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Resumo:  
O artigo tem por objetivo descrever o processo de implantação dos empreendimentos do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Rolândia, analisando aspectos 
relacionados à localização, e serviços sociais e públicos que foram (des) considerados em 
sua execução.  Realizamos uma pesquisa exploratória descritiva, qualitativa, tendo como 
modalidade a documental. Através do PMCMV Faixa 1 foram viabilizados a construção 
1.525 unidades habitacionais no município. A pesquisa demonstrou que a execução do 
programa em Rolândia reproduziu paradigmas institucionais dos agentes financiadores e 
reprodução de conjuntos habitacionais em áreas distantes do centro da cidade, sem 
assegurar a moradia digna.      

 

Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida; Moradia; Plano Local de Habitação de 
interesse Social. 

 
Abstract:  
The purpose of this article is to describe the implementation process of the Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV) projects in the city of Rolândia, analyzing aspects related to location, 
and social and public services that were considered in their execution. We conducted an 
exploratory, descriptive, qualitative research, having as documentary modality. Through the 
PMCMV Track 1, 1,525 housing units were made available in the municipality. The research 
demonstrated that the execution of the program in Rolândia reproduced institutional 
paradigms of the financing agents and reproduction of housing estates in areas far from the 
center of the city, without ensuring decent housing.  
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Programa Minha Casa Minha Vida: a experiência do município de Rolândia –PR   

Introdução 

De acordo com Moura (2004, p. 35), participantes de um mesmo processo 

transformador, o Brasil e o Paraná abandonaram uma base populacional 

caracteristicamente rural e com população urbana de apenas ¹/4 da população total, até os 

anos de 1950, para alcançar mais de 81% no ano de 2000.   A autora destaca que, no 

Paraná, percebe-se forte mudança entre os anos de 70 e 90, saltando o grau de 

urbanização de 36% para 78%, seguindo em alta até o final do século, sendo que em 2000, 

quase 10% dos municípios paranaenses apresentavam grau de urbanização superior a 

90%.  

Conforme ressalta Maricato (2002), o processo de urbanização brasileiro, sem o 

devido controle urbanístico, produziu um grande número de áreas irregulares e um espaço 

de grande ilegalidade na fiscalização das construções e usos do solo. E mesmo com o 

crescimento econômico brasileiro a estruturação urbana não foi acompanhada, ao contrário, 

as desigualdades sociais se avolumaram com a falta de serviços socialmente necessários. 

Quanto a ação do Estado frente à questão habitacional destacamos que de 1986 a 

2002, houve ausência de um projeto habitacional por iniciativa direta do governo federal. A 

partir do governo FHC (1995 – 2002) se introduziu, claramente, princípios de mercado na 

provisão da habitação. Além de procurar ampliar a participação do setor privado, o novo 

“paradigma” previa a descentralização da alocação dos recursos federais e a introdução de 

uma política de crédito para o mutuário final (SHIMBO, 2010, p.66). Desta forma, o setor 

privado ocupou esta lacuna provendo habitação para o segmento de maior renda. A partir 

de 2009, no governo Lula, temos o lançamento do PMCMV, rompendo com um longo 

período de modestas intervenções do Estado na produção de novas moradias.  

Não obstante da realidade das demais cidades, o município de Rolândia em sua 

formação foi impactado pelo processo migratório campo/ cidade e pela expansão urbana, 

tendo em seu contexto uma grande demanda por moradias. Assim, o PMCMV teve papel de 

destaque na política urbana do município, como também, despertou o interesse da 

população em adquirir uma unidade habitacional através do programa. Este artigo retrata 

parte do Trabalho de Conclusão de Curso elaborado no ano de 2017, aborda de forma o 

PMCMV e possui como objetivo descrever o processo de implantação dos 
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empreendimentos do PMCMV do município de Rolândia, analisando aspectos relacionados 

à localização, serviços sociais e públicos que foram (des) considerados em sua execução. 

1. O Programa Minha Casa Minha Vida 

Em 2007 é anunciado pelo governo Federal a implantação do Plano de Aceleração 

do Crescimento (PAC), objetivando investimentos em varias áreas, como em infraestrutura, 

setores de habitação, saneamento, e urbanização de assentamentos precários. Em março 

de 2009, é lançado pelo governo, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), 

apresentado como uma das principais ações do governo em reação à crise econômica 

internacional e também como uma política social de grande escala (SHIMBO, 2010, p.93).  

A partir do subsídio de unidades habitacionais, crédito para aquisição de habitações 

e ainda redução de juros, o objetivo do programa é impactar a economia através dos efeitos 

multiplicadores gerados pela indústria da construção (CARDOSO e ARAGÃO, 2013, p.35).  

O programa está dividido em três modalidades sendo Programa Nacional de Habitação 

Urbana (PNHU); o Programa Habitação Popular – Entidades e o Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR).  

As habitações para famílias com renda de até três salários mínimos contemplam a 

aquisição de empreendimentos na planta, pelo fundo especialmente criado pelo pacote, com 

subsídios entre 60 e 90% do valor do imóvel. Os empreendimentos precisam seguir as duas 

tipologias pré-definidas pela CEF, quais sejam: casa térrea (com 35 m²) ou apartamento (42 

m²). A primeira fase, compreendida entre março de 2009 a 2011, desse programa se propôs 

a construir um milhão de moradias, distribuídas de acordo com o déficit habitacional do país.  

Entre os aspectos que merece destaque quanto à execução do PMCMV é o 

protagonismo que as construtoras adquiriram no programa, tanto na preposição de projetos 

como na seleção de terrenos, relegando a inserção urbana dos empreendimentos a uma 

questão secundaria, quando não, inexistente. Mesmo que alguns municípios assumam o 

planejamento na oferta de habitação popular e na alocação de terrenos para essa finalidade, 

o PMCMV consolidou um modelo o qual a oferta de habitação se transformou em um 

negócio orientado pela lógica da maximização dos rendimentos das empresas, assim, 

direcionando o modo como os terrenos são escolhidos e os projetos são elaborados 

(ROLNIK, 2015, p. 132).   

  

Notoriamente o PMCMV impulsionou diversos municípios brasileiros e não foi diferente 

com o município de Rolândia que teve sua parcela de empreendimentos implementados. 
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2. O Programa Minha Casa Minha Vida: a experiência de Rolândia  

Entendendo a moradia3 como direito a um padrão de vida adequado, que não se 

resume apenas um teto, mas ao direito de toda pessoa ter acesso a um lar que possam 

viver seguro, com dignidade e saúde física e mental. A moradia adequada deve incluir: 

 Localização adequada: a moradia deve estar em local que ofereça oportunidades 

de desenvolvimento econômico, cultural e social. Dentre as possibilidades nas proximidades 

do local da moradia deve haver oferta de empregos e fontes de renda, meios de 

sobrevivência, rede de transporte público, supermercados, farmácias, correios, e outras 

fontes de abastecimento básicas. A localização da moradia também deve permitir o acesso 

a bens ambientais, como terra e água, e a um meio ambiente equilibrado. 

Disponibilidade de serviços, infraestrutura e equipamentos públicos: A moradia 

deve ser conectada às redes de água, saneamento básico, gás e energia elétrica; em suas 

proximidades deve haver disponibilidades de serviços públicos como escolas, centros de 

educação infantil, unidades básicas de saúde, áreas de esporte e lazer e devem estar 

disponíveis serviços de transporte público, limpeza, coleta de lixo. 

A partir desses dois componentes é que é possível partir para as análises dos 

empreendimentos habitacionais do município de Rolândia.  

Rolândia, conforme senso demográfico do IBGE de 2010, possui 57.862 habitantes, 

sendo, portanto, considerado um município de pequeno porte, que, assim como as 

metrópoles apresentam uma série de necessidades habitacionais as quais nem sempre as 

diretrizes federais dão conta de atender essa realidade. Dentre essas necessidades 

apontamos o déficit habitacional, moradias inadequadas e loteamentos irregulares.   

                                                 
3 Direito à moradia adequada, podemos deve ter uma série de condições s ser atendidas antes que 
formas particulares de abrigo possam ser consideradas como moradia adequada. Para que o direito à 
moradia adequada seja satisfeito, há alguns critérios que devem ser atendidos. Tais critérios são tão 
importantes quanto a própria disponibilidade de habitação. O Comentário nº 4 do Comitê sobre os 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais define o que considera uma moradia adequada:  Segurança 
da posse: a moradia não é adequada se os seus ocupantes não têm um grau de segurança de posse 
que garanta a proteção legal contra despejos forçados, perseguição e outras ameaças.  
Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a moradia não é adequada, se os 
seus ocupantes não têm água potável, saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento, 
iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de lixo. Economicidade: a moradia não é 
adequada, se o seu custo ameaça ou compromete o exercício de outros direitos humanos dos 
ocupantes. Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a segurança física e estrutural 
proporcionando um espaço adequado, bem como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, 
vento, outras ameaças à saúde. Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades 
específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados não são levados em conta. Localização: a 
moradia não é adequada se for isolada de oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, 
creches e outras instalações sociais ou, se localizados em áreas poluídas ou perigosas.  Adequação 
cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e levar em conta a expressão da identidade 
cultural (Brasília, 2013 p. 13).  
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O município de Rolândia aderiu ao SNHIS em 25/09/2007, criando o Fundo Municipal 

da Habitação em 31/12/20084, destinado a proporcionar suporte e apoio financeiro à 

implementação de programas habitacionais voltados para população de baixa renda (PLHIS, 

2014, p. 156).  

A partir dessas legislações e lançado o Programa Minha Casa Minha Vida no ano de 

2009, o legislativo municipal no mesmo ano aprovou a Lei nº 3361/2009 autorizando o Poder 

Executivo Municipal a adotar uma série de medidas, visando a sua participação no 

Programa, instituído pela Medida Provisória nº 459 de 25 de março de 2009.  

Entre as medidas legais adotadas pelo Executivo destacam-se as leis que alteram a Lei 

Complementar nº 014/2006, a qual trata do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, pois 

no Plano Diretor de Rolândia5 (2006) originalmente não constavam áreas destinadas as 

ZEIS (Zonas Especiais de interesse Social) para a produção de habitações social, no quadro 

a seguir estão as principais legislações. 

O primeiro empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida em Rolândia foi o 

Residencial Europa, entregue em agosto de 20106. Destaca-se por ser o primeiro 

empreendimento construído por parte dos governos municipal, estadual e federal após um 

período de 14 anos sem investimento do poder público na produção de novas moradias no 

município. No total foram construídas 1.525 unidades habitacionais, distribuídas nos 08 

(oito) empreendimentos do PMCMV Faixa I. 

A amostra da pesquisa realizada são três empreendimentos do PMCMV, que juntos 

perfazem o total de 1.110 unidades habitacionais sendo eles os Residenciais: José 

Perazolo, Tomie Nagatani e Ernesto Franceschini, localizados na região Norte do município 

de Rolândia. A escolha se deu por serem os maiores em número de unidades e pelos três 

estarem localizados na mesma região. 

Buscando desvendar e conhecer o entorno desses empreendimentos, realizamos vista in 

locun , aportamos o georeferenciamento de documentos, do  google mapa, bem como as 

fotos de relatórios sites e as fotos atuais que foram das próprias vistas a campo. 

Os três territórios compõe um bairro que se localiza na zona norte do município de 

Rolândia, Parque industrial Roland. De um lado faz divisa com a zona industrial composta 

                                                 
4 A Lei Municipal nº 3.318/2008 cria o Conselho Municipal de Habitação (CMH) e o Fundo Municipal 
de Habitação, este vinculado, conforme art. 6º, a rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Destaca-se que o CMH permanece inativo desde sua criação. 
5 Revisado no ano de 2006.  
6Informação disponível em: 
http://www.rolandia.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1463%3Aprefeitura-de-
rolandia-entrega-as-primeiras-48-casas-do-programa-minha-casa-minha-vida&catid=1%3Aultimas-
noticias&Itemid=1 
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por empresas de diversos segmentos tais como Café Mineiro, Brabol Ltda, Vidrolândia, 

Whaite Lake, Fabil industria e Comércio de Alumínio Eireli, e do outro com extensas áreas 

rurais com cultivo de soja. 

O principal acesso aos empreendimentos é viabilizado pela Rodovia PR-170 sendo essa 

uma importante via de acesso para o centro da cidade e para o deslocamento a municípios 

vizinhos. Aqui demarcamos um importante impacto na vida dessa população, pois só entram 

e saem dos empreendimentos a partir desse acesso, sendo esse perigoso e oferecendo 

risco a vida das pessoas, devido ao intenso trafego de veículos que transitam diariamente 

por essa rodovia.  Saindo da rodovia a principal via é por uma avenida que corta os três 

empreendimentos.  

Ao analisar a localização dos três empreendimentos, esses demarcam a reprodução 

da lógica de inserção de empreendimentos destinados à população de baixa renda em 

locais afastados da cidade, ou como esses de Rolândia, próximo de atividades 

predominantemente industriais, mesmo sendo um município de pequeno porte. 

Quanto aos recursos financeiros os três empreendimentos somam o valor total de R$ 

66.355.976,46, sendo que deste total R$ 63.188.308,10 são de recursos do governo federal, 

através do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). A diferença que é R$ 3.167.668,36 

foi de contrapartida financeira realizada pelo governo do estado do Paraná, via COHAPAR. 

Assim, ao analisar os aportes financeiros e sua fonte, ressaltamos o montante significativo 

alocados nos três empreendimentos através dos recursos advindos do Governo Federal. 

A respeito dos padrões construtivos das unidades habitacionais o Residencial José 

Perazolo é composto por 13 quadras e 341 lotes que foram todos destinados a unidades 

habitacionais, sendo sua metragem de 135 m², e a unidade habitacional de 35,88 m². O 

Residencial Ernesto  Franceschini está distribuído em 17 quadras com 373 lotes destinados 

a unidades habitacionais, sendo os mesmos de 125,80 m² de área total, com residências de 

40,87m². O Residencial Tomie Nagatani é o maior empreendimento, no que se refere aos 

números de unidades habitacionais e metragem das mesmas e lotes, assim, possui 16 

quadras com 396 lotes com área total de 135,04 m² e de área construída (residência) 41,28 

m².  

Com relação à infraestrutura dos três empreendimentos, os mesmos possuem como 

características comuns todas as ruas asfaltadas, abastecimento de água, iluminação pública 

e pavimentação. As unidades habitacionais não possui rede de esgoto, desta forma 100% 

das unidades possuem fossa séptica.  

Quanto aos serviços de educação, ao analisar o entorno dos empreendimentos, a 

população para acessar tal serviço, desde aos Centros de Educação Infantil (CMEI), escolas 
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municipais e colégios estaduais devem percorrer uma média de 6,8 km a 12,4 km, contando 

ida e volta. Para esses deslocamentos o poder público fornece o transporte coletivo escolar 

gratuito para as escolas municipais e para os Colégios Estaduais. O serviço é ofertado nos 

períodos matutino e vespertino, desta forma, os estudantes do período noturno não 

possuem o transporte gratuito. 

No residencial José Perazolo iniciou junto com a construção das unidades 

habitacionais um CMEI, porém, a obra se encontra inconclusa e sem previsão para seu 

término. Desta forma, a população residente dos três empreendimentos que se enquadram 

na demanda para o CMEI deverá se deslocar para outras regiões do município para acessar 

o serviço, sem prazo e/ou estimativa de ter esse importante equipamento próximo a suas 

residências.  

Quanto à oferta de equipamentos de saúde para a população localizada nos três 

empreendimentos, foi inaugurada a UBS Tertulino Aires Neto7, em abril de 2016, localizado 

no Conjunto Tomie Nagatani, a qual referência às famílias dos três residenciais. A Unidade 

atende a população de segunda a sexta, das 07h às 17h. Destaca-se também que em 

função do atendimento da UBS ser apenas diurno, no período noturno, em casos de 

emergência, a população local tem que dirigir-se a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

localizado na Vila Oliveira, com atendimento até 22h00min, o qual está localizado há 

aproximadamente 4,7 km. Após este horário o atendimento passa a ser no Hospital São 

Rafael localizado no centro da cidade, aproximadamente 06 km dos empreendimentos, 

contando ida e volta são 12 km de distância.   

Deve-se ressaltar que até o inicio do ano de 2016 os empreendimentos não 

contavam com esse importante serviço que são as UBS. As famílias dos três 

empreendimentos eram atendidas na Unidade Básica de Saúde do jardim Nobre I, 

localizada há 3,2 km dos residenciais. Essa situação era retratada pelos moradores pela 

dificuldade ao se deslocar para esses atendimentos, o que demarca a importância desse 

equipamento de saúde presente nesse território.  

Os três empreendimentos são referenciados pelo Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS) da Vila Oliveira, o qual está localizado há aproximadamente 4,4 

km de distância. Desta forma, a população para ter acesso a esse importante equipamento 

deve se deslocar a uma distancia média de 8,8 km, considerando ida e volta.   

                                                 
7 Fonte: http://www.jornalderolandia.com.br/noticias/751-ubs+do+tomie+nagatani+e+inaugurada/ 
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Foi destinado no residencial Tomie Nagatani espaço para a construção de um CRAS, 

o qual atenderá as famílias dos três conjuntos.  A obra iniciou junto com as das unidades 

habitacionais, porém, encontra-se inconclusa e sem previsão para seu término. 

Em relação a espaços de lazer o território não apresenta nenhum tipo de 

equipamento para pratica esportiva, bem como espaços de áreas livres. 

Na região norte, onde estão os três empreendimentos não há equipamento de lazer 

e cultura, também, conforme visita in loco observamos a total ausência no território de 

espaços para a realização de atividades físicas, como quadras poliesportivas e academias 

ao ar livre. Esta população para ter acesso a tais equipamentos tem que se deslocar a 

distâncias significativas fazendo uma média de 05 km a 6,8 km, assim, ao considerar ida e 

volta, tem 10 km a 13,6 km de percurso. Dessa forma, é possível ressaltar que o acesso 

desta população, residente nos três empreendimentos, para as outras localidades do 

município e cidades vizinhas, tem que obrigatoriamente passar pela Rodovia PR-170, assim, 

tanto a distancia percorrida como o trajeto da mesma são de impactos negativos para essas 

pessoas, ao considerarmos haver crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

Ainda, em visita aos três Residenciais, constatamos a existência de fundo de vale, o 

que se faz necessário contínuo cuidado por parte do poder público municipal em manter em 

dia a roçassem dos mesmos, porém, como observamos na imagem, constatamos elevado o 

mato, ainda, o acumulo de lixo em algumas áreas.  Durante a realização do Trabalho Social 

nos empreendimentos José Perazolo e Ernesto Franceschini (ao final do ano de 2014 e 

primeiro semestre de 2015), através da leitura dos relatórios mensais, a questão da grama e 

mato alto, era razão de preocupação e criticas por parte da população ao poder público, 

visto que o mesmo não realizava o corte e cuidados com esta área com a frequência 

necessária.  

Outro ponto observado em visita aos empreendimentos foi com relação ao comércio 

local, desta forma, observamos que nestes conjuntos o comércio é insuficiente para suprir 

as necessidades básicas do cotidiano. Assim, temos nesta região um comércio local 

iniciante, porém, longe de atender a demanda desta população ao acesso de compras de 

roupas, sapatos, brinquedos, eletrodomésticos, alimentação, entre outras. Sendo que as 

áreas melhor providas por um comércio diversificado, no município de Rolândia, concentra-

se na região central e oeste (especificamente o bairro Vila Oliveira).  

Através dos dados coletados, da descrição de como o município aderiu ao PMCMV, 

e do mapeamento dos equipamentos e serviços públicos localizados mais próximo destes 

empreendimentos, destacamos que os três residenciais estão inseridos em um local 
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significativamente longe e de difícil acesso a equipamentos essenciais para o cotidiano 

destas população.   

De acordo com Maricato (2003, p. 152): 

 

À dificuldade de acesso aos serviços e infraestruturas urbanos                     
(transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, 
dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, 
educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e 
desmoronamentos e etc.), somam-se menos oportunidades de empregos 
(particularmente do emprego formal), menos oportunidades de 
profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), 
discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil 
acesso a justiça oficial, difícil acesso ao lazer. 

 
 

Assim, ao considerarmos os desdobramentos da dificuldade ao acesso aos serviços 

e infraestruturas urbanos, conforme a autora apontou, destacamos os efeitos negativos para 

esta população, reverberando nos mais variados aspectos da vida dos sujeitos, repercutindo 

em consequências a curto e longo prazo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao buscar o Programa Minha Casa Minha Vida, foi possível destacar um novo 

reordenamento institucional no caráter interventivo do Estado na produção de novas 

moradias. Após um período de intervenções tímidas no setor, a partir do ano de 2009, no 

governo Lula, através do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), o PMCMV ganha 

destaque por ser uma das principais ações do Governo frente à crise internacional iniciada 

nos Estados Unidos no ano de 2008.  

Assim, através de subsídios para a construção de unidades habitacionais, crédito 

para aquisição de habitações, e redução de juros, o programa têm por objetivo impactar a 

economia através dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria da construção. 

Destacamos aqui como característica marcante do programa o protagonismo das 

construtoras, e novamente o Estado a serviço da economia capitalista, pois o setor privado 

possui destaque na execução do programa, tanto no que se refere à construção das 

unidades habitacionais, participação na formulação dos projetos e até mesmo na escolha 

dos terrenos.  

Com relação ao PMCMV no município de Rolândia através da pesquisa pontuou-se o 

volume em casas construídas como também em recursos alocados pelo Governo Federal 

no município para viabilização dos empreendimentos.  
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Dessa forma foi possível constatar que o município de Rolândia em um curto período 

de tempo viabilizou a construção novas unidades habitacionais pelo PMCMV equivalente a 

mesma produção de duas décadas (1970-1980). Assim, o processo para a realização dos 

empreendimentos se deram de maneira acelerada, e se fez necessários todo um 

reordenamento legal para a execução do programa no município.  

Percebe-se também a capacidade administrativa do município quanto em atender as 

questões correlatas à habitação, que é limitada por não contar com um órgão e/ou 

secretária especifico.  Assim, na condução do programa a Secretaria de Assistência Social 

assumiu as atribuições de divulgar, inscrever e selecionar os pretensos mutuários. Dada a 

realidade de poucos técnicos alocados na secretaria, a mesma optou pelo critério de sorteio 

para a seleção dos beneficiários, ressaltamos aqui, outra problemática quanto ao acesso ao 

programa, por este não ser o critério que melhor atende a demanda por moradia.  

No que se refere à redução do déficit habitacional em números, através das 1.525 

unidades habitacionais construídas pelo programa, temos um quantitativo considerável, 

ainda, ressaltamos, uma população beneficiada que conseguiu o acesso à casa própria, 

através de altos subsídios, com parcelas correspondentes a 5% da renda total declarada, 

assim, por ter publico alvo famílias com renda de 0 a R$1.600,00 as parcelas vão de R$ 

25,00 e a R$ 80,00. Faz-se necessário destacarmos que esta população dificilmente 

abandonaria os alugueis e/ou adquiririam a casa própria através de outras formas de 

financiamento. 

Por outro lado, quando se analisou os três empreendimentos da amostra da 

pesquisa, através dos documentos oficiais, dos relatórios dos Projetos do Trabalho Social, 

com as visitas a campo, e com a localização dos equipamentos sociais e a média de 

distância percorrida pela população para acessar os mesmos, destacou que o programa 

atendeu a demanda por habitação no município no que se refere ao quantitativo, porém, em 

termos qualitativos, isto é, direito a boa localização, equipamentos públicos essenciais para 

atender a demanda local, direito a cultura e ao lazer, foram violados e ignorados na 

elaboração do projeto e execução do PMCMV no município.  Salientamos a reprodução da 

lógica de exclusão e segregação da classe trabalhadora em relação ao acesso a cidade.   

Através da pesquisa constou-se que o PMCMV tem como característica uma gestão 

não participativa, centralizada nos órgãos governamentais estaduais e federais, assim 

como, nos agentes financeiros. Desta forma, através da leitura dos relatórios do Trabalho 

Social ressaltou-se a importância da participação dos moradores e de pressão ao poder 

público municipal como mecanismo importante para melhorias na infraestrutura local e 

acesso aos equipamentos coletivos e para vislumbrar uma gestão mais democrática. Porém, 
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longe de alterar o ordenamento institucional e a lógica de instrumentalização da produção 

de casa por parte do Estado que beneficia o setor privado e o promove como prioridade em 

atender seus interesses de maximização de lucros.   
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