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Documento Final do Seminário Legislativo
Moradia: Alicerce da Cidadania

1 - INTRODUÇÃO:

O Sem inario Legislativo "Moradia: AI icerce da

Cidadania" foi estruturado a p artir de um am p lo conjunto de

discusses envolvendo inst ituiçes governamentais e entidades da

sociedade civil, abrangendo de entidades p op ulares, profissionais

liberais, universidades, sindicatos, setores empresariais,

setores da Igreja, entre outros.

Feita  solicitaçoà Assembléia Legislativa p ara a

realizaço do seminário, cerca de 33 entidades e instituiçes,

com assessoria e superviso de técnicos da Assembléia

Legislativa, reuniram-se regularmente por um período de

aproximadamente três meses, p ara definição do conteúdo temático

do seminário, de sua organizaço e da dinâmica de seu

func ionamento.

Foram definidos dois g randes temas, divididos, por

questes operacionais, em subtemas:

a) Habitação e Cidadania:

1) habitação e crise social;

2) habitaço no contexto urbano;

3) p roduço de habitaço e processo tecnológico.

b) Política Habitacional:

4) p ai (tica habitacional e estruturaço do setor;

5) recursos financeiros;

6) integraço com outras políticas urbanas.

Para tratar de cada um dos subtemas foi formada uma

comissão técnica inter institucional, responsável pela elaboraço

do texto-base destinado a resp aldar a deliberaçio dos g rup os de

trabalho durante o seminário.



Os resultados do trabalho de cada grupo, p or sua vez,

acrescidos de emendas, constituíram a base da discussão e da

deliberaço ocorridas na sesso p lenária final do seminário.

O texto  q ue se segue apresenta a íntegra das propostas

aprovadas no seminário, constituindo-se importante material para

subsidiar futuros projetos de lei, p ara definir a política

estadual de habitaço e para sugerir aos outros níveis de governo

medidas atinentes aos temas debatidos.

Num primeiro balanço do seminário, algumas

reivindicaçes se destacam p ela sua relevância e pela sua

recorrência em diversas p ropostas, entre as q uais cabe ressaltar

as seguintes:

1) a criação de um Sistema Estadual de Habitação, de

forma a inte g rar e operacionalizar as virias contribuiçes

discutidas e a p rovadas no seminário;

2) a canalizaço de recursos es p ecíficos e constantes

para habitaçâo, o que significa o fortalecimento de um '.inico

Fundo Estadual de Habitaço;

3) a busca, devido à com p lexidade e amp litude da

questão habitacional, da diversidade de soluçes concomitantes,

ada p tada às características regionais e às diferentes demandas

sociais (acesso a terra, conjuntos habitacionais tradicionais,

coop erativas, processos autogeridos, lotes urbanizados,

financiamento de materiais de construço, urbanização de favelas,

regularização de bairros clandestinos, entre outros;

4) a coordenação e a articulação entre os três níveis

de governo, enfatizando-se o p a p el dos municípios na im p lemen-

tação da p olítica habitacional;

5) p rioridade absoluta para as açes destinadas às

habitaçes p op ulares, embora a política habitacional deva

abranger a sociedade como um todo;



6) a real incorporação da sociedade civil na

elaboraço, imp 1ernentaço e controle da política habitacional,

através da implantação e democratização de um Conselho Estadual

de Habítaço, proposta que constitui a es p inha dorsal do

sem inr io.

Tendo em vista essas q uestes, e enfatizando o objet ivo

do seminrjo de criar um a g enda rn(nima de debates sobre a questio

habitacional, acordada entre todas as instituiç ges públicas,

Privadas e organizaçes da sociedade civil, deve-se p onderar a

importância da am p liação dos canais de participaço.

Numa sociedade complexa como a brasileira, a

Participação p01 ít ica no pode se limitar aos canais

institucionais de representaç(o (direito de votar e ser votado),

mas deve exigir, também, outras formas de democracia direta como

exercício do direito de cidadania. Parafraseando um conhecido,

p oderíamos dizer que a gestão da coisa p ública é importante

demais p ara ficar apenas a cargo do Governo.

O q ue nos preocupa seria a general izaço, no

planejamento e na g estão de bens e serviços, de uma'participação

ampliada, q ue no caso brasileiro é ainda relativamente

incipiente. Essa arranjo institucional refere-se à ca p acidade dos

grupos de interesse de influenciar, direta ou indiretamente, as

macroprioridades, as diretrizes e a formu1aço de políticas

Públicas. Em suma, trata-se de substituir o cor p orativismo hoje

existente, informal, no institucionalizado e que termina por

beneficiar os grupos com maior p oder econ6mico ou político, por

uma arena institucional em q ue todos os setores interessados em

urna determinada p ol (t i ca puíbi ica possam discut ir os seus rumos em
um fórum com regras claras e transparentes. Seguramente, as

diretrizes emanadas de um grupo eclético e p ol iclassista como o

que participou do seminário legislativo tenderão a possuir um

carater mais democrático e, p ortanto, menos corporativistas, J

q ue cada grupo, p ara garantir suas p rioridades, foi levado a

negociar, abrindo mo do n€o essencial.



Ácreditamos que a criaço de Conselhos Par itrios com a

p art icipaço das três esferas de governo e da sociedade civil,

com real poder deliberativo sobre macrodiretrizes de políticas

habitacionais e com a +'unço de fiscalizar supletivamente as

agências governamentais gestoras dessas p olíticas, p ode vir a ser

um mecanismo importante de deniocrat izaço do Estado e de

integraço paulatina da sociedade civil em suas decises.

II - RESULTADO FINAL DO SEKIN4RIO:

i - Reconhecr, nos termos da lei, a moradia como necessidade

humana básica, direito fundamental do cidado e condição

primordial de cidadania. (Gru p o 1)

2 - Considerar a melhoria habitacional como um processo intima-

mente ligado às condiçes soc ioecon&micas da família. Nesse

sentido os programas habitacionais devem privilegiar o acesso ao

terreno e aos aspectos a ele inerentes, que potencializem a

integração física e social da moradia com o meio. (Grupo IV)

3 - Considerar as part cularidades da questo habitacional, tanto

do ponto de vista de seus agentes como dos processos de produção

do lote, da infra-estrutura e da edificaço, avaliando estágios

de organizaço econ6mica e tecnológica, desem p enho, custos,

qualidade e produtividade, visando a estabelecer níveis e formas

de intervenção do Estado, superar dese q uilíbrios e identificar



açes p olíticas necessárias e ade q uadas, em nível dos diversos

setores. (Grupo IV)

4 - Considerar a p 01 ít ica habitacional como função pública de

Peculiar interesse, ao lado de outras f'unes assim definidas.

(Grupo IV)

5 - Estabelecer, como p ol ít 1 ca estadual de habitação, o conjunto

de objetivos que orientam a aço do governo no q ue diz respeito à

moradia, condicionando a sua execução. (Gru p o IV)

6 Considerar a p olítica habitacional p arte da política de

desenvolvimento urbano. A moradia deve en g lobar, em seu conceito,

as p ectos q ue sio necessariamente intrínsecos a ela. (Gru p o IV)

7 - I g ualar, em importância, o atendimento à área rural ao das

Arcas urbanas. A disponibilidade de terrenos deverá comportar,

além da habitaço, inversZes em p ro j etos de geraço de renda e/ou

subsistência. (Gru p o IV)

8 - Priorizar, no contexto de crise social, a política

habitacional como busca de alternativas p ara o atendimento à

p arcela da populaço urbana e rural excluída do mercado de acesso

à moradia, a qual corresponde, hoje, a quase 80% do déficit

habitacional registrado no Estado. (Grupo IV)



9 - Definir p olíticas habitacional e urbana, com Estabelecimento

de linhas de financiamento, programas e fontes de recursos.

(Grupo II)

10 Implantar uma p ol it ica q ue g aranta habitação, com infra-es-

trutura, Às famílias de baixa renda. (Grupo 1)

1.1 Priorizar, na produço habitacional, a implantaço da infra-

estrutura básica, considerando q ue esses fatores, ao contrário da

edificaço, esto fora das possibilidades individuais de

obtenção. (Gru p o IV)

12 - Incluir variáveis ambientais no estabelecimento de políticas

urbanas e de seus instrumentos. (Grupo II)

13 - Imp lantar p olítica agrícola e agrária que reduza a migração

cam p o-cidade, p or meio, p rincipalmente, da desconcentraço

f sjndiria., da criação de empregos rurais e da instituição de

programas sociais básicos (educação, saúde, habitação,

saneamento). (Gru p o 1)

14 -. Estabelecer a indispensável articulaço entre as açdes

g overnamentais em suas diversas instâncias, segundo o critério da

bilateralidade de direitos e deveres, e considerando-se eventuais

colaboraçes entre as p artes, no cump rimento prévio das

resp onsabilidades inerentes a cada instância envolvida. (Grupo

IV)



í  PromovEr a art 1 culaço das Estruturas j e• 1 stentes no

rnb i to do Estado q ue desem p enham açes na área de hab i taço, e

q ue devero articular-se no sentido de clarear os papéis, e

definir a estrutura interna do setor habitacional do Estado..

(Grupo 1V)

16 -- Enfatizar a lmplementaço de planejamento p luranual inte-

grado entre todos os 6rgos envolvidos no p rocesso da p roduço de

habitaço nos serviços públicos, com a g arantia de fontes da

receita p ermanente e constante, g erenciado p elo conselho Estadual

de Moradia Pop ular. (Grupo III)

17 - Estabelecer e promover uma p olítica de integraç'o urbana

para vilas e favelas, em conjunto com os governos ntunic ipais,

para as cidades de g rande e médio e pequeno p orte, incentivando

a p artici p aço de associaçes comunitárias e sindicais. (Grupo

VI)

18 - In st itucionalizar a par t icipaço comunitária na elaboraço e

execuço das p olíticas urbana e habitacional. (Grupo II)

19- Criar uma p olítica abrangente relativa às habitaçóes de

aluguel, f'acilitar,do sua produço e contemplando os interesses

das p artes. (Gru p o II)



20 Implementar p ai ít 1 ca estadual de empregos e salários. (Grupo

1)

21, Considerar a importância de se def'inir, para as diversas

açes do Estado, a instncia mais ade q uada, seguindo-se o

princípio g eral da descentralização corno instrumento de

aglutinaço e maior eficácia das intervenes, mas assegurando-

se, também, q ue haja a necessária correspondência entre a

abrangência da esfera de governo responsável e a am p litude da

aço p retendida. (Gru p o IV)

22 - Assegurar que o p1 anej ameni: o, a gestão de recursos e a

execuço dos programas habitacionais sejam municipalizados.

Somente o município será capaz de gerir a diversidade de açdes

necessárias ao atendimento das demandas, na forma em que se

a p resentam. Com p ete dotar os municí p ios de meios e mecanismos

necessários ao cumprimento das funçes já delegadas pela

Constitui-o, ou seja, do principal responsável p ela política de

desenvolvimento urbano e, consequentemente, da habitaço. Essa

munici p al izaço deve estar articulada a açóes prévias e

comp lementares da p olítica habitacional, a serem desenvolvidas

rios níveis federal e estadual. (Gru p o IV)

23 - Levar em consideraço as diferenças regionais, e as

e>istentes entre os municípios de pequeno, médio e grande porte,

principalmente quanto capacidade gerencial e escala de

intervenço. (Grupo IV)



24 Os municípios, na medida de sua ca p acidade gerencial, de-

ver go ser dotados de estruturas ágeis e simp lificadas, aptas

consecução dos ob j etivos de sua p ai ít ica habitacional. Sugere-se

a implantaço de fundos de natureza contbil, de caráter

rotativo, destinados a financiar projetos de habitaço e de

desenvolvimento urbano e rural, com p rioridade para o atendimento

habitacional das populaçZíes de baixa renda, sob todas as formas.

(Gru p o IV)

25 Os fundos menc i onados no item 24 sero geridos pela mu-

nici p alidade e supervisionados por Conselhos Munici p ais de

habitaço q ue sero encarregados de elaborar p olíticas, aprovar

diretrizes e normas o p eracionais, estabelecer critérios de

aplicaço e financiamento, fiscalizar e acom p anhar a aplicao de

recursos e garantir a transp arência.. Devero ser vistos como

expresso de Participação integrada entre os setores Público,

p rivado e a sociedade civil, na g esto do sistema de habitaço,

no mbito de suas competências. (Gru p o IV)

26 Promover a aço integrada entre Estado e município ou O

conjunto de municípios para a integraço de suas políticas

habitacionais. (Gru p o II)

27 - Possibilitar a abordagem regionalizada da questo

habitacional, a p artir do zoneamento econômico e ecológico,

estabelecido em parceria entre Estado e municí p ios. (Grupo II)



28 - Promover debates sobre os instrumentos constantes nas pol(-

t icas atuais de descentralização, visando a ade q uá-los às

diferentes realidades municipais. <Grupo VI)

29 Promover, no âmbito das Associaçes Microrregjonajs d

Municípios, seminários e debates sobre as potencialidades

econ6micas locais, em estreita sintonia com os setores

empresariais, visando à Promoção do desenvolvimento econarnjco da

microrregio. (Gru p o VI)

30 - Instituir em cada instância regional de coordenação,

planejamento e integração, a p art icipaço de re p resentantes dos

Governos Municipais (Prefeitos e Vereadores) das lideranças

comunitárias dos Movimentos Po p ulares e Sindical e Em p resariais e

titulares dos ór g ãos re g ionalizados no Governo do Estado e da

União. (Grupo VI)

31, - Promover a elaboração de Pianos Regionais, essenciais p ara o

balizamento do orçamento e p ara a coordenação e integração de

Políticas, p rogramas e p rojetos, tanto no Centro como na Ponta.

(Grupo VI)

32 - Instituir a Participação das Associaçêes Microrregionajs de

Municípios no processo de elaboração dos Planos Regionais, demo-

cratizando o p lanejamento. (Gru p o VI)



33 -- Fortalecer, inst itucionalmente, as Associaçes

Microrregionais de Municípios, possibilitando que seus

Escritórios Técnicos tenham efetiva ca p acidade para apoiar o

municípios na inêpIenntaço das p olíticas de descentralização, na

modernizado administrativa dos Governos Municipais, na

e1aboraço dos Pianos de Desenvolvimento Microrregionais -, o que

deve ser feito em estreita p arceria com os Governos Munici p ais e

as lideranças empresariais e comunitárias locais - e na

elaboraço de projetos execut ivos de engenharia, de meio ambiente

e afins de interesse dos Municí p ios, hoje pré-requisito para

abertura de licitaço, mesmo p ara as obras mais sim p les. (Grupo

VI)

34 Aprovação, p elo Legislativo, da Nova Organizaço Es p acial e

Administrativa do Estado. (Gru p o IV)

35 -- Promover a descentraiizaço da Secretaria de Estado de

Planejamento e Coordenaço Geral, institucionalizando instâncias

de coordenaço e integraço de p olíticas, programas e projetos no

nível de cada regio. (Gru p o IV)

36 Ampliar a ca p acitaço técnica, administrativa e operacional

das administraçóes estadual e munici p al im p licadas na habitação

popular. (Grupo II)

37 - Assegurar, em todos os níveis, o repasse de informaçes e o

fornecimento de assessoria especializada às instâncias



inferiores, principalmente flC) q ue se refere A capacitaço técnica

das administrações municipais, visando a superar desequilíbrios

existentes e garantindo, efetivamente, condições para a

imp1antaço de processos descentralizados e para a con q uista de

maior autonomia. (Gru p o IV)

38 - Promover articulações para a cooperação técnica entre o Go-

verno do Estado e os Governos Municipais com as Universidades.

(Grupo VI)

39 Orientar, tecnicamente, as Prefeituras, comunidades e outros

setores, no sentido de flexibilizar as exigências q.tanto

aprovação e regularização de moradias para habitaç'o de baixa

renda, incluindo assessoria para elaboração de opções de projetos

populares. (Gru p o III)

40 Estimular e apoiar, técnica e financeiramente, Programas Mu-

nici p ais4-labitacionais Comunitários, visando ao atendimento aos

trabalhadores rurais assalariados q ue no detenham a posse da

trra. (Gru p o IV)

41 Proporcionar assistência t:écnica e financeira As iniciativas

locais de programas alternativos de habitação de caráter

participativo e comunitário.  (Gru p o II )



42 - Ut ii i zar as Assoc i açes Mi crorreg i ona is de Municípios como

difusoras de tecnologia e conhecimentos acumulados nos órgãos do

Governo do Estado. (Gru p o VI)

43 - Assistir técnica e financ:eiramente os municípios na

elaboraço e irn p lantaço de Planos Diretores. (Gru p o II)

44 - Estabelecer corno objetivos prioritários o aumento da

p rodutividade e a racional izaço dos processos, buscando-se a

reduço de custos dos componentes e do Produto final, a maior

q ual ificaço da mo-de--obra e: sua crescente incorporaço em

p rocessos or g anizados de p roduço. (Gru p o IV)

4 - Promover o desenvolvimento de novas técnicas, métodos, nor-

mas, p adres, projetos e modelos organizacionais, a partir do

conhecimento do estado atual da arte, tido relativo à moradia

urbana e rural, considerando-se, prioritariamente, o conforto do

usuário,. a durabilidade das construçes e a facilidade de

manutenço. (Gru p o III)

46 Incentivar o desenvolvimento de tecnologias que facilitem a

p roduço em massa de habitaç'des a curto prazo e a custos mais

baixos. (Grupo II)

47 - Financiar pesquisas a serem realizadas por profissionais

liberais q ue tenham interesse específico e direto em propor

soluçóes imediatas para a área de habitaço, facilitando



inclusive aos órgos p ublicas darem resp aldo científico as

mesmas. (Gru p o III)

48 Promover levantamento, anlise, cadastramento e divulgaço

de técnicas, métodos, normas e outros dados existentes que

interessem ao setor, bem corno dos principais projetos

arquitet6nicos, urbanísticos e de infra -estrutura

desenvolvidos, e dos principais modelos de organização social,

política e empresarial/administrativa conhecidos para produço de

habitaço e sua infra-estrutura, tudo isso referente a moradia

urbana e rural. (Gru p o III)

49 - Promover o embasamento laboratorial detestes físicos, em

q ue as novas tecnologias desenvolvidas sejam testadas dentro de

critérios normativos ia' existentes, levando-se em consideraço os

as p ectos de segurança e economia. (Gru p o III)

- Promover a di+'uso da técnica, com programas ativos, e no

p assivos, e com o estabelecimento de p rioridades q ue visem a urna

diminuiço drástica nos d€s p erd(cios, erros técnicos mais

grosseiros, danos ambientais e outros vícios graves q ue vêm

ocorrendo no setor. (Gru p o III)

- Divulgar, em todo o Estado, as tecnologias desenvolvidas

p elo CETEC voltadas p ara a ade q uaço das moradias ao clima e às

condiçes locais. (Grupo 1)



52 - Criar e divulgar cartilhas, a exem p lo cia cartilha Como

Construir, incorporando sugestões e orientações técnicas de como

construir e novas tecnologias. (Grupo III)

53 - Inserir, no currículo escolar básico, ou na extenso

curricular, es p ecialmente das populações rural e de baixa renda,

instruç6es elementares sobre construção, conservação e utilização

adeq uadas da moradia e da sua infra-estrutura, bem como sobre

salubridade da habitação. (Gru p o III)

54 - Instituir um Centro de Informação Tecnológico sobre Ambiente

Construído, o q ual abrigará, entre outras coisas, um banco de

dados sobre o assunto. Entenda-se por ambiente construído a

habitação e toda a infra-estrutura, no meio urbano ou rural.

(Gru p o III)

55- Fornecer, p ara habitação de baixa renda, opções de projetos

existentes no Banco de Dados e orientação técnica subsidiada.

Desobrigar os favorecidos do p a g amento de taxa de aprovação de

Projetos; habite-se; anotaç(:) de responsabilidade técnica;

serviços de cartório e similares. (Gru p o III)

56 - A p roveitar ao máximo as estruturas organizacionais já exis'

tentes no Estado e nos Municípios, p ara administração de Centro

de Informação Tecnológica. Entretanto, considera-se fundamental

q ue sejam instituídos  Conselhos Curadores, para atuarem sobre os

órgos do Governo, com ampla representação das entidades de



Classe, es p ecialmente da q uelas q ue Ao o obJtí (1	 d4 do

resp ectivo órgão, visando a garantir a transpia e a eficácia

dessas entidades, p redicados frequentemente é 'm fl05

órgãos existentes. (Grupo III)

57 - Definir a constituição do Conselho Curador

res p ectivas atribuições. A eleição dos membros de>se conselho

deve ser direta, com p art icipaço dos diversos segmentos da

sociedade, entidades, fundações e sindicatos. A transparência de

sua administração deve ser transmitida Por meio de UOMUp

satisfatória  seus clientes. (Grupo Til).

58 Estimular a mult i p i ic idade de agentes produtivos que asegu

rem a concorrência, instituindo mecanismos para coibir elevações

de preços decorrentes do mono p ólio e da forn'cc dE cartéis.

(Grupo IV)

59 Exigir dos agentes p rivados o atendimento a p drcs técnicos

que assegurem a q ualidade dos vários com p onentes produzidos,

também fiscalizar o cumprimento de uma padronização desses

Elementos q ue g aranta sua ut ii izaço continuada e possibilite a

combinação com componentes de q ual q uer outro p rodutor. ( Gi.po IV)

60 - Promover o treinamento, desenvolvimento de segurança dos

trabalhadores e human i zaço das relações de trabalho na

construção civil e nos grupos de autoconstrutores, como condição

indis p ensável ao a p erfeiçoamento do sistema. (Gru p o III)



6i. -- Democratizar e consolidar as normas urbanísticas, em

es p ecial as referentes ao p arcelamento e uso do solo. (Grupo II)

62 - Ampliar os instrumentos q ue possibilitem a intervenço do

Poder pu blico no mercado de terras urbanas, visando A implantação

de p ol (t icas habitacionais de interesse social. (Gru p o II)

63 - Elaborar le g islação  com p lementar q ue regulamente  os instru -

mentos  de Política urbana p revistos na Constituição de i988, cum

p rindo a função social da propriedade, de modo a viabilizar o uso

de terras urbanas p ara programas habitacionais de interesse

social. (Grupo VI)

64 Atribuir p a p el dereievncia identificação  A apropriação

de áreas devolutas no desenvolvimento de projetos habitacionais.

(Grupo IV)

65 - Im p lantar mecanismos tributários para diminuir a retenção

es p eculativa da terra urbana. (Gru p o II)

66 Instituir im p osto p rogressivo sobre os imóveis q ue no cum-

p ram sua função social. (Gru p o 0

67 - Sugerir a adequação dos códigos de obras municipais, e das

normas das empresas concessionárias dos serviços públicos

realidade de moradia p o p ular. (Gru p o [II)



68- Incentivar e priorizar, na produção de habitaço, inclusive

recorrendo à oportuna regulamentação dos leis municipais de uso

do solo, a ocupação dos espaços já urbanizados, tendo em vista os

altos custos deinfra-estrutura urbana de novos lotearnentos.

(Gru p o III)

69- Rediscutir a lei de 'isuca p iào, com a participação da

população interessada, buscando corrigir distorçes q ue têm

acirrado p roblemas de ocupação de terras rurais e urbanas, ao

invés de e q uacion-1os (Grupo I)

70 - Implementar, em caráter de urgência, programa de reforma

agrária voltado para a população de baixa renda. (Gru p o 0

7j - Agi 1 i zar os p rocessos de aprovação dos loteamentos, de modo

a possibilitar o financiamento das casas. (Gru p o 1)

72 Incentivar, na cr iaç'o de novos loteamentos ou conjuntos

habitacionais, a concepção q ue ora chamaremos de Núcleos Inte-

g rados Auto-Suficientes, constituídos por residências, serviços e

comércio de bairro, equipamentos comunitários, lazer, e,

principalmente, fontes de emprego. (Gru p o 11:1:)

73 - Criar, a partir do cadastramento de lotes e glebas, um banco

de terras, como reserva para implementaçãoaço de uma política



habitacional que contem p le a p o p uiaço de 0 a 3 salários mínimos.

(Gru p o 1)

74 Ágil i .ar os programas de urbanização de favelas, como uma

das soiuç6es para se resolver o p roblema da moradia. (Grupo 1)

75 Incrementar a urban i açk, e a legal i aço de favelas, mesmo

em terrenos de origem privada, com métodos e técnicas

apropriados, precedidos de estudos e pesquisas específicos que

forem julgados necessários. (Gru p o III)

76 Apoiar os programas de le g alizaço, regularização, melhoria

e urbanização dos assentamentos habitacionais irregulares. (Grupo

li)

77 - Promover a aço p reventiva e- emer g encial sobre os

assentamento em áreas de risco, com prioridade para aquelas

ocu p adas p ela população de baixa renda, com tratamento

urbanístico e realocaço da população, q uando necessário (Grupo

11)

78 - Intervir, por intermédio do Ministério Publico e da

sssistência j ud i c ar a gratuita, em processos e açdes de remoçc:

judicial,ai, subord inandc o direito de propriedades à sua função

social e objetivando a manutenção e consol idaço dos

assentamentos. (Gru p o IV)



:79 As açij es d€ remoço de fan 1 .1 i as em função da execução de

obras pu blicas e de outras intervenções deverão, mediante acordo

entre ms partes r ser dr ig idas ao reassentamento p lane j ado, como

forma de reposiço dos estoques eliminados e melhoria das

cond i çies de hab i t ah iii dade (major i t r ia) - (Grupo :[v)

80 As aç'es de remoço de famílias, em função da execução de

obras p'.ïbl i cas e de outras intervenções, deverão, ao contrr i o de

simples 1 nden i zaço, ser d ir i g das ao reasseritamento planejado,

como forma de reposição dos esto q ues eliminados e melhoria das

condlçesde habitabilidade No caso de índe'nizaçdes em dinheiro

o parâmetro para avaliar o valor da indenizaço deve' ser o

direito social a moradia (Gru p o IV)

81 Estimular a i m p lantaço de p lanos de assentamento rural para

reverso do fluxo migratório (Gru p o II)

82 - Implementar programa de construção de casa própria para fa-

m(lias de até 3 salários mínimos, q uando o solicitante no te'nh-

c: asa própria ou rio tenha sido atendido por programas de

assistência socialai governamentais. (Gru p o 1)

83 Deverá ser dada p rior idadL ao at:rrid imento da iníc iat iva p o-

p ular, por meio de auto-gesto, seja p or meio de rnutíres e/ou

cooperativas. (Grupo IV)



84 Incentivar a autoconst:ruço e mutirões habitacionais como

forma eficiente de prod'.iço de habitaç.o p ela populaço de baixa

renda. (Pro p osta apresentada na Sessão Plenária da tarde do dia

31./EL com 32 assinaturas.)

85 -. Priori'ar programas habitacionais e as iniciativas

comunitárias que integrem a produção de unidades e a constituiç'o

de Pormos associadas de pro(:Iuç.o de bens e serviços, fazendo com

q ue, a par da oferta de moradias, gerem-se também fontes de renda

e trabalho para os moradores. (Gru p o II)

86 - Incentivar a formaço de grupos associativos, visando a

apoiar o p equeno e médio construtores, os trabalhadores, as

mulheres, os fornecedores, os grupos de aut oconstruço E O

sistema em geral, tanto urbano q uanto rural oferecendo serviços

de:

a adn n straço da oferta E' p rocura de mão-de-obra;

b treinamento e manutenço de equipes para alocaço em obras E

serviços de curta duraço;

- coleta e controle de preços, inclusive viabilizando a

contratação comhinida de materiais e serviços;

d alocação de máquinas «•: equipamentos;

e consultoria, treinamento, estágios, des p achantes, assistência

médica e social e outros;

f - ap oio ao aproveitamento e/ou reciclagem de materiais usados,

terra e entulho;

9	orientaço relativa à proteçãoambiental;



h - outros serviços de interesse do setor. (Gru p o III)

87 -. Incentivarvar a forrnaço de cooperativas habitacionais, consór-

cios ou caixas de habitação em empresas e/ou instituiç5es,

p ublicas e p rivadas, que tenham c:ondiçes de fornecer lima

poupança inicial corno subsídio ao grupo. (Grupo V)

Sistematizar a d 1 vul g aç'o de dados sobre programas

existentes,  em nível federal, estadual c mun ic i p ai , informando

sobre as suas características, dotaçíes e realizaçes. (Grupo II)

89 Implementar programa de habitação rural com as seguintes

c:aracter (st icas:

Usuário famílias rurais/Arcas de assentamento, organizadas

nas suas diversas formas.

Ai.itogest(o do Programa - as formas organizadas da populaç ão

rural -

Parceria -. definida no estudo de viabilidade do Programa.

Recursos oriundos do orçamento publico.

- Formas de pagamento equivalência por p rodutos oriundos da

p e q uena produção. (Gru p o 1)

90 -- Criar o Conselho Estadual de Habitação, com as seguintes

composição e competência: (Gru p o V)

a) composição:

1 - 1 (um) rep resentante da Secretaria de Estado da Fazenda

SEF;



[1 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento

e Coordenação Geral SEPLAN;

III 1 (um> re p resentante da Secretaria de Estado da Habitaço--

SEHAB;

[V 1 ('.irn) representante cia Secretaria de Estado de trabalho e

A ç o social - SETAS;

1 (una) representante da Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gera COHAB

1 ('.im) representante da Companhia de Saneamento do Estado de

Minas Gerais - COPASA'-M(3;

VII à (seis) re p resentantes de entidades do movimento popular

de moradias, le g almente constituídas;

VIII -' 3 (três) representantes das Centrais Sindicais de

Trabalhadores;

IX 1 (um) representante do Sindicato das Indústrias de Constru-

ço Civil;

X - 1 (um) rep resentante do Sindicato dos Trabalhadores nas In-

d'istriasda Construção Civil;

XI - 2 (dois) re p resentantes do Conselho Estadual de Saneamento

Básico - CEBI3 ', ligados à sociedade civil;

XII -' J. (um) representante da Assoc iação Mineira dos Municípios.

XIII- í(um) representante da Caixa Econ 6m i c:a Federal -CEF para

cada uma de suas 3 (três) Superintendênciasias Re g ionais no Estado,

p erfazendo 3 (três) representantes, mantendo a composição

paritria do Conecho

XIV - J. (um) representante dos sindicatos  independentes;



XV -- 1 (um) representante da Cam p anha Energética de Minas Gerais

CE.MIG.

b) Com p ete ao Conselho Estadual de Habitação definir diretrizes,

su p ervisionar e controlar a ezecução da Política Estadual de

Habitaço e indicar o grupo coordenador de g esto financeira cio

Fundo Estadual de Hab i t aco Popular.

91 • Institucionalizar o Conselho Estadual de Desenvolvimento

Econrnico e Social e a Cn)aras Técnicas de Integraço de

Pol (t icas e Programas. (Gru p o VI)

92 - Assegurar recursos orçamc.ik: r os p ara moradia popular.

(Grupo 1)

93- Assegurar q ue a política habitacional e a aplicação dos

recursos atendam às diversas possibilidades de acesso e de pra-

duço de moradias e de infra-estrutura com p leta, garantindo

financianento p ara cada um de seus com p onentes e viabilizando,

inclusive, sua ut iiizaço em alternativas nc convencionais que

incorporem  a Participação dos usur i os. (grupo IV)

94 - Apoio i Emenda Constitucional Ulisses Guimarães, q ue permite

a destinaço de p ercentual de recursos orçamentários a programas

habitacionais. (Gru p o V)

95 Propor ao Legislativo encaminhar emenda ao orçamento do

Estado, no sentido de serem dotados de recursos, e q uivalentes, no



mínimo, a 27 do Orçamento Fiscal, p ara os programas habitacionais

Po p
ulares. (Grupo IV)

96 Criar mecanismcç, ou instrumentos de p 01 ít ica urbana e tri-

butria com o ob j etivo de gerar recursos a serem a p licados nos

proogr amas p úblicos municipais de habitação p opular. (Grupo V)

97 Incorporação aos recursos destinados à área de hab i taço

p ara Po p
ulação de baixa renda das receitas g eradas por meio d

regularização fundiria. (Grupo V)

98- Destinar p ercentual da renda liquida das loterias federas

vendidas no Estado p ara o Fundo Estadual de Habitação

(Lot:o/Sena,'Loteca, etc). (Grupo V)

99 - Exigir dos grandes grupos econ6rnicos, dos bancos e

construtoras, a a p licaço de i0/ de seus investimentos em

financiamentos  e/ou construção de moradia popular. (Grupo V)

1.00 - Definir p ercentual do Fundo de Desenvolvimento Social

'FDS), p ara a p licação em moradias para população de baixa renda,

com destinaççj a findo p erdido, visando a implementar urna

Política de subsídios nos moldes da defendida p elo Projeto de

Iniciativa Po p ular q ue cria o Fundo Nacional de Moradia Popular.

(Grupo V)

løi - Garantir q ue a remuneração do FGTS acompanhe, no mínimo,  os

juros e correçes da caderneta de poupança (Gru p o V)



102 Criar mecanismos (como retenção de repasses de recursos)

qu€ garan t am o retorno regular dos empréstimos oriundos do E (3T6

por parte dos Estados e Mun C (p 1 os (Gru p o V)

jØ3 .. Alterar a composição do Conselho Curador do FGTS visando a

1 ncorporar àque 1a ei;t rut ura re p resentantes de ent idades nac i onais

de moradores. (Gru p o V)

1.04 Alterar a estrutura administrativa da CEF, visando

criação de urna diretoria de- Fundos e Programas, urna diretoria de.

Representação dos Em p re g ados e- Conselho de: Re p resentantes, no

nível das Su p erintendências Regionais. (Gru p o V)

105 -- Levar até o Congresso Nacional a necessidade de criar

truriientos que garantam o cumprimento do dispositivo 5 3, art.

192 da Constituição Federal: As taxas de juros reais nelas in-

cluídas comi ssies e quaisquer outras rernuneraçes direta ou

indit'ctarnente referidas A concessão de crédito, no poderão ser

superiores a 12 por cento ao aro; a cobrança acima deste limite

será considerada como (::rrne de usura, p unido, e todas as suas

modalidades, nos termos que a lei determinar. (Grupo V)

106 Conversão do valor do IPrU em recuperação e conservaço dos

imóveis tombados. (Grupo V)



107 Os rECUrSOS oriundos do IPTU de imóveis tombados dever o

ser destinados a reforma, reconstrução ou restauraço dos móvE

clr é, Ior h st: or ro/c:ul tural (mesmo que no sejam tombados

p ertencentes 4, famílias de baixas renda. (Gru p o V)

108 Tnst tu i ço da Transfernc: ia do direitoo de construir »ir para

imóveis tombados. (Gru p o V)

109 Definir p ercentual máximo da taxa de abertura de crédito,

de' modo a no onerar o mutuário final. (Gru p o V)

J 10 - Financiar const: ruço de moradia pelas i nst 1 t: ii Ç

financeiras como Caixa Econ6mica e' CÍJHAB Y cujas prestações fl(D

ultrapassem nunca 20 do salar o mínimo,  somente para

trabalhadores com renda de 1. a 3 salários mínimos.< Grupo 1)

1. 11	os sistemasemas de financiamento  deveric) oferecer ai ter nat 1 vas

fora do .âmbito dos padrões vigentes de equa1izaç'o dos recursos

(rt orno,' i ndexaço dos investimentos)  e flexibilidade nas formas

de amortização. (Gru p o IV)

1.12 - Elexib iaçc do pagamento, facilitandoitando e incentivandovando a

antecipação de prestação na sequênc i a do prazo, descontados os

juros e taxas. (Grupo V)

1.13 produço e o financiamento na área rural deverão atender

às suas particularidades, principalmente em re 1 aço a proCESSOS



tecnológicos, infra-estrutura E A sizonalidadc da renda,

priorizando as famílias dos pequenos p rodutores rurais, por meio

de suas formas organ zat i vas (Gru p o IV)

114 « Implantar programas de p roduç:o e financiamento para aqui

ço de materiais de const rução Por intermédio  de associações

e/ou individualizadas., (Gru p o II)

115 - Im p lantar programas de, financiamento  de materiais de cons--

truço p ara iniciativas comunitárias de habitaço e

carentes, com fiscalização. (Gru p o II)

116- Imp lantar p o'l(tícas de financiamento aos programas habita'

c:ionais desenvolvidos por instituições representativas da

sociedade civil e sem fins lucrativos (Gru p o 1)

117 - Implantar p olíticas de financiamento A	programas

habitacionais a serem desenvolvidos por entidades representativas

dos movimentos populares. ( p ropost a apresentada na sessão

Plenária do dia 31 de agosto. com 30 assinaturas).,

1,18 - Cr lar mecan i smos q ue penalizemzen a subut II 1 zaç:io do estoque

de moradias. (Grupo IV)

119 -« Abrir linhasnhas de financiamento  par rest: auraç ' o de

habitações tombadas, com acompanhamento técnico. (Gru p o II)



i20 -- Substituir as práti casc:as usuais de cadastramento p or formas

mais ade q uadas de identificação e seleção da clientela,

privilegiando p c) p uiaçoes em ca de risco, moradores em

subhab 1 t açes e cortiços, desadensament os e a demanda organizada

em grupos e associaçcs. (Gru p o IV)

121. - A legislação habitacional, no tocante a concesso de

subsídios, deve ser flexível p ara os p e q uenos municípios e para a

hahttaço rural, desde quE tais subsídios atendam à população de

baixa renda. (Gru p o V)

1.22 - Canalizar subs i d os para a produção de hab it aç ' o para a

população de baixa renda, p rioritariamente para a aquisição de

terras, dc materiais de construção, infra-estrutura  urbana e

orlentaçc) técnica, j que, a p rática tem mostrado que as

p o p u'laç'es de baixa renda têm uma grande di sposiço para

construir, ampliar e melhorar suas casas. (Gru p o IIÏ)

123 - Pr 1 or 1 zar a c oncesso de incentivos  OU s'.Âbs 1 d i os na fase de

produção da hab 1 t aç'o, na provi so do lote e na exec'iç.o dos

1 nvest 1 nient os em infra-estrut ura,  buscando-'se sem p re o aumento da

produtividade e a i-eduço de custos indiretos, visto ser a

superação dos eciui 1 (brios dever cio Estado. (c•;r'.t p o IV)

124 - O Poder F"íbl ico se responsabilizará p ela implementaç90 da

infra-estrut ura  bsica, "a medida em que os recursos necessárias

sua im p lementaço esto fora das p ossibilidades das famílias de



baixa renda, devendo os mesmos ser supridos por meio  de impostos,

melhorias e pagamentos dos serviços prestados. (Gru p o IV)

125 Nos casos de ccr(:E:so de subsídios flO	fi n a nc iamento,

estes devem levar em corta a situMo sc)c: ioecon6rnica da família

no a condição do imóvel A p ós a concessão cio subsídio. as regras

de reajustamento das prest aç ícs devem ser uniformes p ara todos.

(Gru p o Y)

126 Os 5ubsédios forneci dos pelo Poder Pública devem, espec Ia!-

mente nos Municípios pequenos e de p orte média, prior izar as

obras de infra-estrutura. (Grupo V)

Dii igenc lar providências nosentido de promovei' '.ima d mi .....

nuiç:o (:105	custos Públ icos e nvolvidas fl:\ prod'.içc' hab it:ac ionai

representados p ela soma de: impostos diretos e indiretos,

Previdência soc ial,a '!, t:axas dos agentes financeiros e de assessoria

técnica.. seguros, juros de financiamento, regular izaço no

Registro de Imóveis e outros, percentual que s€: aproxima de 50%

do custo total - (Gru p o IV)

128 Os imóveis construídos p eic:' setor pública e popular,

inclusive  p or meio do regime de aut:occ:' nst:r uço, com unidades

individuais cor, áreas de ate 70m2, ser: i sentas de taxas de

cor, t r bu 1 ç o ao INSS. ( Grupo V)



U9 -. Isentar ou fixar  preços máximos para des p esas cartor ia is,

quando se: tratar de produção de habitação popular de baixa renda.

Lr'.ipc' Y

130 - Conceder às famílias com renda mensal de 0 (zero) a 03

(três) salários mínimos descontos (1€: ate 80% (oitenta por cento)

das des p esas cartc)r ais e As famílias que têm renda de 03 (três)

a 07 (sete) salários mínimos descontos de até 50% (cinq i.ienta por

cento) das taxas, de acordo com as tabelas, que (jever(::' ser

estabelecidas por lei." (Proposta a p resentada na Sessão Plenária

do dia 31/8/93, com :30 assinaturas)

131 -- Vi ab i 1 i zar para qu e seja obr i gat 6r ia a 1 iberução da 'H t i rua

p arcela p .tra finalizar a c:orustruçc) sem a vinculaçio da 1 iberaço

da CN[) (Ocr t do Negativa de Débito do TAPAS) e do HABITE-SE:••s: da

Prefeitura, em face da burocracia q ue cerca esses documentos,

além dos custos exigidos p elos cart ór i os, exigências q ue conduzem

os m'itu, i os a possível i naci ru p lênc ia. (Pro p osta a p resentada na

Sessão Plenárik do dia 1.../8/93, com 30 assinaturas)

1.32 Promover democratização e transparência das estruturas

tarifárias dos serviços públicas, i sando a sua adequação

capacidade de pagamento real dos consumidores mais carentes.

(Gru p o VI)

133 -- Criar o Findo Estadual para moradia popular. (Grupo 1)



134 Criar, nos termos da Lei Complementar n2 27, d' 18 de Ja-

neiro de 1993. o Fundo de Habitação Pop ular de Minas Gerais, des

nado a fi nanc iar programas habitacionais de interesse  sociai

p ara a Po p ulação de baixa renda, conforme p ro p ostas de ns 134 a

142. (Grupo V)

135 - São entendidos como programas habitacionais de interesse

socia l.

a) construç
ã
o de moradias populares;

b) prodi.iço de lotes urbaniado,

c) urbanização de favel a€:

d) produção e aquisjçao de material de construção-,

e) reformae recuperaço de unidades habitacionais;

f) construção e reforma de e q ui p amentos comunitários e i nst 1 tu

i ona is vinculados a Projetos hab t: ac: ora is;

9) regularização fundiria;

h) serviços de assistência técnica e Jurdic:a;

i) obras-de infra-estrutura  e equipamentos comunitários;

.j) rea c;seritarnento de p o p u1aç(:' Procedente de Arcas de risco e

locais desapropriados p or obras públicas. (Grupo V)

:136 - Desmembrar o item í) da Pro p osta nÇ 134, renumerando-se os

demais:

d) produç(:) de materialia! de construção quando produzidos sem f ins

lucrativos;

e) a q uisição de material de construção. (Gru p o V)



137 Devero ser benEficiários de operaç'óes j unto ao Fundo as

famílias de até cinco salários mínimos com atendimento p r 'or i

tr o A s famílias de at.' três salários mínimos de renda mensal

OBS. : (i Conselho de Habitação, em casos especiais, p oderá incluir

outros critérios p ara a dfiniçci da clientela-alvo. (Grupo V)

138 Podem recorrer ao Fundo de Hab i t aç{o Po p ular de Minas

Gerais os seguintes agentes promotorcs

a) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais COHÀ[3-MG

b) companhias habitacionais de âmbito m im ic i p al ;

c) Prefeituras Municipais;

d) coop e r ativas e/ou assoc i açZbes habitacionais populares;

€) ass:c IaÇeS cciliun tr I(':ks;

f) assoc 1 açÇes dos sem-casa;

g) sindicato de trabalhadores;

h) entidades de Movimento Populares. (Gru p o V)

í39 Constituem recursos do Fundo de Hab , t aço Po p ular de Mines

Gerais.

a) as dotaçies consignadas no orçamento do Estado em créditos

adicionais;

b) os provenientes de o p eraç.:, de crédito de q 'i€• o Estado seja

mutuário;

c) a incorporação dos retornos das o p eraçes de crédito do Fundo,

relativos ao principal e encargos;

cl) os ai oca(:los pelas órgãos. +'iiri(iOS	e entidades federais

destinados a programas hab t:ac lona is;



e) psr ::rt 'ia! dos resultados 1 iqi.i idos de jogo e aposta das

loterias estaduais e concursos de Prognósticos de qualquer

natureza;

E) percerut:ual do lucro lí q uido dos Bancas estaduais;

g) o resultado das aplicações financeiras dos recursos cio Fundo

de Habitação Po p ular de Minas Gerais;

Ii) percentual do total das verbas destinadas a subvenções

OC. Ia 1 5

i) contribuição e doações de PE'SSOçlS entidades ou organismos de

cc)operaçao;

j) produto da ai ienaçao de objetos e valores confiscados pela Fa-

zenda Estadual

1) recursos de q ual q uer origem, desde q ue no onerem o Fundo;

m> propor, por ocas ic (ia revisão cia Constituição Lst adual , fl(D

só a vi nculaço, de percentual do ICMS (ou do im p osto q ue venha a

substitui-lo) ao Fundo de Habitação Po p ular de Minas Gerais, corn(:)

também. medidas q ue garantam o repasse desses recursos em tempo

h a. b 1 1 (.r u p o V

140 Aplicar ao texto da p roposta nO 1377 itens e, f, h e i os

seguintesr:s valores

E) percentual de 50 dos resultados líquidos de jogo e a p osta das

loterias estaduais e concursos de prognósticoscos de qualquer

natureza;

+') percentual de 5% de lucro liquido  dos Bancos estaduais;is;

h) percentual de 10 do total da verba destinada a subvenções

soc 1 a 1 s;



i) percentual de 5% dos recursos 1 (ciii dos arrc.addos no prografl

estadual de pr i vat 1 zao. (Grupo V)

1.41 O Fundo de Habitação Po p ular de Minas Gerais proposto ser

rotativo e sei.is recursos serão a p licados na forma de

Financiamentos reEmbo1sveis. (Gru p o V)

142 - Na concessão de financiamento  com recursos do Fundo de

Hab i taço Popular de Minas Gerais, tervar-se-'o, em re1açio

aos a g entes promotores, as seguintes condiçrs.

a) contrapartida mínima de 10% (der por cento) do valor dos

investimentos  financ ados expressos em recursos financeiros,

recursos materiais E/Ou serviços;

h) prazo de carência de, no rnàxinio, 2 (dois) anos, contados a

p artir da liberação dos recursos.

089.: O agente promotor, após o término da obra, repassar ao mu--~

t ur i o os encargos relativosvos ao financiamento concedido. (Grupo

V)

143 As cond i çóes de concessão de financiamento (prazos juros,

forma de amortização, taxas de serviços, seguros, etc.), com

recursos do Programa de Habitação Popular de Minas Gerais, serão

definidas p elo Conselho Estadual de Habitação, observadas as

normas legais. (Gru p o V)

144 - O 6rgo gestor do Fundo de Hab taçio Popular de Minas

Gerais é a Secretaria da Habitação. (Gru p o V)



1.45 - O agente financeiro  do Fundo de Habitação Po p ular de Minas

Gerais será a Com p anhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

COHAB-MG. (Grupo V)

1.46 A Secretaria de Estado ela Hab 1: aço, corno órgão gestor do

Fundo de Habitação Pop'.iiar, enviará relatório semestral ao

Conselho Estadual de Hab t aç o e à c;o i sso de E sc a .1 :.aç

Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais. (Grupo V)

1.47 Instituir n ano de 1994 'Ano Estadual da Moradia". (Grupo

1)

1.48 -- A Assembléia Le y islat iva de Minas Gerais devera realizar

conferência estadual e conferências municipais p ara discussão de

saneamento básico E moradia (a Estadual será precedida das

municipais), nas quais serão debatidos os programas Habitar

Brasil, Morar'Muii c: p i o, programas de açes integradas, bem como

outros Programas governamentais, (Gru p o 1)

1.49 Instaurar um Fórum Permanente de debates sobre a q uest (o

habitacional • sob a egide do Poder legislativo, com a

Participação de 1 nst: i tu çes públicas e de orçjari i açes da

sociedade, a fim de a p rofundar as discusces aqui iniciadas,

levantar suqest ies p ara a ag i 1 i aço das medidas, bem Como

acompanhar sua i m p l ement: aço. São q uest ies, dentre outras a serem

tratadasadas como p r i or i t r i as pelo : iiini : debates sobre a Lei de



Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade) em tramitação no

Con g resso Nacional e elaboração de pro p ostas para reformulação da

Lei n g. 6766/79. (Gru p o VI)

150 - Promover a discussão de instrumentos de pol ít i ca urbana não

contemplados de forma e .p l íc 1 ta na Constitu i ção Federal, como O

solo criado, direito real de uso, a contribuição de melhoria, a

transferência do direito de construir, o p eraçes interligadas,

etc. (Grupo VI)

151 Promover, no âmbito dês Assoc açes, um amplo debate, vi -

sando elaboraço da leg i slação complementar referente ao uso

dos instrumentos constitucionais de política urbana, de

res p onsabilidade do legislativo estadual. (Gru p o VI)

±52 Promover, no âmbito das AssociaçES Microrregionais de

Municí p ios, seminários e debates sobre a utilização dos

instrumentos  constítucionais de p0! (t i ca urbana, assegurando a

participaÇO das associaçes comunitárias e sindicais e apoiando

açes semelhantes no âmbito de cada município. (Gru p o VI)

153- Realizar serninric ' legislativo para discutir o modelo

econ6mico, a distribuição de renda e o desenvolvimento auto---

sustentável.(Gru p o II)

DCP/ASA/VEIB/jgc. LACAS


