgado; o professor José Gustavo Francis Abdalla, diretor da Faculdade de

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); o inspetor-chefe do Conselho Regional de

Engenharia Arquitetura e Agronomia de Juiz de Fora, José Eduardo Modesto do Patrocínio; o Arquiteto Paulo

Gawryszewski, presidente do Núcleo de Juiz de Fora do Instituto de Arquitetos do Brasil; Lucimar de Paula Silva, que

integra o núcleo de voluntários da Defesa Civil na Região Leste; a Arquiteta e Conselheira Suplente do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG), Isabela Stiegert; o subsecretário da Defesa Civil, Luiz Fernando

Martins; e a Secretária de Planejamento Urbano (Sepur), Fabíola Ramos.

Em seguida, a prefeita Margarida Salomão falou sobre o projeto de lei e sua importância para a moradia digna na cidade de

Juiz de Fora. Disse que já está envolvida há alguns anos nesta temática e que este projeto de lei que institui a Assistência

Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) na cidade é um ato muito importante na efetivação da ATHIS no

município. Ela enviou para a Câmara Municipal na última quarta-feira, dia 09/06/2021, o projeto de lei cuja proposta precisa

ser aprovada pelos vereadores, e que prevê que as famílias de baixa renda - que são aquelas que possuem renda mensal

por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos -, que

necessitam de acompanhamento técnico para a realização de obras e projetos em suas residências poderão contar com o

serviço de forma gratuita.

Figura 1 - Cidinha Louzada, Margarida Salomão (assinando o projeto de lei) e Juraci Scheffer



Essa Assistência Técnica Habitacional contempla a elaboração de projetos de reforma ou ampliação da edificação;

acompanhamento técnico da execução da obra; regularização de edificações já existentes. Essas ações visam melhorar as

condições habitacionais no município, reduzir a dependência do aluguel social, gerar renda, democratizar o acesso a

serviços de engenharia e arquitetura, além de proteger a biodiversidade e minimizar a ocorrência de desastres em áreas

consideradas de risco pela Defesa Civil de Juiz de Fora.

De acordo com a prefeita “esta é uma luta de anos na qual eu participei como presidente da Comissão de Desenvolvimento

Urbano da Câmara Federal. Essa lei que cria a possibilidade do poder público apoiar a moradia popular da forma mais

prática possível ajudando as pessoas garantirem seus direitos. No Brasil, a população tem uma renda muito baixa, e pouca

condição de adquirir moradias melhores e, por isso, o povo se arranja, faz suas reformas. O estado brasileiro não pode

fechar os olhos para isso. Queremos garantir que o poder público, as empresas ligadas à moradia popular, o planejamento

urbano, através dos seus equipamentos, que se comprometam com esse acesso à habitação que é um direito constitucional

e humano.”

As famílias interessadas podem ser contempladas com o subsídio parcial, que inclui a elaboração de projeto e

acompanhamento de obra, ou total, que também abrange o fornecimento de material de construção e a mão de obra para

execução. A proposta prevê, ainda, a busca por parcerias com instituições financeiras para o financiamento da Assistência

Técnica.

Após a fala da prefeita, houve a fala da Secretária de Planejamento Urbano (Sepur), Fabíola Ramos, que destacou que

essa é uma ação que traz dignidade e apoio para comunidade e é com muito orgulho que a equipe entrega aos juiz-foranos

esse projeto. O subsecretário da Defesa Civil, Luiz Fernando Martins, disse que o tema é um anseio de muito tempo da

Defesa Civil porque é essencial para o trabalho da instituição, pois em algumas situações a Defesa Civil não conseguia dar

continuidade ao apoio às famílias atingidas pelos eventos adversos.

Houve também a fala da diretora-presidente da Emcasa, Lívia Delgado, que alertou sobre o déficit habitacional em torno de

24 milhões (de moradias inadequadas) no Brasil e que isso mostra o quão expressiva é a demanda por melhorias

habitacionais. Em Juiz de Fora esse cenário não é diferente, já que a demanda representa em torno de 60% do déficit

habitacional do Município. Além disso, ela disse que aliar esse programa ao trabalho da Defesa Civil é extremamente

importante já que a grande maioria das moradias inadequadas estão situadas em áreas de risco.

Após as falas dos representantes da gestão municipal, a prefeita respondeu a duas perguntas da imprensa, uma sobre o

orçamento (a prefeita explicou que será através do fundo de habitação) e outra sobre a disponibilidade de informação às

famílias que poderão participar do programa de ATHIS (Margarida disse que a regulamentação e a operacionalização deste

projeto ocorrerá após a aprovação do projeto de lei pela Câmara e que serão pensadas estratégias para que a informação

chegue às famílias demandantes, além de esperar apoio da imprensa para tal).

Após as perguntas da imprensa, a prefeita, junto à diretora da Emcasa, pediu o apoio dos participantes como testemunhas

do encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal.



Figura 2 - Conselheira Isabela Stiegert (assinando o projeto de lei como testemunha e representante do CAU/MG)

Após a assinatura do projeto de lei e término da coletiva de imprensa, conversei com a Secretária de Planejamento, Fabíola

Ramos, com a gerente do departamento de Planejamento Habitacional, Ana Paula Luz, com a diretora-presidente da

Emcasa, Lívia Delgado, e com o diretor técnico da Emcasa, Fabrício Zanoli. A todos disse que o CAU/BR e o CAU/MG têm

projetos para apoiar a Athis (baseada na lei 11.888, de 2008), já foram dados apoio a iniciativas através de editais de

patrocínio e agora tem o Convênio com a Sedese (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social).

Falei também a eles sobre nossos editais anteriores e que ainda será lançado o edital de ATHIS de 2021 e que temos

interesse em firmar parcerias e convênios com a PJF, não apenas relativo à ATHIS. Com isso, peguei o contato de todos

eles e começarei a estreitar o contato com os mesmos para que o CAU/MG possa atuar de forma mais próxima à prefeitura.

CONCLUSÃO:

A coletiva de imprensa cumpriu seu papel de formalizar o trâmite do projeto de lei à Câmara Municipal, com espaço de

falas, discussões e esclarecimentos entre os membros da gestão municipal que participaram da elaboração do projeto de

lei. É necessário que o CAU/MG, através da CATHIS, acompanhe a tramitação do projeto de lei para que, após sua

aprovação, possa auxiliar na regulamentação da mesma.

Data 11/06/2021 _____________________________________________________

Isabela Stiegert


