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Instalado Plano de regularização fundiária
A previsão é de que a entrega dos títulos comece até o ﬁnal deste ano

São Miguel do Oeste
plano de regularização fundiária, Lar
Legal, foi instalado essa
semana no município.
A informação foi
repassada durante reunião realizada ontem, 10,
no auditório da Secretaria
de Desenvolvimento Regional (SDR) de São Miguel
do Oeste.
A partir da instalação,
as empresas credenciadas
podem começar a efetuar
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o levantamento da documentação, medições, topograﬁa e cadastramento das
famílias que terão os imóveis regularizados na
região.
Da Regional os municípios de Bandeirante, Belmonte, Barra Bonita Descanso e Guaraciaba já formalizaram a adesão. “É
importante que os municípios encaminhem o processo, pois o projeto auxilia as famílias na regulari-

zação de suas propriedades”, declara o secretário
de Desenvolvimento Regional, Volmir Giumbelli.
O diretor, Anselmo
Granzotto destaca que o
primeiro passo para a regularização é a prefeitura solicitar a adesão por escrito
em documento que deve
ser encaminhado à SST.
“Após esta solicitação é
assinado o contrato administrativo de credenciamento, que é ﬁrmado

entre o município, a
empresa credenciada e a
SST. Em seguida, a SST
instala o plano no município”, aﬁrmou.
Posteriormente, o
município e a empresa credenciada efetuam o levantamento das áreas e famílias a serem beneﬁciadas.
O estudo da documentação dos lotes a serem regularizados é feito pela entidade credenciada e os técnicos da SST, com a reco-

mendação do acompanhamento pelo Ministério
Público local para a veriﬁcação de legalidade das
áreas a serem regularizadas.
Gastos
O passo seguinte é
levar o plano ao conhecimento das comunidades
que moram nas áreas passíveis de serem regularizadas. Depois, é feito o
ingresso em juízo, que tra-
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mita em regime especial. A
empresa credenciada dá
entrada nas tramitações
no Judiciário e cobrará
dos moradores que aderirem ao plano o valor ﬁxo
de R$ 900,00 que poderão
ser pagos em até 20 parcelas.
As pessoas começam a
pagar após o reconhecimento de regularidade e
da legalidade da área a ser
apresentada em juízo.

Deputado lança Moção de Apoio para incluir as obras da BR-282 no PAC – “Todos pela 282”
Brasília
reocupado com a situação da BR-282, que
ameaça a segurança dos
catarinenses e turistas que
trafegam pela via, o deputado federal Celso Maldaner (PMDB-SC) lançou
uma moção de apoio para
que as obras da rodovia no
segmento que vai de Campos Novos até a divisa
internacional com a
Argentina sejam incluídas
no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC).
O trecho em questão
possui 355,7 km, e a inclusão no PAC possibilitaria,
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segundo Maldaner, a agilização da conclusão das
obras, por meio do Regime
Diferenciado de Contratação, que dispensa licitação. "Feito isso, o próximo
passo seria o projeto de
duplicação da rodovia",
completa.
No documento, Maldaner argumenta que a BR282 é de jurisdição federal, fazendo ligação lesteoeste de Santa Catarina,
desenvolvendo-se entre as
cidades de Florianópolis
até Paraíso, na fronteira
Brasil/Argentina, e totalizando 680,6 Km – sendo a
única que atravessa trans-

versalmente o Estado.
"Além disso, devemos
levar em consideração que
a região Oeste de Santa
Catarina possui um setor
agroindustrial com participação signiﬁcativa na
produção e exportação brasileiras.
O deputado argumenta
ainda que, somente na
agroindústria do oeste de
Santa Catarina, nos transportes de leite, milho, soja,
carnes de aves/suínos e
industrializados, além de
calcários e fertilizantes,
estima-se que circulam na
BR-282 aproximadamente 1.100 carretas de 30

toneladas por dia. O documento explicita ainda que
o transporte das produções industriais de papel,
celulose, mobiliário, bebidas, metal mecânico e
outras de Santa Catarina
são feitos pela BR-282.
Acidentes
O número de acidentes
na via também é motivo de
preocupação. "Pelos
dados estatísticos da Polícia Rodoviária Federal, no
período de 01 de janeiro de
2007 a 24 de julho de 2011
(1664 dias), foram registrados ao longo da rodovia
10.418 acidentes, uma
média de 6,26 aciden-

tes/dia, resultando em
569 mortes no local das
ocorrências, o que corresponde a uma taxa de uma
morte acidental a cada três
dias. Este índice é alto
demais, e só poderá cair
com a aceleração das
melhorias", aﬁrma Maldaner.
Para Maldaner, considerando os inúmeros pleitos da BR-282 já em trâmite no DNIT, "a solução
deﬁnitiva seria a inclusão
desta rodovia integralmente no PAC. Isto permitirá ao DNIT a alocação de
recursos e a licitação das
obras na modalidade de

Regime diferenciado de
Contratação", explica o
deputado. A moção agora
vai receber o apoio de prefeitos e lideranças da
região.
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