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Veiculo: 0 Diorio - Xanxere

Curso de
conselheiros
Cle- habita~ao
e· realizado
na Amai

~ma i reaIiza curso para .
conselheiros de Habjta~ao
Barbara

Durante todo a dia d.e onteiTl
(30), foi realizado no predio da
Associac;ao dos Municipios do
Alto Irani (Amai), um curso para
os conselheiras de Habitac;ao
e membras da associac;ao_
Participaram do evento cerca de 100 con.selheiros dos
munfcipios de Vargeao, Ponte
Serrada, Sao Domingos, aura
Verde, Xaxim e Xanxere,· que
fazem parte da Amai.
"0 curso teve como objetivo
instrumentar os conselheirbs
municipais de habitac;ao para
o contrale da sociedade no setor de politicas habitacionais,
que esta com um ample desenvolvimento na nossa regiao,
principalmente dos municipios
que compreeridem a Amai", informou 0 palestrante e S"upervisor de Assistencia T ecnica da
Caixa Economica
Federal,
Sandra Marcelo Xavier.
a Conselho Municipal de Habitac;ao tambem definiu.diretrizes para a implementac;ao da
Politica Municipal de Habita-
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Cerca de 1-00conselheiros acompanharam 0 curso
c;ao..
"A habitac;ao e umaluta ardua, pais nao e alga que se faz
, Segundo a presidente
da
tao depressa, tanto que e um
Amai, prefeito de Xanxere Brudos nossos comprom'issos,
no Bortoluzzi, as prajetos reasend a que em dois anos de
lizados em parceria com a Caigoverno ja conclufmos quase
xa Economica Federal sao de
todos, mas a gente gosta de
grande importancia para 0 dedesafios", afirma.
senvolvimento do municipio.
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Curso para conselheiros de habita~ao
da apoio na cria~aodos pianos ' Amai promove
as pIanos

de habitar;ao mostram a realidade dos municipios atraves de diagnostico.

Larissa Damian
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~
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Xanxere - A Associayao
dos Municipios do Alto Irani
(Arnai), a Caixa Econ6mica
Federal e a Egem realizaram,
na ultima terya e quartafeira, na sede da associayao,
o curso para conselheiros de
habitayao com 0 objetivo de
possibilitar instrumentos para
os conselheiros munkipais
de habitayao para 0 controle
social sobre a p'olitica de
habitayao, que esta em desenvolvimento em todos os
municipios da Arnai.
Os municipios de Sao
Domingos, Xanxere e Xaxim
ja es-tao com os PIanos de
Habitayao de Interesse Social
desenvolvidos e a equipe da
Amai esta desenvolvendo
para os municipios de Abelardo Luz, Born Jesus, Entre
Rios, Faxinal dos Guedes,
Ipuayu, Lajeado Grande,
Marema, Passos Maia, Ouro
Verde, Ponte Serrada e Vargeao.
.
Segundo 0 supervisor de
Assistencia Tecnica da Caixa
e especialista em Politicas
Publicas pela Udesc, SandrQ
Marcelo·Chavier, "e preciso
capacitar os conselheiros de
habitayao, porque as politicas
estao se estruturando no pais
de urna maneira intensa; 0
govemo federal esta sinalizando com aporte de recursos
e e preciso que os municipios
se estruturem, fayam os pIanos de habitayao, criem os
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Maisde 100 conselheiros
dois dias

participaram

do curso nos

fundos de habitayao e fayam
Oeste mobilizado
os conselhos funcionarem.
Ainda para 0 supervisor,
Existe urna lei que define a Santa Catarina esta bern conecessidade dos municipios
locado, porque os municipios
constituirem os conselhos
estao criando os conselhos
de habitayao. No Estado,
e as politicas. Dentro do
temos urn indice de 80% dos Estado, 0 oeste tern esse difemunicipios que criaram os rencial, porque ja esta mobiliconselhos, mas precisamos
zando varios rriunicipios. Na
dar apoio de capacitar esses regiao, acredita-se que esta
conselhos, para compreense estruturando urn trabalho
derem 0 papel e fazerem a de vanguarda em relayao aos
atribuiyao, de maneira mais demais municipios.
efetiva. E importante que
Conforme a assistente
os conselheiros entendam 0 , social que responde pel a
que e apolitica de habitayao,
Assessoria de Planejamento
como se insere equal 0 papel da Companhia de Habitayao
que ele, como conselheiro,
do Estado de Santa Catarina
tern nessa politi ca. Os pIa- (Cohab-SC), Katia Regina
nos sao requisitospara
os Schappo, em 2007, 0 Estado
municipios, caso contrano, 0 tinha aproximadamente 145
municipio pode ter restriyoes mil familias sem h~bitayao
para obter recursos do fundo e, com os pIanos, sera posnational", explica.
sivel verificar como esta
esse nlimero em 2010. "Os
pIanos fazem 0 diagnostico
do municipio e tambem faz
entender a logic a do crescimento e da imigrayao, alem
da necessidade de infraestrutura, porque nao e somente
construir as residencias,
mas entender 0 conceito
de moradia com a questao
social embutida e tambem
buscar reservas de terras
adequadas para loteamentos.
Esse trabalho de fazer 0 levantamento dos diagnosticos
e das suas realidades, que e
o que vai conferir urn dado
Os pianos fazem os diagn6sticos que mostr~m a
concreto sobre a habitayao",
realidade do crescimento e de infraestrutura do
afinna.
municipio

(UrSa na area ae

.habita~ao

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2010

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Veiculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
117/2010

C»

Zca
~

ca

_•••••
...

-ca
..1.-en
CD

Foto: Roselito

Mii(lioranza

p

---CD

..I_-

CD·
~

I

c:»

e.:t
ca
•••••
e.:t
ca

-

-=-era
e.:t
c:»
".
__
I

-=...::It

m
o
u
m
c

+-'
U1:6

om
L..c
·iii 0

..c +-'

-c
Q)Q)

~ E

Om
U·-

u

mc

+-'m
c c

Q).';;:: '+-

omL

....: m

com._
Q)

L

----l

2m
«0
->

oc

Um
U1U1

00

·Ciu

'-·m
.S:! ::J
co::J Q)

2U
m
~E

UQ)

o::J

'm

0-

(jI~

.~ 0

u'm
0·-

U1Q)
U1L

«m

~u
Q)(f)

0-0

o

u'._ u
>.Oc
E ::J

o E
L

Q)

O-::J

o

U1m
L

L

::J m
00-

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2010

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: folha do Alto Irani - Xanxere
117/2010

rienta~o para Plano habitacional do Alto Irani
fico caso contrano terao que bus~ car esta verba em outras fontes"
§'
!!!. esclarece Chavier.
~
0 supervisor destacou a impori5tfu1ciadestamob~
naregiao
~ do Alto Irani para que todos os
~ municipios· se adequem a nova
Lei Federal para financiamento
habitacional. ''Em rela¢Q ao pais,
Santa Catarina esm bern adiantado, criando os conselhas, e determinando suas politicas. A regiao
oeste, em especial, se adiantou bastante em relae;aa a outras regioes
do estado neste sentido", frisou.
A assessora de planejamento
da Companhia
de Habita<;ao

6'

Curso Aconteceu no audit6rio da Amai em Xanxere
Roselito Miglioranza
Xanxere - 0 Curso direcionado
aos Conselheiros de Habi~
dos
Municipios do Alto Irani acontecel1nos dias 29 e 30 de junho na
Sede da Amai em Xanxere, promovido pea Associa¢Q em conjunto com a Caixa Economiea
Federal e 0 Egem.
"0 objetivo do curso foi eapacitar os 100 conselheiros da regiao,
para que atuem na estrutura¢o
das politicas publicas de habita¢O, de interesse social em seus
municipios. Os conselhos sao
formados por representantes da
sociedade civil e sel!Jllentos de

govemo, por este motivo e necessana a eapaci1a¢o, para que os
representantes entendame d~mpenhem corretarnente seu papel,
na elabora¢Q de projetos habitadonais. Assim e preciso tarnbem
ter acesso aos recursos do Fuhdo
Nacional de Habi"ta¢o de Interesse Social (FNHIS) ", explicou
0 supervisor de Assistencia Tecniea da Caixa Economiea Federal Sandro Marcelo Chavier. "Os
municipios s6 poderao operar
com recursos do FNHIS se tiverem implementados seus conselhos etiverem seus pIanos de habitaeao e fundo municipal especi6'
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Presidenteda Amai. Bruno Bortoluzzi. fala aos participantes do curso

porem os numeros sao subjetivos e carec~m de uma melhor
avalia,<;iio,fato que acredita que
podeni ser sanado com a elabora<;ao dos pIanos municipais de
habita<;ao. "Com 0 plano, cada
municipio fara levantarnento de
sua necessidade, seu diagn6stico
local, e isto ira conferir urn dado
concreto a este respeito", considerou Katia.
o prefeito de Xanxere e presidente da Amai, Bruno Bortoluzzi, disse que 0 curso foi uma
oportunidade
importante para
fortalecer a uniao dos municipios da regiao na busea de politi-

Assessora de planejame
do Estado de Santa Catarina COHAB/SC, Katia Regina H.
Schappo, orientou os conselheiros quanto a elabora¢Q do Plano
Catarinense de Habi~
de Interesse Social. 0 trabalho integra
uma serie de reunioes regionais
com este intuito de envolver os
municipios netimplemen1a¢o de
planejamento em todas as cidades catarinens·es.
A respeito da necessidade de
novas habita<;oes no estado, Katia
informa que 0 ultimo levantamento feito apontou deficit de
145 mil moradias no estado,

cas adequadas para 0 setor. Destacou que tr& municipios ja possuem seus conselhos formados;
Xanxere, Sao Domingos eXaxim,
mas considera fundamental que
todos participem deste processo.
"Com os conselhos vamos tomar
legitimos ·e dar andamentos a
projetos neste setor, enta~ estamos contentes com esta parceria
entre Caixa, Cohab e Amai, que
proporciona esta eapacita<;iio aos
nossos conselheiros, para aproveitarem este momento novo que
o Brasil passa no setor habitacional", disse Bruno BortoluzZi.
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CopaAmail
I

A primeira reuniao arbitral para a CopaAmai deste ano, foi realizada
na Ultima sexta-ferra, dia 2 de julho, na Sede daAmai emXanxere, com
12 equipes presentes. Fatores como regulamento e da particip~
de
atletas nas equipes de cadamunicipio. Nesteprimeiro arbitral ficou praticamente definido q,ue 0 campeonato sera livre para todas as equipes,
isto e, cada clube podera colocar em seu time quantos jogadores achar
necessario para disputar a competic;ao, tanto atletas do proprio municipio quanto de outros municipios. Assim, a CopaAmai deste ano volta a
tel' equipes mais fortes e comjogos tecnicamente melhores.

CopaAmai2
Na primeirareuniao jaficou definidotambem, que 0 segundo e definitivo arbitral da CopaAmai acontecerano dia 30 de julho, quando todas
as equipes confirmariio ou nao particip~
nacompetic;ao deste ano. A
expectativa e de que mais equipes confirmem presen~ ate 0 dia 30 de
julho, quando se definini oficialmente 0 nillnero de participantes, grupas e data de inicio do certame daAmai deste ano.
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Primeiro Arbitral
da Copa Amai e hoje
ALig;aEsportivaXanxerense e LigaXaxiense de Futebol fariio hoje, dia02 de
julho, 0 prirneiro arbitral para a real:iza¢o da CopaAmai 2010. Uma das competi¢es regionais mais forte do estado de Santa Catarina, devera ter urn born
nfunero de representantes na reuniao, que aconteee hoje a tarde, as 16 horas,
na Sede daAmai (Associru;ao dos Municipios do Alto Irani). Nesta prirneirada
reuniao dever3£>ser discutidos diversos assuntos, como modelo de competic;ao,
regulamento eprincipalmente ouvir sug;est6esdos clubes que representarao seus
respectivosMunicipios, filiados aAmai. Umadas principais discuss6es serasobre
o nfunero de atletas que cadaequipe podera inscrever de fora de seu municipio,
polemica que vern aconteeendo em edi¢es anteriores da CopaAmai.

Xanxere podera ter seis equipes
naCopaAmai
I

Segundo informa¢es, Xanxere podera ter seis equipes disputando a edi>30
deste ano daCopaAmai. Pelo que apUJlUl10sas equipes; Olaria, Tabajara, OlimpicosjAgriter, Bavial, Tres Estrelas e AguiaAzul, estariam propensas a participar este ano. Se todas confumarem presen93' teremos sim seis equipes somente
de Xanxere, 0 que podenl dar urn born nurnero de equipes, contando com as
demais equipes da regiao da Amai. Nesta prirneiFa reuniao, de hoje a.tarde,
na Sede da Amai, teremos a confumru;ao, embora se saiba que urn segundo e
decisivo arbitral devera aconteeer, ja que a Copa Amai vai iniciar somente no
mes de Agosto.
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1a Audiencia Publica Plano de Habitafiio
A Administrac;ao Municipal de Lajeado Grande, atraves

LRf

da Secretada

e Interesse Social

de Assistencia

Sodal

e Habitac;:ao, e em parcerla

com a AMAI

realizaram neste dia 06 de Julho as 9:00hs nas dependencias da camara Municipal de Verea<lores, AUDIENCIAPUBliCA PARA
APRESENTA(:AO
E APROVA(:AO00 PLANOMUNICIPAL
DE HABITA(:AO
E INTERESSESOCIAL(PLHIS).

Lidta~oes

o Plano local de Habitac;ao de Interesse Sodal e um instrumento
de implementac;ao
do Sistema Nacional de Habttac;ao - SNHIS,
que objetiva promover 0 planejamento das a~Oes do setor habitadonal de forma a garantir 0 acesso a moradia digna, a
expressao

ConcursosPUblicos

o

dos agentes

sociais

processo de elabora~ao

estrategias

sabre a habitac;:ao de interesse

do PLHIS contempla

de ac;:ao . que resultam

tres etapas

em um conjunto

tli:i£ijll&i:!

I ~i~i~:K%~~~;:!
.

i

Trzcinski fez a explana'tBo

•

Evandra Marchetti:

.....

..':.:.:::

.....

metodol6gka.

diagnOstko

diretr1z~ e instrumentos

metas

J

do setor habitacional

de at;ao

e

intervent;ao

para

e
0

Participaram da Audiencia Publica Representantes do Govemo Municipal, Representantes das Entidades e Organiza~Oes Locals e
Conselho Gestor Municipal de Habita~ao e Interesse Sodal. A Coordenadora da equipe tecnica da P»I>J, a Senhora Clarete
do plano para os presentesJ

e posterlormente

A equipe TecoiC<lda Prefeitura Municipal da qual ira elaborar

:::::::::

- proposta

de objetivos,

setor habitadonal.

t~~~~~~~~~'

.'
",.--

social e a integrac;:ao dos tres niveis de governo.

Assistente

0

0

mesmo

fot aprovado

Plano de Habitac;ao

e composta

por todos os presentes.

pelas segulotes pessoas:

Social

Gilson da Silva: Rep•.•.•••ntant •• da Administra~ao
Terezinha Chitolina Siviero: Secretarla da Sailde
Veda Giacomelli Borges Bianchi: Representante da Secretaria da Educa~ao
Luiz Paulo Zanella: Secretario de Obras e Urbanismo

",

""

Galeria
de Fotos
..................................................................................................................................................................................
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Copa Amai: equipes de Xanxere se
preparam
As seis equipes de Xanxere que irao participar da Copa Amai
buscam agora, se preparar para 0 inicio da competi~ao, que sera
dia 22 de agosto. A briga neste momento e montar suas equipes e
levar 0 que ha de melhor em termos de atletas em nosso municipio. Como as equipes estao livres para usar jogadores de onde quiser, os melhores estao na lista de ganhar urn born cache durante a
competi~o. Mas, 0 certo e que tambem teremos varios atletas de
outros munic;ipios jogando pelas equipes de Xanxere. 0 proximo
arbitral sera ilia 30 de julho, as 13 horas, na Sede da Amai.
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CopaAmai: Adulto e Sub 15
Nareuniao do Conselho arbitral da CopaAmai na~tima sexta-feira, 2 de julho,
12 equipes adultas marcaram presenr;a, mas ficou tambem decidido de quetodo
o municipio que tiver equipe sub 15devera participartaInbem com estacategoria
o campeonato da categoria sera paralelo ao adulto, que este ano tera condir;iio
livre para todas ~ equipes. Marcaram present;a naprimeira reuniiio as equipes:
Olaria, Tabajara,AguiaAzul, Tres Estrelas, Bavial e Olimpicos, todas deXanxere.
E ainda: Grnuani de Xaxim, Abelardense de Abelardo Luz, CME de Abelardo
Luz, Independente sJe Sao Domingos, Uniao de Sao Domingos, CME de Pas80S Maia, e ainda poderiio confirmarpresent;aas
equipes de Faxinal dos Guedes
e Ponte Serrada 0 proximo arbitral sera dia 30 de julho as 15 horas, na Sede da
Amai, e seu inicio estcipreviamente marcado para 0 dia 22 de agosto. 0 certame
tera a coordenar;ao das Ligas de Xanxere, atraves do presidente VIlmar Bohrer,
e Xaxiense, comandada pelo presidente Allton Rampanelli."
.

".

Atletas

llaO faltarao,

a competi~o
sera livre
,

Com seis equipes sOde Xanxere, a Copa Amai tera muito brilho e maiar competitividade, mas tambem podem aparecer os corriqueiros problemas durante a
competir;iio.Confrontos entreequipes deXanxere com certezahavera, entiio mais
urna vez sera preciso urn born regulamento, e ri~do, tambem, principalmente,
muitadisciplina porpartedos participantes. N"'aofultariioatletas, para as mesmas,
jaque as equipes poderiiotrazer atletas de qualquer lugar, visto que 0 acerto libera
as con~,
ou seja, vai ser assim; quem pode mais chora rrienos, ue!
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Amai realizaAudiincias PUblicas
Adriana Mattiello
Xanxere - A Associa.¢0 dos Municipios do Alto
Irani CArnai)realizadurante
este mes audiencias publicas sobre

0

a populac;ao

com renda
mensal'de ate tres.salarios mjnimos. Depois de
encaminhar
os pIanos

para 0 Ministerio das
Cidades, as prefeituras
tern 20 anos para a execuc;ao;' conclui.

Plano Local de

Habita¢o e Interesse Social
CPLHIS):A primeira acontece hoje, a(partir das 9
horas, na Camara de Vereadores de Lajeado Grande.
Toda a popula¢0 pode e
deve participar.
o objetivo de PLHIS e
diagnosticar os problemas
habitacionais de cadamunicipio e trac;ar uma politica publica de habita¢0
para garantir aos cidadaos
o direito a moradia digna e
regularizada.
AcOOrdenadoradaequipe
tecnica do PLHIS daAmai,
, assistente socialC1areteTrzcinski, explica que os pIanos municipais devem estar
,prontos ate o:finaldeste ano.
'~ popula<;iiovai ajudar a
planejar as a<;oespara que 0
municipio crie sua politica
de habitac;ao. Os municipiqs tern ate dezembro
, para a elaborac;ao dos
pIanos, que sao voltados

Objetivo

e diagnosticar

problemas habitacionais ,

S~!l~grama
06 de iulho
08 de iulho
12 de iu1ho
13 de iulho
20 de iu1ho
21 de iulho
22 de iulho
.22 de iu1ho
26 de iu1ho
28 de iulho

09:00 hs
14:00 hs
14:00 'hs
09:00 hs
14:00 hs
16:00 hs'
09:00 hs
14:00 hs
14:00 hs
14:~0 hs

Laieado Grande
Faxina1 dos Guedes
Marerna
Ipuacu
Vargeao
Ponte Serrada
Abelardo Luz
Quro Verde·
Entre Rios
Passos Maia

- ~u~u
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Amai inicia roteiro de audiencias
publicas esta semana
AAssociay13o dos Municipios
doAlto Irani (Amai) em parceria
com as prefeituras da regi130inicia .esta semana urn roteiro de
audiencias publicas que V130
abordar 0 Plano Local de Habitay130 e Interesse
Social
(PLHIS). As audiencias ser130
durante 0 mes de julho e toda a
populay13o esta convidada para
participar.
PLHIS conta com recursos
da administray130 municipal e
marca 0 inicio de uma serie de
reuni6es que tem como objetivo

o

lE;lvantaros problemas habitacionais dos municipios, e a partir
disso trayar uma politica publica de habitay130que sera desenvolvida nos proximos anos para
permitir que os cidad130stenham
direito a moradia digna e regularizada. .
A primeira audiencia aconteee hoje, em Lajeado Grande, na
Camara de Vereadores. 0 inicio
esta marcado para as 9h. A proxima e em Faxinal dos Guedes
na quinta-feira (8), as 14h, no
Auditorio do Cras.
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Audienc'ia publica para aprova~ao do plano de
habita<;ao e reali~ada em Lajeado Grande
Divulgay30

A adminiEtra<;80 municipal de
Lajeado Grande, atraves da secreta ria de Assistencia Social e
Habita<;80, e em parceria com a
Associa<;ao dos .Municfplos do .
Alto Irani (Amai) realizaram ontem,
9h, nas dependencias'da
Camara de vereadores, Audiencia Publica para apresenta<;80 e
aprova<;80do Plano Municipal de '
Habita<;8o e Interesse Social
(PLHIS).
o Plano Local de Habita<;ao
de Interesse Social e um instrumento de implementa<;80 do Sis-tema Nacional de Habita<;80
(SNHIS), que objetiva promover
o planejamento das a<;oesdo se~
tor habitacional de forma a garantir 0 acesso a moradia digna,
a express80 dos agentes sociEquipe que participou da audiencia
ais sobre a habita<;80 de interes- .
Participaram
da audiencia
se social e ~ integra<;80 dos tres.
Publica representantes do goniveis de governo.
\
_ - verno municipal, representantes
processo de elabora<;80 do
das entidades e organiza<;oes .
PLHIS contempla tres etapas:
locais e Conselho Gestor Muproposta metodol6gica, diagn6snieipal de habita<;ao elnterestieo do setor habitacional e esse social.
trategias de a<;80- que resultam
A coordenadora da equipe
em um eonjunto de objetivos,
tecnieada Amai, Clarete Trzmetas, diretrizes e instrumentos
cinski Fez a explana<;80 do plade a<;80e interven<;80 para 0 seno para os presentes e, postetorhabitacional.·
riormente, 0 mesmo foi apro-

as

o

publica do Plano

vado por todos.
A equipe tecnica da prefeitura que ira elaborar 0 Plano de.
Habita<;8P e composta pela assistente social Evandra Marehetti; seeretaria da Saude Terezinha Siviero; secretario de
Obras e Urbanismo·Luiz Paulo
Zanella; representante da Administra<;80 Gilson da Silva e
representante da Sec;etaria da
Educa<;ao Veda B, Bianchi.
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Noticias
AMAI inicia roteiro de Audiencias Publicas esta semana
07/07/2010

- 10:15:00

Municipios
Associa~Oes
FECAM

santa Catarina

A Associa~ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em
parceria com as prefeituras da regiao iniciam esta
semana um roteiro de Budieneias publieas que vao
abordar 0 Plano Local de Habita~ao e Interesse Social
(PLHIS). As audiancias serao durante 0 mas de julho
e toda a popula~ao esta eonvidada para partieipar..

o

ConselhosjColeglados
. RedeCIM
Servk;os
, Orientac;OesTecnlcas

PLHIS eonta com recursos
da Administra~ao
Municipal e marca 0 inicio de uma serie de reuniaes
que tem como objetivo
levantar
os problemas
habitacionais dos municipios, e a partir disso trac;;ar
uma
polltiea
publica
de
habita~ao
que
sera
desenvolvida nos pr6ximos anos para permitir que os
cidadaos tenham direito a moradia digna e regularizada. A prime ira aeonteeeu ontem em Lajeado
Grande, na Camara de Vereadores. A pr6xima e em Faxinal dos Guedes no dia 8 de julho, as 14h,
no Audit6rio do CRAS.

Cronograma
Programas Federals
Contato

12 de julho - 14 horas - Marema
13 de julho - 9 horas • Ipuac;;u
20 de julho - 14 horas - Vargeao
21 de julho - 16 horas - Ponte Serrada
22 de julho - 9 horas - Abelardo Luz
22 de julho • 14 horas - Ouro Verde
26 de julho - 14horas - Entre Rios
28 de julho - 14h30min
ASCOM/AMAI

(Fernanda

- Passos Maia
Bertotto)
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Amai debate·
planas de

7/7/2010

Amai realiza audiencias publicas
. sobre 0 plano de habita~ao

habita~fio

A primeira audiencia foi realizada no municipio de Lajeado Grande

Larissa Damian
Xanxere - A Associayao
dos Municipios do Alto Irani
(Arnai) esta realizando nas
prefeituras da regiao as audiencias publicas com objetivo
de abordar 0 Plano Local de

Habitayao de Interesse Social
(Plhis) ..
o plano de·habitayao conta com recursos da administrayao e e 0 inicio de vanas
ay.oes que vaG levantar os

e

Objetivo
que a populac;rao participe de todas as
eta pas do plano de habitac;rao

Cronograma das audiencias ptiblicas:
08 de julho
12 de julho
13 de julho
20 de julho
21 de julho
22 de julho
22 de julho
26 de julho
28 de julho

- 14 horas, Faxinal dos Guedes
- 14 horas, Marema
- 9 horas, Ipuayu
- 14 horas, Vargeao
- 16 homs, Ponte Serrada
- 9 horas, Abelardo Luz
- 14 horas, Ouro Verde
- 14horas, Entre Rios
-14h30min, Passos Maia

problemas habitacionais dos
munieipios, para que seja trayada uma politica publica de
habitayao, que sera desenvolvida nos pr6ximos anos, para
permitir que todas as pessoas
tenham direito a moradia
segura e regularizada.
Segundo a coordenadora
da equipe tecmca da Amai,
Clarete Trzcinski, os pIanos
estao sendo elaborados em
tres etapas: proposta metodol6gica, diagn6stico e
propostas das ayoes. Quem
elabora e discute essas etapas
e a equipe tecnica da Amai,
das prefeituras e Conselho
de Habitayao; e as audiencias servem para divulgar os
dados de cada etapa do plano
para a populayao. "Vma das
prerrogativas do Ministerio
das Cidades e a participayao
da pOJ?ulayao no processo,
porque existem as instituiyoes
representativas
que estao
nos conselhos que elaborarn
as etapas; e as audiencias
publicas sao para divulgar e
validar cada produto dessas
etapas", explica.
Confonne a coordenadora,
as equipes estao verificando
e seguindo a risca todas as
deterrninayoes e nonnas do
Ministerio, para no final do
ana fazer 0 relat6rio das etapas e enviar, para que todo 0
processo seja validado.
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Prefeitura

Municipal de

Fax;nal dos Guedes

I

Av. Rio Grande do SUI, 50 • Centro
CEP: 89694·000

CNPJ: 83.009.910/0001·b2
E-maH: prefeitura@faxtnal.sc.gov.br

Telefone: (49) 34360277
Fax: (49) 34360277

""-'nkiplo

Pnefeitura

Go,,",mo

Guia C1dade

Turlsmo

Contato

Paglna Inicial . > Noticias

Links Rapidos

Data: 08/07/2010

Legisla~iio
A administrayao de Faxinal dos Guedes em parceria com a Associ~ao dos Municipios do Alto Irani
(AMAI), realizaram na tarde desta quinta-feira, a I" Audiencia Publica de Aprov~ao e lanyamento do Plano
Local de Habitay30 e Interesse Social. 0 evento contou com a presenya de autoridades locais, representantes
de entidades, empresas e Iideres de comunidades.

Concursos Publicos

Objetivo do Plano e de contribuir .para a reduyao do deficit de moradia, aurnentando a oferta de habit~3o no
mercado e a formulay30 de politic as publicas voltadas para 0 desenvolvimento sustentAvel, realizay30 do
planejamento estrahigico do municipio, construindo urna nova dinfunica para as cidades beneficiadas.
Segundo a Coordenadora do Plano em Faxinal dos Guedes, Karla Zanferrari, ja foi realizado urn
levantamento previo do deficit de moradias e a partir de agora, sera desenvolvido 0 Plano com 0 auxilio da
comunidade. Entre as ja identificadas encontram-se familias dos Bairros Santa Luzia, Florestal, Bairro Rosa
e Ervatal.
FECAM • Federa<;ao Catarlnense
..... M.u.nic.ipi~s...

de

"A elaboray3o desse plano e de suma importancia pois e urna das premissas para que possamos ir em busca
de recursos para a construy3o de novas moradias, 0 que refiete na qualidade de vida da popul~ao. Nos ja
temos 0 fundo de habitayao e 0 Conselho, agora falta apenas a elaborayllo do plano que estamos iniciando
nesta quinta-feira", destaca Karla

o Prefeito

Flavio Bruno Boff destacou que 0 municipio tern grande necessidade
o primeiro passo para buscar reClltSOSe suprir essa necessidade.

de habi~llo

e esse projeto e
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& Lagartos

Faxinal dos Guedes - A administra~o

E1ei¢es 2010

Guedes em parceria com a As&lci~o

Esporte

de Faxinal des
des

Municfpios do Alto Irani (AMAI), realizaram na tarde

Copa2010

desta quinta-felra, a 11 Aud~ncla

Coluna "Na Geral"

Aprova~o

Femi2010

Habffil9ao e Interesse Social. 0 evento oontou com a
prese~

Gazeta Regional

o objetivo

MUsica

de autortdades locais. representantes de

do Plano ~ de conmbuir para a redu~o

do

dlMicit de moradia. aumentando a oferta de habita~

PoIicia

no mercado e a formul~

Porrtica
Tempo e Temperatura

Pllblica de

do Plano Local de

entidades. empresas e Ifderes de comunidades.

Geral

Regi40

e lan~mento

de poIfticas pllblicas

vofladas para a desenvoMmento
realjza~

sustent!lvel,

do planejamento estrategico do municipio. COllStruindo uma nova dinamica para as cidades

beneficiadas.
segundo a Coordenadora do Plano em Faxinal dos Guede$, Karla zanferrari, ja foi realizado um levantamento
previa do d~ficit de moradias e a partir de agora, se~ desenvolvido 0 Plano com 0 auxillo da comunldade.
Entre as ja identificadas encontram-se fammas des Bairros Santa Luzla. Aorestal, Bairro Rosa e Ervatal.
"A elabora~o

Nero.

desse plano ~ de suma impor!ancia pois ~ uma das premissas para que possamos ir em busca

de recursos para a ccnstru~o

de novas moradias. 0 que rellete na qualidade de vida da popula~o.

temos 0 fundo de habita930 e a Conselho, agora falta apenas a elabora~

Nos ja

do plano que estamos inlciando

nesta quinta-felra", destaca Karla.

o Prefeito

FllWio Bruno Bolf destacou que 0 municipio tem grande necessidade de hab~

e esse projeto ~

a primeiro passo para buscar recursos e suprir essa necessidade.

Famllias contempladas com moradia serao anunciadas nesta sexta--feira
A Adminislra~o

de Faxinal dos Guedes, atraws da Secretaria de Assistalcla

Socia~ realiza na manha desta

sexta·feira, as 9h. no CRAS, reuni40 com as famllias que serao beneficiadas com as primeiras 33 casas
populares que serao conslrufdas. segundo a Secretaria de Assist~cia

Social. MOnica Vacaro Padovano 0

anllncio das famllias beneficladas acontece durante a reuni40.
Elas foram escclhidas de acordo com 0 estudo s6cio econOmico e crit~rios da Caixa EconOmica Federal.Na
oportunidade, sel'll apresentado as famllias, 0 projeto social sendo que todos os meses, os benef~rios
deverao particlpar de reuniOes.

o Prefeilo

FllWio Boff destaca que este ~ um momenta importante ande parte do deficit de moradias ja se~

suprido. Nesta administra~,

foi actquirido novo terreno para constru~

das casas, vista que a que estava

disponfvel era impr6prio. "Dentro da nossa administravao, conseguimos ccmprar uma nova area de terras e
essa area eslll correta e estamos iniclando as obras para logo logo entregar esses resicUlncias para as
famllias", destacou 0 Prefeito.
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Faxinal realiza audiencia
sobre plano de habita~ao

Esta foi a primeira audiencia que tratou do assunto

Faxinal dos Guedes - A
administrac;:ao, em parceria com a Associac;:ao dos
Municipios do Alto Irani
(Amai), realizou, na tarde
de ontem, a 1a Audiencia
Puolica de Aprovac;:ao e
lanc;:amento do Plano Local
de Habitac;:ao e Interesse
Social. a evento contou com
a presenc;:a de autoridades
locais, representantes
de
entidades, empresas e lideres
de comunidades ..
objetivo do Plano e
contribuir para a reduc;:aodo
deficit de moradia, aurnentando a oferta de habitac;:ao
no mercado e a formulac;:ao
de politicas publicas voltadas para 0 desenvolvimento
sustentavel, realizac;:ao do
planejamento
estrategico
do municipio, construindo
urna nova dinfunica para as
cidades beneficiadas.
Segundo a coordenadora
do Plano em Faxinal, Karla
Zanferrari, ja foi realizado

a

urn levantamento previa do
deficit de moradias e, a partir
de agora, sera desenvolvido 0 Plano com 0 auxilio
da comunidade. Entre as ja
identificadas, encontram-se
familias dos bairros Santa
Luzia, Florestal, Bairro Rosa
e Ervatal.
"A elaborac;:aodesse plano
e de surna irnportfulcia, pois
e uma das premissas para
que possamos ir em busca de
recursos para a construc;:aode
novas moradias, 0 que reflete
na qualidade de vida da populac;:ao.Nos ja temos 0 fundo
de habitac;:ao e 0 Conselho,
agora falta apenas a elaborac;:aodo plano que estamos
iniciando nesta quinta- feira",
destaca Karla.
a prefeito Flavio Bruno
Boff destacou que 0 ml,Ulicipio tem grande necessidade
de habitac;:aoe esse projeto e
o primeiro passo para buscar
recursos e suprir essa necessidade.

- 2010
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Prefeitura

IrIunicipal

de

IpUafU

ili

R. zanella, 818 - Centro
~~ CEP: 89832-000
®. CNPJ: 95.993.028/0001-83
E-mail: tpuacU@fpuacu.sc.gov.br
Telefone: ("9) 3449 0045
~ Fax: ("9) 34490045

~~!

!~

Municipio

Prefeitura

Govemo

Gufa Cidade

Tur1smo

Cantata
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Amanha (13) acontece em Ipua~u a I" Audiencia PUblicade Aproy~ao e l~ameuto do Plano Local de
Habita~o e Interesse Social. Essa 89io e uma parceria entre a ~io
de Ip\Ja9ue a Associ~o dos
MwUcipiosdo Alto Irani (AMAI). 0 evento acontece as 9hs na Camara Municipal de Vereadores de Ipua~u.
De acordo com 0 secretirio IllllDi.cipalde assistencia social Ivo de Freitas, 0 evento vai contar com a
participll9liode autoridades locais, representantes de entidades, empresas e lideres de comunidades.
o Plano tern 0 objetivo de contribuir para a ~io
do deficit de moradia, aumentando a oferta de habi~o
no mercado e a form~iio de politicas pUblicasvoltadas para 0 desenvolvimento susten1livel,realizayao do
planejamento estrategico do municipio, construindo urna nova dinilmica para as cidades beneficiadas.

Relat6rio

de atividades

e Presta9do

de Contas

- 2010

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo:PortalTudosobre Xanxere
13/7/2010

HOME» NOTiCIAS » HABITACAO
••••••..•.•••••••••••••••••••••••••••••
, •••••.•••••••••••••••••••••••••
••••••••••v •••••••••••·•.••.•
·•••••••••••••••••••.••••••••••
·.'o.••••••••
·•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••..•
-•••••••
'."' ••••••••••••••.••.••••••••••••••
oi'o •••• VJ' •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••.••••
"'••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••
"

Ter, 13/07/10 as 16:26

SDR de Xanx~re sedia re~niao da Cohab
,

A Secreta ria de Desenvolvimento
Regional ,(SDR) de Xanxere realiza

@ Compre
jSelecione

o

opEstado p .

Iseleciolle a·~i~<ide....

nesta quinta-feira (15), as 16 horas, no

Aluguel

Jill
k]

audit6rio da SDR, reuniao para debater
os principais problemas vinculados a
area de habitacao na regiao. 0
encontro e promovido pela Companhia
de HabitaQao do Estado de Santa
Catarina.( Cohab/SC).
A reuniao vai contar com os prefeitos

..................

~#~~i:~Nf>
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::

da AssociaQao de Municipios do Alto
Irani (AMAI), bem como agentes da

area. 0 objetivo e fazer levantamento de informayOes para

0 diagn6stico

regional e

estadual de habitaQao de interesse social, do Plano Catarinense de Habitacao e
Interesse SoCial.'
Na oportunidade serao assinados convenios, que ja foram publicados, com as
'prefeitu~s de Abelardo'Luz, Entre Rios e sitlo Domingos para a aquisi~o de
vefculo para

0 transporte

escolar dos alunos do ensino fundamental e medio,

Os municipicis de Abelardo Luz e Sao Domingos 'receberao R$ 330.000, sendo R$

247.500 da Secreta ria:de EducaQao"atraves da SDR <,ieXanxere, e R$ 82.500 de
contrapartida. Ja 0 municipio de Entre Rios recebera R$ 190.000 sem
contrapartida.
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Na manhii de hoje roi realizado em rpua~u a 10 Audiencia Publica de Aprova~ao e Ian~amento do Plano
Local de Habita9io e Interesse Social. 0 Plano e uma parceria entre administra9io municipal de I~
e
Associ~ao dos Municlpios do Aho Irani (AMAI).

LiF

Udta¢es

Objetivo do Plano e de cOlltribuir para a redu~ii.o do deficit de moradia. aumentando a oferta de habita9io no
mercado e a formula9io de politicas pUblicas voltadas para 0 desenvolvimento sustentAvel, realiza~ilo do
planejamento estrategico do municipio, coostruindo wna nova dinimica para as cidades beneficiadas. 0
Coordenador do Plano em Ip~u
Ivo de Freitas explica que se 0 municlpio nao tiver 0 plano, nii.o consegue
mais recursos estaduais e federais. "JIi estamos fazendo levantamento previo do deficit de moradias e a partir
de agora, sera desenvolvido 0 Plano com 0 auxilio da comunidade", explica Ivo. A admini~ilo
de Ipu89U
ja viabilizou alguns projetos com outros 6rgilos para a hab~io.
0 prefeito municipal DeniIso C&<laIexplica
que 0 IDH - fndice de Desenvolvimento Humano do municipio e baixo e que hi necessidade de hab~
no mlUliclpio. "Vamos buscar recursos plll1l viabilizar essa ~o", diz 0 prefeito.A Coordenadora da equipe
da Amai do Plano CIarete Trzcinski explica que a a~o e dividido em tres etapas, sendo consecutivamente as
propostas metodoI6gicas, diagn6stico e a~l'les. "Estamos fazendo urn planejamento para 0 municipio executar
e que sera destinado a uma popul~
de ate ves sallirios minimos", explica ela. 0 evento contou com a
presen~a de autoridades locais, representantes de entidades, empresas e Iideres de comunidades.

~f!.~.t!..~.f~~
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....
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PLANOMUNICIPALDE HABfTA!;AO

A Administra~ao Municipal de Marema em partetia tom a AM/lJ- Associa,ao dos Municipios do Alto Irani, realizaram no dia 12 de
Julho as 14:00hs nas dependentlas do Centro de Multiplo Uso, a l' AUDIENCIAPUBLICAPARAAPRESENTAI;AO
E LAN<;AMENTO
DA
1° ETAPADO PlANO MUNICIPALDE HABITAl;AOE INTERESSESOCIAL(PlHIS).
o Plano e um instrumento de implementa~ao do Sistema Nacional de Habita~ao, que tem por objeti"" 0 planejamento e gestao
das a,Oes do setor habitational, garantindo asslm 0 atesse
moradla digna poPUla>ao.
o proeessO de etabora,ao do Plano tontempla tres etapas:
• Proposta metodolcigita;
• Diagn6stito do setor habltational;
• Estrategtas de a,ao que resultam em um tonjunto de objetivos, metas, diretrlzes e instrumentos de a,ao e inte""'o,ao para 0
setor habitaclonal.
Participaram da Audiencia Publita Representantes do Governo Munjcipal, Representantes das Entidades e Organlza~oes locais,
Conselho Gestor de Habita~ao de'lnteresse Social e Equipe tetnlta da Prefeitura:
o Prefetto Municipal 0 sro Jose A. Marchetti, destatou ainda a.importantla da partitlpa~ao da sociedade em todas as etapas do
Plano, pois ela nos din. que tipos de hablta~ao pretisam e juntos vamos tentar resolve.- OS problemas habltationais em nosso
municipio.

a

~.'~ti.~.~11
:f.()~o.s

a

.

Prefeltu~

Municipal de Marema
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PROMOCOES

NOTiclAS

FAlECONOSCO

ANUNCIE

BUSCA

NO SITE

ZINHO BISSOLOTTI

ESPACO LIVRE
14:00 as 16:00

Caso Jessica Lumi

Ipua~u debate Plano Local de Habita~ao

xamcen~

Evento foll8alizado na manhli de onlem

Cinema
Cobras

& Lagarlos

IPUavu - Na manha de ontem, fei realizado a 1"

Elei96eS 2010

Audi~ncia Publica de Aprova~o,

e Ianoamento do

Esporte

Plano Local de Habita~o

Cope 2010

Plano ~ uma parcerla entre administravao municipal

Coluna "Na Geral"

e AS5OCia~O des Municfpies do Alto Irani (Amai).

e Interesse Social. 0

Feml2010

o objetivo

Gazela

deficit de moradia, aumentando a oferta de habita~o

Regional

do Plano ~ contribuir para a redu¢o

Geml

no Mercado e a formula~o

Musica

voltadas para 0 desenvolvimento
realiza~o

Pollcia

do

de pollticas publicas
sustentavel,

do planejamento eslrat~ico

do municlpio,

construindo uma nova dinamica para as cidades
PoIItica

beneficiadas.

o coordenador

Regiiio
Tempo

e TemperatUra

do Plano em lpuavu, lvo de Freitas, explica que, se 0 municipio nao tNer 0 plano, nao

consegue mais recursos esladuais e federals.

"Ja eslamos fazendo levantamento previo do deficit de moradias e, a partir de agora, sera desenvolvido

0

Plano com 0 auxllio da comunidade", explica tvo.
A adminislra~o

de Ipuavu ja lliabilizou alguns projetos com oulros 6rgaes para a habitavao. 0 prefeito Denilso

casal explica que 0 IDH - (ndice de DesenvoMmento

Ncme

de habtta~o

Humano - do municlpio e baixo e que ha necessidade

no municIpio. 'Vamos buscar recursos para viabilizar essa a~o",

Folha Regional

diz 0 prefeito.
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Secreta ria de Desenvolvimento Regional
de Xanxere sedia reuniao da Cohab
A secretaria de Desenvolvimento Regional de Xanxere realiza nesta quinta-feira (15), as 16
horas, no audit6rio da SDR, reuniao para debater os principais
problemas vinculados a area de
habita9ao na regiao. a encontro
e promovido pela Companhia de
Habita9ao do Estado de Santa
Catarina (Cohab/SC).
A reuniao vai contar com os
prefeitos da Associa9ao de Municipios do Alto Irani (Amai), que
pertencem a SDR de Xanxere,
oem como agentes da area. a
objetivo e fazer levantamento de
informa96es para 0 diagn6stico
regional e estadual de habita9ao
'nteresse social, do Plano Ca-

tarinense de Habita9ao e Interesse Social.
.
Na oportunidade serao assi-'
nados convenios, que ja foram
publicados, com as prefeituras
de Abelardo Luz, Entre Rios e
Sao Domingos para a aquisi9ao
de veiculo para 0 transporte escolar dos alunos do ensino )'undamental e medio.
as municipios de Abelardo
Luz e Sao Domingos receberao
R$ 330 mil, sendo R$ 247.500
da Secretaria de Educa9ao,
atraves da SDR de Xanxere, e
R$ 82.500 de contrapartida.
- Ja"o munkipio de Entre Rios
recebera R$-190 mil, sem contr<;JPC!
rti_d_a_,
.
_
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