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O secretário Mauro Lobo (D) durante a assirzatura dos corzvêtrios

Convênio beneficia municípios
com construcão de 2 mil casas
->

O secretário de Habitação, Mauro
Lôbo, presidiu 0:1tem a soler.:dade de
assinatura de convênios com 30 prt!feituras para a construção de 2. 190
unidades habitacionais pelo Programa
de Habitação Pcpul:::r - Prohab·MG.
Na oportunidade o secretário destacou
o significado daquele ato, ressaltando
o esforço do Governo Hélio Garcia em
reduzir o déficit habitacional do Esta·
do.

No seu discurso, dirigido aos pre·
feitos beneficiados e dt>putados m:nei·
ros que compareceram à solenidade,
o secretário revelou que desde a sua
implantação, o Prohab-:YIG. tem experimentado evoluções significativas no
seu gerenciamento, segundo ele, con·
tribuindo sensivelmente para o apri·
moramento do programa. Entre elas
destacou a participação das associa·
ções microregionais na administração
dos projetos, iniciativa tida pelo se·
cretário como de caráter descentralizador.
A este avanço acrescenta-se o sis·
tema de parceria entre a Secretaria,
a Cohab e as prefeituras municipais,
destacou Mauro Lôb::>, instrumento que,
no seu entendimento. tem contribuído
para o baixo custo das moradias: Por
esta razão, prossc~uiu o secretário, o
programa tem como alvo prir.cipal. a

ser atingido uma parc·ela da pO)Ula·
ção que ganha até três salários rol·
nimos.

Problema habitacional
O depqtado Wanderley Ayila

V:ce~

llder do PSDB na Assembléia Legis~
!ativa, que estava presente à soleni·
dade, elogiou a iniciativa do gover·
nadar Hélio Garcia em atacar frontal·
mente um dos grandes problemas habi·
tacionais do Pais. Segundo ele, o
Prohab-MG "é um programa que tem
permitido o acesso à moradia a um
segmento da sociedade brasileira que
a ela já lhe era negado até mesmo
alguns direitos assegurados pela Cons·
tituição, como a educação", assinalou.
O
dçputado Paulo Carralho
PMDB. sem se afastar desta linha de
racioclnio, destacou a ação firme do
secretário Mauro Lôbo na Secretaria
de Habitação. Segundo ele, a expe·
riência do secretário junto à inicia·
tiva privada tem se revelado de grande importância na vida pública. O
parlamentar destacou ainda o ato do
governador Hélio Garcia ao buscar
junto ao Legislativo, um representante
daquele Poder para ocupar este im~
portante cargo do Executivo. Pé!lg.
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