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concluídas até o fim do primeiro semestre
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Andamento do projeto habitacional no município da região Oeste foi tema de encontro entre o
prefeito Marcio Rauber e o presidente da Cohapar, Jorge Lange. Eles também conversaram sobre
outros projetos para a construção de 20 moradias e regularização de outras 335.

O Residencial Sol Nascente, empreendimento com 100 casas populares em Marechal Cândido
Rondon deve ser concluído até o fim do primeiro semestre. A estimativa foi feita pelo prefeito Marcio
Rauber após reunião nesta terça-feira (9) com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, para tratar
deste e de outros projetos habitacionais em andamento para o município, na região Oeste do
Paraná. "A construtora licitada já conclui mais de 92% do cronograma de obras e a nossa
expectativa é de que ele esteja finalizado até o final de junho", relata o prefeito Rauber. O
empreendimento, que recebe investimentos de R$ 7,5 milhões do poder público dentro do programa
Minha Casa Minha Vida, será destinado a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Com os
subsídios aplicados pelo poder público, elas pagarão prestações que vão de R$ 25 a R$ 80 ao mês
durante 10 anos. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Além do projeto em fase final de obras, o
Governo do Estado e a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon articulam outras suas parcerias no
setor habitacional. A mais avançada, já contratada, prevê a oferta de serviços para regularização de
áreas de titulação de 335 imóveis sem registro em diversos bairros e distritos do município com
recursos do tesouro estadual. De acordo com o presidente da Cohapar, as ações de regularização
fundiária estão sendo tratadas com prioridade pela atual gestão estadual. "Além de garantirem a
segurança legal das famílias sob suas propriedades, a regularização permite que os municípios
façam novos investimentos em infraestrutura nas regiões afetas, por isso ela é uma ação prioritária
da gestão Ratinho Junior", afirma Lange. ITAIPU - A outra iniciativa, cujos contratos ainda precisam
ser assinados, prevê a construção de 20 moradias para famílias em situação de vulnerabilidade
social, por meio de um convênio com a Itaipu Binacional para financiamento das obras. Os recursos
a serem utilizados, orçados em quase R$ 1 milhão, permitirão que as unidades sejam repassadas
sem custos ao público beneficiado. COMO PARTICIPAR - Quem deseja adquirir uma casa própria
em programas do Governo do Estado em Marechal Cândido Rondon deve fazer a inscrição no site
da Cohapar: www.cohapar.pr.gov.br/cadastro. A inscrição é válida por dois anos e serve de base
para que a companhia planeje futuras ações para o município, além de ser requisito obrigatório para
participação dos cidadãos nos processos seletivos de novos projetos.
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