SEMINÁRIO

A AÇÃO HABITACIONAL NO ESTADO DE SC

Data: 19/10/2010

Programação:

Local: Auditório Antonieta de Barros - Assembléia Legislativa do
Estado de SC - Florianópolis/SC

08h00 às 09h15 - Credenciamento e Café
09h15 às 09h45 - Solenidade de Abertura

Especialistas-debatedores: Profa. Dra. Laura Bueno e Profa. Dra.
Rosana Denaldi

09h45 às 10h15 -Demacamp Consultoria

Coordenação: Demacamp (consultoria contratada para elaboração da
proposta técnica do PCHIS)

10h15 às 10h45 – COHAB/SC

Objetivo: debater o papel dos diversos agentes da produção habitacional
de Interesse Social na política habitacional do Estado de Santa Catarina,
sua articulação e as perspectivas para o setor, considerando:
- o papel do governo do estado na política habitacional e
perspectivas de atuação;
- a articulação do governo do estado com os demais agentes da
política habitacional;
- a diversidade de agentes e de formas de produção da habitação
no estado;
- o perfil da oferta habitacional dos diferentes tipos de agentes e o
atendimento ao déficit habitacional;
- o papel das cooperativas habitacionais e a articulação com a
política habitacional local;
- o uso de tecnologias alternativas empregadas no
desenvolvimento de projetos habitacionais, bem como as tipologias
utilizadas;
- o tema da irregularidade fundiária como obstáculo para o
desenvolvimento de projetos habitacionais;
- a integração entre a política habitacional e as intervenções
urbanas nos grandes centros urbanos do estado.

Diagnóstico Habitacional do Estado
Programas habitacionais desenvolvidos pelo Governo do Estado de
Santa Catarina / Papel do Governo do Estado na política habitacional
10h45 às 11h15 – Experiência Municipal
Política Municipal de Urbanização de Assentamentos Precários
11h15 às 12h00 – Comentários dos Especialistas
12h00 às 12h30 – Debate Aberto
12h30 às 14h00 – Almoço
14h00 às 14h30 – Representante de Cooperativas Habitacionais
O cooperativismo e a produção habitacional em Santa Catarina:
avaliação e desafios
Perspectivas para a produção social da moradia no estado
14h30 às 15h00 – Comentários dos Especialistas
15h00 às 15h30 – Caixa Econômica Federal
Panorama da produção privada de habitação de interesse social no
Estado de Santa Catarina
15h30 às 16h00 – Comentários dos Especialistas
16h00 às 16h15 – Café
16h15 às 17h00 – Debate Aberto

PCHIS

PLANO CATARINENSE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

