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APRESENTAÇÃO

Como parte do Terceiro Produto apresenta-se a seguir o relatório das
atividades desenvolvidas para a realização do PLHIS de Itajaí na Etapa 3 –
Estratégias de Ação, até a Audiência Pública de Apresentação das Estratégias
de Ações do PLHIS de Itajaí. Nele constam as atividades e encaminhamentos
realizados para se alcançar os objetivos da primeira etapa.
As atividades foram realizadas pela Consultoria – Terra Arquitetura e
Planejamento Ltda. – em parceria com a equipe da Prefeitura de Itajaí. A
organização dos eventos se deu de modo coletivo, contando com os membros
das duas equipes para a divulgação, sensibilização da população e dos
técnicos municipais. A produção do material a ser apresentado, o material de
apoio, a apresentação e a organização dos dados obtidos nos eventos
proposto ficaram sob a responsabilidade da equipe SEHAB e Consultoria.
Constam neste relatório a descrição das atividades realizadas no âmbito
da Consultoria, os contatos e reuniões com o Núcleo Técnico, reuniões de
apoio e a Audiência Pública de Apresentação das Estratégias de Ação do
PLHIS de Itajaí, que ocorreu no auditório da Prefeitura de Itajaí.
Todas as informações vêm acompanhadas de suas respectivas atas,
lista de presença, material de divulgação, fotos do evento e material utilizado.
Esse relatório está relacionado às Estratégias de Ação do Plano Local
de Habitação de Interesse Social de Itajaí e da participação social na sua
construção,

constando

das

seguintes

atividades,

reuniões

técnicas,

capacitações e oficinas, Mobilização para a 3ª Audiência Pública de
Elaboração do PLHIS.
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1

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1.1

CAPACITAÇÕES E OFICINAS (ANEXO 1)

As capacitações foram realizadas com a participação das instâncias já
constituídas, como o Conselho de Habitação e os representantes de diversos
segmentos e de cada uma das 4 regiões da cidade, além dos represententes
das Associações de Moradores via Unami e outros. Também participaram os
representantes do Núcleo Técnico, grupo formado por técnicos municipais de
várias secretarias para acompanhar o andamento do PLHISI. O seu objetivo é
repassar aos participantes a forma de funcionamento de cada etapa, seu
andamento e nivelar o conhecimento sobre a habitação de interesse social e o
diagnóstico habitacional, abrindo possibilidade de participação e fornecimento
de informações à todos.
As oficinas foram realizadas no mesmo evento e com os mesmos participantes,
tendo como objetivo uma intervenção maior dos participantes diretamente no
conteúdo de cada etapa. No caso das Estratégias de Ação cada representante
pôde acrescentar dado e informações, questionar os números e conclusões
compartilhadas e sugerir abordagens e complementações.

1.2

REUNIÕES DO NÚCLEO TÉCNICO (ANEXO 2)

As reuniões tiveram como objetivo a coleta de informações pela consultoria e
parecer técnico das secretarias municipais sobre o material já processado.
Nela também é aprovada o Diagnóstico Habitacional, sendo encaminhada
posteriormente para aprovação no Conselho Gestor.
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1.3

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIAGNÓSTICO DO PLHIS DE ITAJAÍ
(ANEXO 3)

Aconteceu no dia 22 de novembro de 2011 no auditório da Prefeitura Municipal
de Itajaí, as 18h30 horas com a presença de representantes do Conselho
Gestor, Núcleo Técnico, Coordenação, Consultoria, autoridades municipais,
representantes civis e comunidade. O principal objetivo foi apresentar
oficialmente as Estratégias de Ação do PLHIS.

1.4

COMUNICAÇÃO VIA OFÍCIO E E-MAILS (ANEXO 4)

A maioria das informações e encaminhamentos entre Consultoria e a
Coordenação, foram realizadas através de contato eletrônico, o qual aconteceu
desde o inicio das atividades do PLHISI. Os encaminhamentos formais foram
feitos através de ofícios.

1.5

REUNIÕES INTERNAS DA CONSULTORIA

Reuniões realizadas entre os membros da consultoria, destinadas a definições
de metodologia, ratificação de informações, compatibilização de ideias,
discussão de resultados, elaboração de apresentações e direcionamento das
próximas etapas.
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ANEXO 1
Capacitações e Oficinas
Documentos comprovatórios:
Ata 003/2011/CO
Lista de Presentes
Material divulgação
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ATA 003/2011/CO
Evento: 3ª CAPACITAÇÃO E OFICINA
Data: 28/09/2011 – quarta-feira, 15hr
Local: Sala de reuniões da Secretaria de Comunicação – PMI - Itajaí
Pauta da Reunião:
- Abertura.
- Apresentação das Estratégias de Ação;
- Debate e esclarecimentos;
- Organização da Secretaria Municipal de Habitação para implementar o PLHIS;
- Calendário de finalização da elaboração do PLHIS.
Descrição e encaminhamentos
- A Diretora da Habitação Denise fez a abertura da reunião saudando e
agradecendo aos presentes e fazendo um breve relato sobre a finalização da
segunda etapa (Diagnóstico Habitacional) e inicio da terceira (Estratégias de
Ação) do PLHIS. O arq. Christian representando a Consultoria, também saudou
os presentes, fez um relato sobre o andamento do PLHIS, a última audiência
pública e a importância da participação de todas as secretarias e a comunidade
nesta ultima etapa de propostas de ação. Fez uma breve introdução da reunião e
apresentou a metodologia da mesma.
- Explanou sobre o corpo do produto 3 e quais serão os conteúdos abordados.
Reforçou a união necessária entre as secretarias para sanar os problemas do
município, uma vez que estes são multidisciplinares e interagem entre si.
- Moradora da Divinéia I questionou a cobrança de impostos de alguns
loteamentos, falando sobre a necessidade e importância do pagamento do IPTU.
Todos concordaram acrescentando que há a necessidade de regularização de
algumas áreas para tornar esse ato legal.
- Arq. Leonardo explanou sobre as linhas programáticas e os programas de ação.
Christian propôs que o PLHIS torne-se lei, Denise colocou a dificuldade deste ato,
porém mencionou que apenas algumas linhas programáticas tornem-se leis.
- Keila questionou a diferença entre Agentes Locais e Arranjo Institucional. Paulo
explicou que os Agentes Locais são os que participam do programa e o Arranjo
Institucional é o papel de esses agentes no mesmo.
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- A secretária Neusa comentou da existência de um funcionário público para a
captação de recursos federais.
- Christian citou a possibilidade de decidir os locais de prioridade de ação e criar
ZEIS nestes locais, facilitado à captação de recursos e encaminhamentos de
projetos.
- Geógrafo Paulo falou sobre os custos, e foi questionado pela secretaria Neusa
sobre a diferença de Urbanização Complexa e Simples, que se diferem pelas
atividades exercidas em cada uma, a complexa exige trabalhos geotécnicos,
terraplanagens, contenções, etc. e a simples engloba apenas pavimentações,
iluminação pública e etc.
- Neusa questionou o referencial do valor para construção de unidade, sendo que
este é relativamente baixo e impossível de alcançar. Paulo explicou que este valor
é referencia da Caixa Econômica Federal e serve apenas de base, concordando
que não é possível construir unidades com o valor apresentado.
- Christian apresentou os indicadores e finalizou a apresentação.
-Foram acordadas as datas de 10/10/2011 para a última reunião do Núcleo
Técnico e de 17/10/2011 para o evento público das Estratégias de Ação do
PLHIS.
- Neusa parabenizou a equipe e acrescentou que a apresentação está bem
consistente e de acordo com a realidade do município, desejou um bom trabalho
na elaboração das propostas e finalizou a reunião agradecendo a todos e
entregando o certificado aos presentes.

Itajaí, 28 de setembro de 2011.
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3ª CAPACITAÇÃO E OFICINA – LISTA DE PRESENÇA

9

Plano Local de habitação de Interesse Social de Itajaí – PRODUTO 3

3ª CAPACITAÇÃO E OFICINA – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Convite Oficial para 3ª Capacitação e Oficina
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ANEXO 2
Reunião Núcleo Técnico
Lista de Presentes
Convite
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LISTA DE PRESENTES
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CONVITE
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ANEXO 3
Audiências Públicas
Audiência Pública 03 - 22/11/2011
Apresentação das Estratégias
de Ação do PLHIS de Itajaí

Documentos comprovatórios:
Ata
Lista de Presentes
Fotos
Cerimonial de Abertura
Discurso da Secretaria Municipal
Materiais de Divulgação
Apresentação das Estratégias de Ação
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ATA 003 - AUDIÊNCIA PÚBLICA
Evento: Audiência Pública de Apresentação das Estratégias de Ação do Plano
Local de Habitação de Interesse Social de Itajaí – PLHIS.
Data: 22/11/2011 – terça-feira, 18hr 30min
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Itajaí
Participantes: Ver lista de presença do evento.
Pauta:
- Abertura do evento
- Discurso Secretaria de Habitação de Itajaí (ver discurso anexo)
- Apresentação das Estratégias de Ação
- Questionamento Público
- Encerramento
Descrição e encaminhamentos
- A audiência teve inicio às 19h10min, com abertura do Mestre de Cerimônia
(MC) falando sobre o PLHIS, convidando então as autoridades para compor a
mesa. Agradeceu aos demais presentes, e convidou a todos para de pé ouvirem
o Hino Nacional.
- O MC deu continuidade à audiência falando sobre o plano e convidando a
Secretária Neusa Maria Vieira para tomar a palavra, a qual cumprimentou todos
os presentes e iniciou sua explanação. Falou de todo o caminho traçado pelo
Plano, as etapas concluídas e esta última. Agradeceu a todos que direta ou
indiretamente fizeram parte da elaboração do PLHIS, equipe SEHAB, consultoria,
núcleo técnico, SINDUSCON, associações de moradores, comunidades,
universidades, sociedade civil, e governo como um todo, ao Prefeito Jandir Belini
e sua vice Dalva. Deu boa noite e desejou um bom trabalho.
- MC chamou a Diretora de Planejamento Habitacional Denise Maria Reig, para
tomar a palavra. Denise saudou a todos e falou sobre o planejamento e do
trabalho que as equipes envolvidas no PLHIS desenvolveram, parabenizando e
agradecendo a dedicação e resultados alcançados.
- MC desfez a mesa e convidou a todos os presentes para ouvirem a
apresentação das Estratégias de Ação. Convidando então o Arq. Christian para
explanar as estratégias.
- O Arq. Christian saudou todos e agradeceu a presença. Explanou sobre os
15

Plano Local de habitação de Interesse Social de Itajaí – PRODUTO 3

problemas da habitação. Ressaltou que o plano por si só não resolve nada, e que
depende do esforço dos governantes e da cobrança da comunidade para a
concretização do mesmo. Falou dos recursos disponíveis em algumas esferas
governamentais e que o Plano dá um horizonte para a solução dos problemas
habitacionais de Itajaí. Então deu inicio a apresentação.
- O Sr. Élcio Machado questionou sobre custo apresentado para a construção de
novas unidades habitacionais (UH’s), se é apenas a edificação ou este valor inclui
terreno?
- A Secretária Neusa respondeu que este preço inclui apenas a construção da
unidade.
- O Arq. Christian passou a palavra ao Arq. Leonardo Pessina, que saudou a
todos e explanou sobre as linhas programáticas.
- O Arq. Christian explicou o mapa de ZEIS e o Arq. Leonardo deu continuidade
as LP’s.
- Um membro da comunidade questionou se a desapropriação de um vazio é por
valor de mercado ou valor renal?
- O Arq. Leonardo explicou que estes vazios tornar-se-ão ZEIS, portanto não
gerarão desapropriações e sim estipulará o uso do terreno. Terminou sua
apresentação e passou a palavra ao Arq. Christian, que deu continuidade às
condições essenciais para implementação das LP’s.
- A comerciante do bairro São Vicente, Sra. Jane questionou o que é necessário
para que o PLHIS saia do papel?
- O arq. Christian respondeu que primeiramente, determinação e vontade política,
mas também é necessária a organização da comunidade e sociedade civil.
- A Sra. Jane ressalta que São Vicente é um dos melhores lugares para se viver e
trabalhar, porém é um local esquecido pelas autoridades e propõe criação de um
sindicato para cada bairro.
- O Arq. Christian afirmou que este papel já é executado pela UNAMI.
- Representante da imprensa Sr. Graciliano Rodrigues questionou como foi
desenvolvido o cronograma? Se a prioridade seria a construção de novas UH’s.
- O Arq. Christian explicou que o cronograma não é focado em uma prioridade, e
sim é um misto de todas, pois os problemas devem ser atacados
concomitantemente.
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- A Sra. Patrícia, membro da comunidade, questionou a liberação do projeto da
Nossa Senhora das Graças.
- Christian encaminhou a questão à Secretária, pois se trata de um problema já
encaminhado pela SEHAB.
- Sr. Marcelo, membro da comunidade, agradeceu e parabenizou o PLHIS,
questionou sobre o investimento feito pela prefeitura na SEHAB, e qual o valor
que a prefeitura utiliza para a contrapartida na elaboração de projetos
habitacionais.
- A Secretária Neusa disse que possui estas informações, porém, não tinha o
valor exato, providenciará a divulgação de um relatório de forma legal, mas neste
exercício – 2011, o valor de contra partida, ficou em torno de 700mil reais gastos
com habitação, incluso neste montante o Contrato existente com a Associação
Ombro Amigo - Projeto João de Barro. Afirmou que no projeto de Reurbanização
da Foz do Ribeirão da Murta, foram investidos 5milhões de reais e no projeto
Loteamento Dona Nina a prefeitura entrou com 700mil reais, lembrou ainda que
existem vários projetos em andamento e desenvolvimento. O Arq. Leonardo
interveio e afirmou que o maior investimento na habitação é financiado pelo
governo federal, o qual chega a 80%.
- Morador Sr. Josemar do Loteamento Popular da Murta questionou se todos os
moradores serão removidos?
- A secretária Neusa confirmou que não haverá remoções no loteamento Popular
da Murta e sim regularizações.
- O Sr. Marcelo achou ousadia a SEHAB elaborar o PLHIS, e parabenizou a
iniciativa. Como educador no bairro Nossa Senhora das Graças, questionou se
existem projetos para áreas de lazer, playgrounds, praças, parques ambientais...
- Christian ressaltou que o PLHIS é um dos itens de urbanização do município, e
que está previsto nas diretrizes que os projetos acompanharão áreas de lazer ou
arborizadas.
- O Sr. Graciliano perguntou se a cidade tem propensão para verticalização e
como será feita as reformas e adequações. Considerarão os aspectos físicos da
cidade, pois o sofrimento da cidade em enchentes se repete cada vez mais.
Christian informou que o PLHIS não apresenta modelo construtivo, mas sim
diretrizes, indicando aplicação de edifícios verticais ou habitações sobre pilotis. E
17

Plano Local de habitação de Interesse Social de Itajaí – PRODUTO 3

que a CAIXA não aprova valores superiores para implantação de pilotis, pois
pelas características de Itajaí excede os valores padrões.
- Morador da Murta, Sr. Luís Carlos Pereira informou que na localidade onde
mora existe um terreno abandonado de aproximadamente 9mil m², possui projeto,
e está até hoje esperando, gostaria de saber o que será feito. Também a
drenagem do ribeirão foi feito pela metade e causará problemas para os
moradores na próxima chuva.
- O Arq. Christian agradeceu a todos e pediu para que todos que aprovassem as
estratégias levantassem a mão, esta foi aprovada por unanimidade, em seguida
todos os presentes aplaudiram. O arq. Christian agradeceu a equipe da SEHAB
pela efetiva participação na elaboração do PLHIS. Passou a palavra à Secretária
para responder as últimas perguntas da população.
- A secretária Neusa tomou a palavra, agradeceu e confirmou a ousadia na
elaboração do PLHIS, e que a sociedade deve cobrar do governo a aplicação do
PLHIS. Neusa falou que está sendo discutido o modelo de habitação, e que estão
levando em conta as características do município. Referente o projeto de
Reurbanização da Foz do Ribeirão da Murta relatou que o processo licitatório já
foi elaborado e na próxima semana a CAIXA dará ordem de serviço, à ganhadora
HRG de Curitiba, a empresa já visitou o terreno e esta aguardando liberação.
- O projeto do Nossa Senhora das Graças já foi encaminhado para liberação, e
aguardam processo licitatório para dar continuidade no projeto, Neusa acredita
que as obras iniciarão no inicio do ano de 2012.
- A secretária Neusa comentou que a habitação só é vista quando se está
construindo, mas existe todo um processo por trás, de elaboração de projetos,
liberações e captações. Com alegria informou que no ano de 2012 estão
previstos a entrega de aproximadamente 600UH’s, um recorde na habitação em
Itajaí. Agradeceu a todos e especialmente a equipe de consultoria, que se
empenhou muito na elaboração do PLHIS. Relatou as dificuldades enfrentadas
pela falta de um sistema público com toda a base de dados.
- Agradeceu a Diretora Denise que esteve à frente da coordenação do PLHIS e a
toda equipe da SEHAB, ao MC Everton da SECOM, que acompanhou e auxiliou
as audiências públicas e a toda a comunidade presente, pois este plano é para a
população. Sem mais a dizer finalizou a audiência.
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LISTA DE PRESENTES
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FOTOS

Foto1: Abertura do evento e mesa formada.

Foto2: Discurso da Secretária da Habitação Neusa Maria
Vieira.

Foto3: Apresentação da consultoria.

Foto4: Público presente.
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CERIMONIAL DE ABERTURA
Cerimonial Audiência Pública de apresentação do diagnóstico do Plano Local
de Habitação
1 – Mestre de Cerimônias
Senhoras e Senhores, uma boa Noite a todos!
Estamos dando início á Terceira e última Audiência Pública do Plano Local de
Habitação e Interesse Social a qual será apresentado as Estratégias de Ação
do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Itajaí e, para que
possamos desenvolver nossos trabalhos a contento, solicitamos a todos que
desliguem seus aparelhos celulares ou os coloquem em modo silencioso.
O Plano Local de Habitação é um dos pré-requisitos contidos na Lei 11.124, de
2005, para que o município possa ter acesso aos recursos do Fundo Nacional
de Habitação de Interesse Social. Neste encontro de hoje, estamos finalizando
a terceira etapa do PLHIS e consequentemente o Plano Local de Habitação de
Interesse Social no município de Itajaí. E para que passemos a desenvolver
este trabalho, convidamos para ocupar assento em nossa mesa a Sra. Neusa
Maria Vieira secretária Municipal de Habitação, Sra. Mônica Arruda Souza,
representando o Núcleo Técnico, Sr. Elcio Machado representando o Conselho
Municipal de Habitação, o Sr. Velásio e Sra. Márcia Cristina representando os
Presidentes

de

Associações

de

Bairros,

o

Sr.

Christian

Krambeck,

representando a empresa Terra Arquitetura Ltda e a Sra. Denise Maria Reig,
Diretora de Planejamento Habitacional.
Com a nossa mesa assim constituída, gostaríamos de, desde já agradecer a
presença das seguintes autoridades:
2 - Listar autoridades presentes.
3 – Mestre de Cerimônias
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Agradecemos, também, a todos os senhores presentes, representantes da
comunidade, servidores do município e Imprensa, convidamos a todos para,
em pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
4 – Execução do Hino Nacional
5 – Mestre de Cerimônias
O Plano Local de Habitação de Interesse Social é um documento que retrata a
cidade de hoje e como ela poderá ficar, estabelecendo metas a serem
cumpridas para que todos tenham, em Itajaí, uma moradia digna. O documento
foi elaborado de forma participativa com diversos segmentos da sociedade
itajaiense. O Plano é o resultado dos debates e estudos iniciados em janeiro
último, com término previsto para final deste mês de novembro.
A coordenação dos trabalhos sobre o Plano Local da Habitação de Interesse
Social de Itajaí está a cargo da Secretaria Municipal de Habitação e, para que
possamos ter uma idéia do que é este plano, temos a satisfação em convidar
para fazer uso da palavra a senhora Neusa Maria Vieira, Secretária Municipal
da Habitação.
6 – Neusa usa a palavra
7 – Mestre de Cerimônias
Nenhum projeto pode ser verdadeiramente implementado se não houver
comprometimento e vontade política em executá-lo. Felizmente, desde um
primeiro momento, a elaboração e o compromisso com a execução de um
projeto desta magnitude foi devidamente abraçado pelos servidores públicos e
autoridades municipais. E para ratificar este compromisso chamamos a
funcionária Denise Reig, Diretora de Planejamento Habitacional para
manifestar-se a respeito.
8 – Manifestação da Denise Reig
9 – Mestre de Cerimônias
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Assim, agradecendo a participação das autoridades que nos prestigiam,
desfazemos neste momento a mesa diretora dos trabalhos, convidando-os a se
unirem à platéia para acompanhar a apresentação do Diagnóstico do Plano
Local de Habitação de Interesse Social de Itajaí.
10 – Desfaz-se a mesa
11 – Mestre de Cerimônias
A elaboração de um plano de médio e longo prazo demanda estudos,
conhecimento, técnica e, até, ousadia. E com o Plano Local de Habitação de
Interesse Social não foi diferente. Para nos explicar o que foi realizado e a fim
de obter o devido respaldo popular, convidamos para fazer uso da palavra o
senhor Cristian Krambec, da Terra Arquitetura e Planejamento, que presta
consultoria para a Secretaria de Habitação na elaboração do Plano.
12 – Apresentação do Cristian
13 – Mestre de Cerimônias
Senhoras e senhores, A partir deste momento, o Senhor Cristian Krambec se
coloca à disposição para sanar dúvidas da platéia. Se algum dos senhores tiver
alguma pergunta a fazer, que se manifeste através do microfone colocado a
frente do palco. Concederemos um minuto para cada pergunta e até dois
minutos para a resposta. Quem desejar fazer alguma pergunta, por favor,
identifique-se ao chegar ao microfone.
14 – Bateria de Perguntas e Respostas
15 – Mestre de Cerimônias
Tendo sido cumprido o rito da presente Audiência Pública, e cumprindo
determinação de legislação municipal pertinente, convidamos a todos os
presentes para ouvirmos a execução do Hino Municipal de Itajaí.
16 – Toca o hino Municipal
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17 – Mestre de Cerimônias
Agradecendo a presença de todos, damos por encerrada a presente Audiência
Pública de apresentação do diagnóstico do Plano Local de Habitação de
Interesse Social de Itajaí. A todos uma boa noite e nosso muito obrigado.
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DISCURSO DA SECRETÁRIA

Boa Noite a todos e a todas

Quero cumprimentar o Prefeito Jandir Bellini e estender meus cumprimentos a
todos que compõem esta mesa de trabalho.
Quero agradecer as comunidades aqui presentes, secretários, diretores, grupo
técnicos, conselheiros, funcionários, diretores da secretaria de habitação,
equipe de governo, convidados, empresários. Presidentes de Associações de
moradores.
É com grande satisfação que hoje realizamos a terceira audiência pública, após
onze meses de muito trabalho de buscas de informações, junto às secretarias
de governo, empresa de consultoria, equipe da secretaria de habitação,
reuniões com as comunidades, entidades, associações, grupo técnico,
Universidades, construtores, e sociedade civil em geral. Estamos concretizando
um grande desafio de implementar a política Pública de Habitação no nosso
Município. Apresentaremos a finalização do Plano. A primeira audiência foi à
apresentação da metodologia do Plano como seriam as etapas, a segunda
audiência Pública foi à apresentação do Diagnóstico, o levantamento da
realidade habitacional do município. Apresentaremos a terceira e ultima
audiência Pública, AS ESTRATEGIAS DE AÇÃO, que consiste nos objetivos,
diretrizes, metas e cronograma a curto, médio e longo prazo, para a efetivação
do Plano Local de Habitação de Interesse Social. Firmando mais uma etapa do
compromisso deste Governo, Prefeito Jandir Bellini e da Vice Prefeita Dalva
Reinheus, no que tange a Política Pública de Habitação.
É com o compromisso compartilhado entre as três de governo, Caixa
Econômica Federal, Prefeitura, governo do Estado e Ministério das Cidades,
formando uma parceria com a finalidade de concretizar o sonho da casa
própria, resolve-los, se não na sua totalidade mais reduzir as desigualdades
sociais no nosso Município esta é a meta.
Com a elaboração do PLHIS, o Município de Itajaí, busca democratizar o
acesso à moradia digna, em consonância com o Plano Nacional de Habitação,
para ter acesso a recursos e convênios, em busca de melhorar a qualidade de
vida dos seus cidadãos.
Ressaltamos ainda, que o ponto de maior relevância, não é só a elaboração do
Plano e sim, o compromisso do governo, legislativo do gestor da pasta e da
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sociedade civil com a concretização e efetivação do Plano Local de Habitação
de Interesse Social no Município.
Para Finalizar, quero fazer alguns agradecimentos e de mostrar o meu carinho,
a todos que direta e indiretamente estiveram, estão e estarão participando
deste processo, que será um marco na história de Itajaí.
Não poderia deixar de agradecer ao Prefeito Jandir Bellini e a vice-prefeita
Dalva Reiheus pelo apoio e por acreditar no nosso trabalho. As ONGs, IFES,
Univali, Sinduscon, Ministério Público, legislativo, Judiciário, Secretarias,
associação de moradores e sociedade civil como um todo, nosso carinho e
nossos agradecimentos pela participação e contribuição neste processo de
elaboração do Plano que é de uma grandiosidade para o nosso município e
principalmente ao cidadão itajaiense que merece o nosso respeito e trabalho.
Boa noite! Que Deus abençoe a todos
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MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
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RELEASE 3ª AUDIÊNCIA DO PLHIS DE ITAJAÍ

Audiência Pública – 22 de novembro de 2011

O Município de Itajaí realizará no dia 22 de novembro, às 18h30min, no
Auditório da Prefeitura, a terceira e última Audiência Pública do Plano Local de
Habitação de Interesse Social. É uma oportunidade que a população tem de
conhecer o resultado de todo o processo de construção desse Plano, pois
serão apresentados dados, programas e as estratégias de ação, para combater
os problemas habitacionais de Itajaí e pactuar propostas e prioridades de
intervenção.
O evento terá a presença de autoridades do executivo, legislativo e judiciário,
movimentos comunitários, representantes das entidades do município,
empresários da construção civil, trabalhadores, entidade, Ong’s, universidades
e comunidade em geral.
A Prefeitura de Itajaí busca uma política de habitação de interesse social que
abrangerá as famílias de baixa renda, de até três salários mínimos. O Plano é
resultado dos debates e estudos iniciados em janeiro de 2011, com término
programado para o final deste ano. De acordo com os levantamentos, Itajaí tem
atualmente um déficit de cerca de 4.000 novas unidades habitacionais e
aproximadamente

3.200

unidades

com

algum

tipo

de

inadequação

habitacional.
A criação do PLHIS segue uma diretriz do governo federal, que determina que
os municípios que queiram receber recursos da União destinados à habitação
devem ter seus planos habitacionais estabelecidos. A meta do governo federal
é acabar com o déficit habitacional do país até 2023. Em Itajaí a meta é
erradicar o problema habitacional até 2021, produzindo 4.778 novas unidades
habitacionais e atendendo 3.176 famílias com reformas, regularização fundiária
e reurbanização.
O PLHIS tem como objetivo viabilizar para a população de menor renda o
acesso à terra urbanizada e a habitação digna e sustentável; implementar
políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando
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o acesso à habitação voltada à população de menor renda;

articular,

compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que
desempenham funções no setor da habitação.
A primeira audiência pública do PLHIS aconteceu em março e definiu a
primeira etapa do projeto: “proposta metodológica: envolver a população na
elaboração do plano; nivelar informações sobre o PLHIS; pactuar mecanismos
de participação”. Em agosto, foi feita a segunda audiência pública, para a
etapa: “diagnóstico da situação habitacional: despertar a percepção da
população para os problemas urbanos e habitacionais; divulgar as informações
produzidas nesta etapa; construir uma leitura comum dos problemas
prioritários”. Finalizando os trabalhos de elaboração do PLHIS, no próximo dia
22 de novembro ocorrerá a 3ª. Audiência Pública, que apresentará as
Estratégias de ação da Política de Habitação de Itajaí, para os próximos 10
anos.
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APRESENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
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ANEXO 4
Comunicação via ofício e e-mails

Documentos comprovatórios:
Ofício 008/2011
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OFICIO 008/2011
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