CONCIDADES PARANÁ
Conselho Estadual das Cidades

Sumula da Apresentação da Câmara Técnica de Habitação
DATA: 05 de Maio de 2015
LOCAL: Hotel Master - Rua Francisco Torres, 285 - Centro - Curitiba / Paraná.

Apresentação feita pela Conselheira Joseli Collaço, qual iniciou-se com a leitura da Ata.
Houve questionamentos em relação às cópias dos ofícios recebidos, objetos de
encaminhamento deliberados na reunião anterior, os quais forma justificados pela
conselheira Lyana, justificativas estas não satisfatórias. Por este motivo foi solicitados o
reencaminhamento dos ofícios à Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Nacional e
COAHPAR, solicitando o relatório detalhado das produções habitacionais do estado,
exemplificando o PLANEJADO X EXECUTADO, com o número de obras concluídas,
obras entregues, obras aprovadas/ licitadas, a inadimplência dos mutuários no Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), por faixas e programas. Enfatizando a necessidade de
um representante destes órgãos, pessoalmente, para fazer as devidas apresentações e
explicar como está o andamento do processo do Plano Estadual de Habitação e Interesse
Social. Foi apresentado pelo Ministério Publico, documentos sobre a consulta publica para
a revisão da portaria 595/2013 do Ministério das Cidades, que dispõe sobre a priorização
e o processo de seleção dos beneficiários do PMCMV. Apresentado pelo conselheiro
Marcos (AMCG), problemas específicos na região de Ponta Grossa para os projetos
habitacionais, em especial as regiões próximas a RRF/ALL. Após os vários debates, foi
sugerido que o conselheiro encaminhe as denuncias através do Conselho Municipal e
outros órgãos de fiscalização da região. Como pauta: Cada conselheiro deverá analisar
as deliberações da 5ª Conferência Estadual e apresentar sugestão de encaminhamentos
para a próxima reunião da CT Habitação. Será apresentado pela conselheira Lucie Mara
(SPU/PR), a portaria 45/2014, que dispõe sobre o Chamamento Publico de entidades,
para os programas de habitação, de interesse social. Apresentação pela Caixa
Econômica Federar, Nacional e COAHPAR, referente as solicitações enviadas através
dos ofícios acima elencados. Aprovado uma moção de repúdio aos atos praticados pela
Segurança Pública do Paraná contra os professores e funcionários públicos.
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