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CONCIDADES
COMITÊ TÉCNICO DE HABITAÇÃO

RELATÓRIO DA REUNIÃO DE 16/06/2011

PARTICIPANTES: Lista de presença anexa

TEMAS ABORDADOS

1. Solicitação  por  vários  conselheiros  de  informações  acerca  do  projeto  de  18000 
Unidades habitacionais a serem construídas pelo Governo do Estado no âmbito do 
programa Minha Casa Minha Vida
1. Informação  Prestada: o  Estado  do  Ceará,  por  intermédio  da  Secretaria  das  

Cidades firmará um Termo de Acordo e Compromisso com várias instituições e  
entidades  para viabilizar a construção de UH no PMCMV em terreno situado  
próximo ao Conjunto José Walter.

2. Questionamento  por  vários  conselheiros  sobre  os  critérios  de  escolha  de  entidade 
CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DO CEARÁ – CAC para execução do programa de 
Melhorias Habitacionais no valor de R$ 2000.000,00.
2. Informação  Prestada:  O  programa  de  melhoria  habitacional  ainda  está  em  

desenvolvimento, sendo executado um piloto para identificar o modelo adequado  
de  operação  desse  programa;  a  instituição  CAC  apresentou  proposta  com  a  
documentação necessária para celebração de convênio,  que foi  adotado como  
piloto.

3. A Conselheira Inês Bandeira (FANOR) informou da situação precária de famílias no 
Município de Madalena, que por serem acometidas de uma doença rara, mas bastante 
freqüente no Município, tem dificuldade de locomoção, requerendo atenção especial 
quanto ao requisito acessibilidade.

4. O Conselheiro José Lino (Defensoria  Pública)  questionou a localização do terreno 
adquirido pelo Estado para reassentamento das famílias oriundas do Projeto Cocó.
3. Informação  Prestada:  o  terreno  localizado  no  local  Paupina  em  Messejana,  

localiza-se em distância que variam de 5 a 8 km das áreas de risco de onde estão  
sendo retiradas as  famílias;  é  dotado de excelente  infraestrutura  e  foi  o  mais  
próximo identificado para atendimento a quantidade de famílias e às condições do  
programa.

5. A Conselheira Tereza Neumann (SENGE-CE) ressaltou a importância de se definirem 
regras para os Programas com AT – Assistência  Técnica com recurso do Governo 
Federal ou outras Fontes.
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6. Em Reunião conjunta com o Comitê de Desenvolvimento Urbano foi apresentado o 

Projeto Maranguapinho.

DEFINIÇÃO DE PAUTAS

Reunião de 15/09/2011

1. Apresentação do projeto Rio Cocó;
2. Novas informações sobre o projeto de 18.000 UH no PMCMV;
3. Informação sobre projeto de substituição de Casa de Taipa e
4. Informação sobre projeto de Kits Sanitários.

Reunião de 15/12/2011

1. Apresentação do Programa Dendê;
2. Apresentação do Orçamento da Secretaria das Cidades.
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