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MISSÃO DE SAUDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

065412021
Referente ao Projeto de Lei

que "Institui o Programa

HABITAÇÃO, no âmbito

providências".

PODER EXECUTIVO

o. s. N" 065412021
(PL) n" g62t2021' Mensagem n'L6712021,

Estadual de Habitação - SER FAMÍLIA

do Estado de Mato Grosso e dá outras

(§: DEPUTADO(A)

ApresenteiniciativafoirecebidaeregistradapelaSecretariade

serviços Legislativos, pof meio do Processo n" 750212021, Protocolo no

Ito57l2)2l, lido na 62u Sessão ordinária (2011012021).

Em 2)l10l2}2l, o Poder Executivo apresentou o Proieto de Lei

g62t2021- Mensagem no 16712021que "Institui o Programa Estadual

Habitação - sER FAMÍLIA HABITAÇÃO, no âmbito do Estado de Mato

Grosso e dá outras Providências"'

NamesmadatarecebeuodespachoexaradopelasLideranças

partidárias referente à admissibilidade do requerimento de dispensa de 1o e

2o pautas, (f1.08).

Em21ll0l2l2l osautos foram enviados ao Núcleo Social, conforme

artigo360,incisoIII,alínea"b"doRegimentolnterno'paraaComissãode

saúde, previdência e Assistência Social ) pafa a emissão de parecer quanto

ao mérito da iniciativa.

E o relatório.
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CabeaestaComissão,deacordocomoArt'369'incisoIV'do

Regimento Interno, manifestar-se quanto ao mérito de todas as proposições

oferecidasàdeliberaçãodacasaeassuntosconcernentesàSaúde'

Previdência e Assistência Social'

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo

26,xxV[IdaConstituiçãodoEstadodeMatoGrosso.Promulgadaem05

de outubro de 1989 - D.O' 18/10/1989'

Art. 26 - É aa competência exclusiva da Assembleia

Legislativa:

t..l
XXW)I - emendar a Constituição Estadual' promulgar

leis nos casos previstos nestq Constituição' expedir

decrelos legislativos e resoluções ;

Noquedizrespeitoàtramitaçãoeabordagemdotoma,oRegimento

Intemo prevê dois casos: no primeiro, verifica.se a existência de lei que

trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado.Nosegundo,aexistênciadeprojetossemelhantestramitando'se

houver, a propositura deverá ser apensada'

Segundo pesquisas realizadas' seja na internet ou intranet da

AssembleiaLegislativadoEstadodeMatoGrossosobreoassunto,não

foram encontradas ocorrências que impegam o seguimento da análise, nos

moldespreceituadospeloRegimentolnternodestaCasadeLeis.

Notocanteaanáliseacima,aproposiçãodeveseravaliadasobtrês

enfoques: oportunidade, conveniência e relevância social. oportuno é o ato

administrativoquecompõeospressupostosdefatoededireito.o
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pressuposto de direito é uma disposição legal que a estrutura disponibiliza e

o pÍessuposto de fato são os acontecimentos que levam a administração à

práfiica.Umatoéconveniente,quandoseuconteúdojurídicoproduz

resultado que atenda a finalidade pretendida que é a satisfação ao interesse

público e relevância social. o interesse público refere-se ao "bem getal"'

Segue um conceito central para política, a democracia e a natureza do

própriogoverno;jáarelevânciasocialéjustamenteaverificaçãoda

importância da propostaparaa vida da população'

O projeto de lei, de caráter de dispensa de pauta' que ora foi

submetido à apreciação dos deputados de Mato Grosso, tem como objetivo

instituir o Programa Estadual de Habitação SER FAMÍLIA

HABITAÇÃo, no âmbito do Estado de Mato Grosso e nas folhas 05 e 06 do

ProjetodeLei(PL)n.96212021-Mensagemno|67t2021,oPODER

EXECUTIVO apres enta as se guintes justificativas :

O referido projeto objetiva fomentar a produção e a aquisiçdo

de unidqdes habilacionqis de imóveis urbanos' sobretudo'

pelas.fantílias cle baixa renda, cle morlo a promover o direito à

moradia, qo desenvolvimenlo economico' à geração de

emprego e cle renda, bem como' a qualidade de vida da

populaçdo urbana nos municípios de Mato Grosso'

Nesse senlido, o Programa Ser Família Habitação consiste em

um progrqmct de habitação de interesse social' cuio obietivo é

viabilizar a população de baixa renda' acesso a moradia

adequarla e regular, bem como serviços públicos' de modo a

recluzir a clesigualdacle social e promover a ocupação urbana

planejada,

Para tanto, o referido programa' por meio de ações e alocação

de recursos' pretende disponibilizar cerca de 20 mil unidades

habitacionais' meta eslct, clue poderá ser ampliada de acordo

com a clisponibilidacte orçamentária e'financeira'

Os subsídios previstos no Ser Família Habitaçdo' a serem

deJinidos mediante decreto estaclual de acordo' serdo

concedidos baseado no crilério da renda familiar bruta'
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podendo ser priorizados grupos específicos' tais como' pessoas

com de/iciência, idosos, mulheres vítimas de violência

doméstica, servidores públicos ativos e aposentados'

A MT Participações e Proietos S'A' - MT PAR será

responsável pelo desenvolvimento e pela execução do

proSrama.

Amoradiafoirecoúecidacomodireitohumanoeml94S,coma

Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, tornando-

se um direito humano universal aceito como um dos direitos fundamentais

em diversos acordos e tratados dos quais o Brasil é signatário, como o

Protocolo de San Salvador'

o direito à moradia assegurado pela Constituição Federal de 1988, é

umacompetênciacomumdaUnião,dosestadosedosmunicípios.Aestes,

conforme aponta o texto constitucional, cabe promover programas de

construçãodemoradiasedesaneamentobásicoparaaspopulações

residentes'

Noanode2000,aEmendaConstitucionalno2612000,incluiua

moradianoroldosdireitossociaisdoscidadãos,oquerepresentaumgrande

marcoparareforçaraosgovernosanecessidadedeatenderademandadas
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famílias desassistidas e sem renda suficiente puafazet frente aos pÍogramas

de financiamento de habitação oferecidos por agências bancárias' sem

contrapartida do Poder Público'

o Brasil registrou ern20t9 umdéficit habitacional de 5,816 milhões de

moradias, segundo dados aprese,lrtados pela Frmdação João Pintreiro' ulna

instituição de prestígio, cujos Índices são adotados pelo governo federal desde

1995.

Diantedetalquadro,oGovernoFederalbuscourenovarefortalecer

apolíticadehabitaçãopopularelançouemagostode2020,oPrograma

casa verde Amarela, com foco no atendimento de demandas especiais e não

restrito a construção de unidades habitacionais, como também a melhoria

nas habitações de famílias com renda de até R$ 2 mil e introdução do

pagamento do aluguel social'

A Associagão Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC)

encomendou um estudo à Ecconit consultoria Econômica, que teve como

base dados do IBGE, sobre o déficit habitacional nos estados do centro-

Oeste. Segundo o estudo, Mato Grosso tem déficit habitacional de 109'652

moradias e o número alcança famílias cuja renda situa-se em até cinco

salários mínimos.

odireitoàmoradiadeveserinterpretadoemsuasdimensões,como

dever do poder público de implementar política de habitação de interesse

social. É nesse sentido, que o Projeto de Lei do Poder Executivo é meritório'

pois ampli ítca aação social, estendendo.a aos diversos públicos, adotando

critérios peculiares, como unidades adaptáveis para atender populações com

restrição de locomoção e reseryas determinadas para atender vítimas de

violência doméstica e idosos, com renda familiar de até 7 (sete) salários

mínimos, com tendência ao atendimento prioritário às famílias com renda de

até 4 (quatro) salários mínimos'
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oPoderExecutivodoEstadodeMatoGrosso,aoapresentaro

Projeto de Lei 9621202l - Mensagem 16712021 demonstra o seu

compromisso com a saúde e também com a economia' A transversalidade da

ação proposta será verificada na melhoria da saúde das famílias, quando

alocadas em residências novas, na geração de emprego com o início da

construção das unidades habitacionais. Assim, uma ação governamental

positiva, visando o bem-estar das famílias desencadeia ações de retorno

igualmentepositivo,resultandonaentregadeimóveisdotadosde

infraestrufura,saneamento,abastecimentodeâgmeenergiaelétrica.

osproblemassociaisnãocessam,porémsãoatenuadosquandohá

disposição dos governos para enfrenta-los. É salutar que a demanda

habitacional das classes sociais Ínenos favorecidas economicamente

movimente as agões políticas no sentido de amenizar o déficit habitacional e

reforçar o debate sobre a ocupagão e transformação do espaço urbano na

capital e nos municípios do estado de Mato Grosso'

Portanto, diante do exposto, destacamos a relevância social deste

projeto de Lei, que visa restabelecer a política habitacional para vinte mil

famílias de baixa renda no estado, sob a responsabilidade executiva da MT

Participações e Projetos s.A. - MT PAR e articulado em sintonia com a

SETASC e outros órgãos estaduais interessados'

Pelas razões expostas, quanto ao mérito' manifesto-me pela

APROVAÇÃO do PROJETO DE LEI (PL) N'96212021- MENSAGEM

|671202|'deautoriadoPODEREXECUTIVO,lidona62uSessão

Ordinária em 201 l0 I 2021'

É o parecer.
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ilI - VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N' o.s. N"

PL96212021 065412021 065412021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 962t2021- Mensagemn' 16712021,

que ,,Institui o Programa Estadual de Habitação sER FAMILIA

HABITAÇÃO, no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras

providências."

Em análise aos aspectos formais do Projeto de Lei N' 96212021 e

Mensagem N. 167l2)2l, apresentado pelo PODER EXECUTIVO, que institui

o programa Estadual de Habitação - SER FAMÍLIA HABITAÇÃO

destacamos a relevância social de atender a demanda por habitação, das

famílias carentes, com renda familiar de até sete salários mínimos' O Estado

apresenta déficit habitacional significativo de mais de cem mil moradias para

esta população, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras

Imobiliárias.

O Poder executivo institui o MT PAR como responsável pelo

desenvolvimento e execução do programa de construção de vinte mil unidades

habitacionais, articulando as ações juntamente com a SETASC e neste sentido,

o programa SER FAMILIA HABITAÇÃO é recebido como um programa de

habitação de interesse social.

Pelas razões expostas, quanto ao 4q1[!!9' posiciono-me pela

ApROVAÇÃO ao PROJETO DE LEI N" 962t2021 - MENSAGEM No

167t2021, de autoria do PoDER EXECUTIVO, lido na 62u Sessão, em

201101202r.

FAVORAVEL A APROVAÇÃO.

VOTO RELATOR' E REJEIÇÃO.

E nnQuryo.

SPMDÀ{US/CSPAS/ALMT, "Ín'T.fA" OUTUTA'O 1E2O2I'

ASSINATURA DO RELATOR:

Dante MaÍins de Oliveira
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