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INFORMAÇÃO Nº 12/2019 - CEHAB - DCF/CEHAB - DAF/CEHAB - PR
INTERESSADO COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO / CEHAB
PROCESSO Nº 12510005.001227/2019-24

 

RELATÓRIO

Trata o presente Relatório de viagem realizada no período de 19 a 21 de junho de 2019, a região Seridó do Estado, objetivando participar das discussões do PPA em
Caicó, assim como tratar outras demandas de competência desta companhia. 

A participação da CEHAB nas reuniões do PPA foram de fundamental importância, pois o déficit habitacional foi tratado como ponto prioritário nas demandas da
população do e ponto este que será inserido como prioridades dentro do PPA.

Eixo 2 – Desenvolvimento Social, Cultural e Defesa da Cidadania.  

Viver Melhor: Habitação e Desenvolvimento Urbano

 

PROBLEMAS PROPOSTAS

1. Falta de políticas públicas para a juventude (depressão, suicídio,
uso de drogas, criminalidade).

 

1. Contar com equipes multiprofissionais (psicólogos, assistentes
sociais) nas escolas; Políticas de geração de emprego, incentivar a
prática de esporte e lazer.

 

2. Saúde mental (perfil epidemiológico, revelado pelo alto índice de
sofrimento mental e tentativa de suicídio entre jovens na região).

 

2. Fortalecer a rede de atenção psicossocial na região construindo o
Plano Regional de forma integrada com os municípios,
priorizando o preenchimento do vazio assistencial.

 

3. Indisciplina escolar dos estudantes.

 

3. Autonomia do professor, formação continuada do profissional da
educação sobre a temática.

 

4. Estrutura precária do ambiente escolar.

 

4. Ampliação da estrutura escolar e quadras poliesportivas
cobertas (material letivo, cadeiras, equipamentos de informática,
acervo bibliográfico).

 

5. Falta de políticas públicas de atendimento e acompanhamento
aos familiares e pessoas com necessidades especiais em relação
ao lazer e cultura.

 

5. Desenvolver atividades esportivas, culturais e de lazer com os
familiares e as pessoas com necessidades especiais.

 

6. Déficit na estrutura física e financeira na UERN; Pouca oferta de
curso técnico profissionalizante na região, bem como vazios na
oferta de cursos de graduação com inserção regional.

 

6. Dotar a UERN de orçamento, possibilitando na região do Seridó
ofertas de cursos técnicos profissionalizantes, do curso de música e
psicologia.

 

7. Existência de uma cultura patriarcal, que exclui socialmente grupos
minoritários (negros, LGBTs, pessoas com deficiência, idosos).

 

7. Desenvolver formação de releituras de nossa sociedade
contemporânea, de modo a contemplar uma maior inclusão social de
grupos historicamente excluídos.

 

8. Déficit habitacional, falta de moradia própria.

 

8. Construção de casa habitacional para famílias carentes, com foco
principalmente para os grupos de minoria; criar uma linha de
financiamento de casa própria para funcionários do Estado, para
todas as áreas: Saúde, Educação, Segurança.
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9. Transporte escolar.

 

9. Que o governo estadual seja o articulador para fortalecer a política
que irá atender alunos oriundos da zona rural e de todos os
estudantes que necessitem do transporte escolar.

 

10. Oferta mínima de vagas na área da Educação, para formação
continuada Stricto Senso (mestrado e doutorado).

 

10. Ofertar cotas para mestrado e doutorado, na área de educação para
profissionais efetivos da educação da rede estadual, pela UERN.

 

 

Diante do exposto, cinco foram escolhidos como prioridades, dentre os quais, a saber: - 1, 2, 4, 5 e 8, em destaque. Vale ainda salientar que os demais pontos
elucidados não foram excluídos nem serão citados, mas estes entraram em pauta como prioridades.

Em anexo seguem fotos relativas à participação dos técnicos da CEHAB nos eventos.
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Documento assinado eletronicamente por DIANA VASCONCELOS DOS SANTOS, Coordenadora do Departamento de Contabilidade e Finanças, em 02/07/2019,
às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2650637 e o código CRC 05B032ED.

Referência: Processo nº 12510005.001227/2019-24 SEI nº 2650637

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

