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Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Habitaç ão 

DATA: 17 de julho de 2013 

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

 
 
Apresentação feita pela Conselheira Lindelma Furtado de Melo Chionpato, que iniciou 

referindo-se que consta no regimento que o coordenador e o secretário da Câmara Técnica deve, ser 
escolhidos por 1(hum) ano. A sugestão dos conselheiros é de que eles sejam escolhidos no 
momento da reunião para não haver prejuízo dos trabalhos na falta dos indicados. Se puder, que seja 
feita a alteração. A coordenação desta reunião foi feita pelo conselheiro Jurandir Guatassara Boeira 
e secretariada por mim. Houve discussão sobre a necessidade de haver apoio logístico e não só 
presencial da Secretaria Executiva com o intuito de melhorar o andamento da reunião. Neste 
momento o Sr. Mauro Rockenbach entrou na reunião e entendeu a ansiedade desta Câmara, 
comprometendo-se a providenciar. Ficou decidido reiterar o ofício à CEF sobre o PMCMV com 
números de todas as cidades e regiões, só que agora a nível de Superintendência em Brasília, 
solicitando também informações com relação aos trabalhos da GDUR no Estado do Paraná e sobre 
aprovação dos processos, disponibilizando alguém, de preferência o Gerente responsável pela área 
de habitação no Paraná para falar sobre o assunto. Solicitar pedido de esclarecimento quanto ao 
acompanhamento dos procedimentos e das implementações. A Câmara Técnica espera que 
possamos obter estas respostas antes de março/2014. Foi discutido sobre a notícia de a Polícia 
Federal estar apreendendo e fiscalizando documentos do PMCMV. O Sr. Ronald Peixoto Drabik 
acrescentou que consta na legislação do programa que as informações têm que ter transparência. 
Neste documento ele também pediu que fosse solicitada simplificação dos dados, mas que sejam 
pertinentes a todas as entidades, prefeituras e particulares. O Sr. Jurandir Guatassara Boeira 
informou que o programa está direcionado a iniciativa privada, proporcionando um grande giro na 
economia, mas em contrapartida aumentando a burocracia. A Sra. Tânia Mara Queiroz disse que 
devemos ter cuidado com as empresas e as cidades com relação a instalação de grandes indústrias 
no tocante ao impacto que podem proporcionar na cidade. Encerramos solicitando que o 
Concidades providencie os ofícios solicitados para a CEF e para o Ministério das Cidades com o 
balanço do PMCMV. 


