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Súmula da Apresentação da Câmara Técnica de Habitaç ão 

DATA: 21 de março de 2012 

LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - C entro - Curitiba / Paraná.  

1. Apresentação da Câmara Técnica de Habitação foi feita pela Conselheira e 
Secretária da Câmara Lindelma de Melo Chionpato. Iniciou citando o 
questionamento do Conselheiro Anselmo Schertner, qual a posição do Conselho 
em relação a Rio + 20, que será realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro. 
Colocado a questão em votação, o encaminhamento foi  aprovado para a 
participação de todos os conselheiros na Rio + 20. 

2. A Conselheira Lindelma relatou que durante a reunião, a observadora Clarice 
Metzener do Ministério Público, falou sobre a apresentação do GT Estadual da 
SPU Conselho Gestor Financiamento Habitacional de Interesse Social e solicitou 
que a cópia da denuncia com pedido de providências fosse repassada para todos 
os Conselheiros. Pediu também para a Câmara Técnica solicitar para a  
Secretaria Executiva do CONCIDADES PR apresentar a denúncia e o parecer 
por escrito aos interessados. 

3. A Conselheira Maria das Graças de Souza falou sobre a burocracia da Caixa 
Econômica Federal, onde os quatros Movimentos Nacionais já protocolaram 
documento junto a Superintendência da Caixa e Ministério das Cidades, cobrando 
algumas necessárias mudanças nas metodologias da Caixa, para evitar atraso na 
entrega dos projetos. Disse que os movimentos correm, lutam e conseguem 
entregar tudo no momento certo e lá na Caixa isso não está acontecendo. Ela 
informou, ainda, que alguém denunciou que a GDHU da Caixa do Paraná é a mais 
burocrática do país. Em seguida, foi aprovado em plenário, que será envi ado 
ofício para a Caixa Econômica Federal, através da S ecretaria Executiva do 
CONCIDADES PR, solicitando a tomada de providências , encaminhando em 
anexo, o documento já protocolado pelos Movimentos Nacionais. 


