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DESPACHO

  

Processo nº 12510005.002053/2019-17

Interessado: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO /
CEHAB, cehab cg

  

 

 

RELATÓRIO

 

Atividade: Participação no 66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social

Local: Foz do Iguaçu/RN

Data: 21 e 23 de Agosto de 2019

 

Participantes no evento: Karla Simone Felipe da Penha Montenegro

                                        Pablo Thiago Lins de Oliveira Cruz

                                        Múcio Luiz Ramos de Lima

                 

                 

 

Fórum realizada no município de Foz do Iguaçu/PR, onde participamos, nos dias 21 a 23, do corrente mês, o
66º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social.

No dia 21/08, debatemos temas pertinentes ao papel e a sustentabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços (FGTS) e as propostas de emendas parlamentares destinadas para a habitação, onde neste momento,
o maior desafio do fundo é fazer os recursos chegar para quem realmente precisa, a Regularização Fundiária,
também foi bastante debatida e podemos perceber o avanço de nosso estado na efetivação do direito à posse.
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Dia 22, tivemos a apresentação dos 15 projetos vencedores do Prêmio Selo Mérito. A Companhia Estadual
de Habitação de Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Norte, apresentou o Projeto Técnico Social do
Residencial Praia Mar, um projeto premiado por colaborar no aprimoramento e transformação do cotidiano
das famílias beneficiadas, consolidando sua permanência na unidade habitacional e possibilitando condições
dignas de vida para a população, tendo como referencial a contribuição com a emancipação das famílias
através da geração de renda, onde realizamos capacitações para seus membros, em especial as mulheres; via
dinamização de oficinas e oferecimento de cursos.

O destaque maior do Fórum, aconteceu no dia 23, quando o Secretário Nacional de Habitação, representando
o Ministério do Desenvolvimento Regional, apresentou as propostas do governo federal para a habitação de
interesse social e fez um balanço e direcionou algumas perspectivas para curto e médio prazos para
2019/2020. Em seguida, tivemos a sessão Solene com entrega dos troféus do prêmio Selo de Mérito 2019 e
fala das autoridades presentes.  

Podemos relatar os ganhos deste Fórum, de forma positiva que deverão agregar enriquecimento técnico,
profissional e pessoal aos seus participantes, bem como o sonho de divulgarmos ainda mais a Política
Estadual de Habitação de Interesse Social do Rio Grande do Norte. Segue anexo com fotos.

 

Natal/RN, 28 de Agosto de 2019.

 

 

 

 

Karla Simone Felipe da Penha Montenegro
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ANEXO 01 – FOTOS
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“É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar os sonhos e concretiza-los dia-a-dia nos horizontes de
novos tempos, mais humanos, mais justos, mais solidários. ” IAMAMOTO, 2004. 

Natal, 28/08/2019

 

Documento assinado eletronicamente por KARLA SIMONE FELIPE DA PENHA MONTENEGRO,
Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Social, em 28/08/2019, às 14:23, 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 3202465 e
o código CRC 1B3CD810.

Referência: Processo nº 12510005.002053/2019-17 SEI nº 3202465

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

