
                                                                                                                     
CONCIDADES PARANÁ
Conselho Estadual das Cidades

II  Reunião  do  GRUPO  DE  TRABALHO  SOBRE 
CONFLITOS  FUNDIÁRIOS  URBANOS  E  PREVENÇÃO 
DE DESPEJOS

Data: 14 de julho de 2008 – 15hs – sede da SEDU/Paranacidade
Presentes: Vinicius Gessolo (rep. Terra de Direitos) e Dra. Ana Cláudia Bento Graf 
(Procuradoria Geral do Estado – PGE).

I – PAUTA E OBJETIVO DA REUNIÃO:

- Definir cronograma de trabalho do GT;
- Definir Plano de Trabalho para Grupo de Trabalho Conflitos Fundiários;
- Definir lista de órgãos públicos e entidades para onde serão enviadas as 
solicitações de informação.

O objetivo da reunião é definir plano de trabalho do Grupo de Trabalho de 
Conflitos  Fundiários  Urbanos  do  CONCIDADES  PARANÁ  e  esclarecer 
forma de atuação para solicitar informações e produzir diagnóstico do tema e 
elaborar  proposta  para  mediação  dos  conflitos  e  solução  dos  conflitos 
fundiários que será remetida para Plenário de Conselheiros (as).

II - DISCUSSÃO

- Dra. Ana Cláudia ressaltou a necessidade de verificar a situação de política 

habitacional no Paraná, e relacionar a política de conflitos fundiários com a 

política habitacional;

- Necessário  solicitar  informações  sobre a  elaboração do Plano Estadual  de 

Habitação;

- Desta forma, trabalharemos nas causas dos conflitos fundiários – problemas 

habitacionais e acesso à terra – e não apenas nas conseqüências. 

- Pensar formas de vinculação desta política:
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- Verificar  Decreto  do  Governo  anterior  do  Gov.  Roberto  Requião  sobre 

Comissão de Mediação de Conflitos (resp. Dra. Ana Cláudia verificará);

III – ENCAMINHAMENTOS

-  A  proposta  de  Plano  de  Trabalho  será  remetida  para  os(as)  demais 

conselheiros(as) do Grupo de Trabalho;

-  Será  dado  prazo  até  quinta-feira,  24  de  julho  de  2008,  para  conselheiros 

enviarem sugestões, propostas de inclusão, exclusão ou alteração do Plano de 

Trabalho do Grupo;

- Dra. Ana Cláudia,  Pastor Carlos Lima e Vinicius Gessolo consolidarão as 

propostas  e  críticas  recebidas  até  24 de  julho,  e  apresentarão  na  próxima 

reunião;

- Será feito um quadro paralelo, com síntese das informações requeridas para 

cada órgão e outro com um cronograma de trabalho (até julho de 2009) – 

resp. Vinicius;

- Verificar se SEPL participará do Grupo (proposta para Secretaria Executiva) 

Obs: Convocar Conselheiros(as) e enviar aviso um dia por e-mail antes da Reunião. 

IV – PRÕXIMA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO

DIA: 28 DE JULHO – SEGUNDA-FEIRA 
HORÁRIO: 15 HORAS
LOCAL: SEDU
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