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Seminário de Habitação apresentou programas
federais e municipais para construção de casas
São Miguel do Oeste
a noite desta terçafeira, 29, foi realizado nas dependências do
Salão Paroquial da Igreja
Matriz São Miguel Arcanjo, com grande número de
participantes, o Seminário de Habitação, oportunidade em que foram apresentados programas federais de habitação como o
Minha Casa Minha Vida
FDS – Entidades, Programa Nacional de Habitação
Rural e o programa Municipal de Habitação.
O Seminário é uma iniciativa da Adehasc (Associação para o Desenvolvimento Habitacional de
Santa Catarina) e da Paróquia São Miguel Arcanjo
em parceria com a Prefeitura Municipal de São
Miguel do Oeste, Crenhor,
MPA/AEPAC (Movimento dos Pequenos Agricul-

N

tores) e Uambi (União das
Associações de Moradores
de Bairros de São Miguel
do Oeste).
Segundo o Padre Luciano, da Paróquia São
Miguel Arcanjo, a luta
pela moradia, além de ser
um direito constitucional
é uma forma legítima de
promover vida digna para
aqueles que ainda não tem
a sua morada familiar. Por
isso, todos devemos nos
envolver nessa luta, que
faz parte da missão cristã.
O vice-prefeito de São
Miguel do Oeste, Wilson
Trevisan, esteve representando o governo municipal no Seminário de Habitação, que aconteceu na
noite de ontem, dia 29, no
salão paroquial da Igreja
Matriz São Miguel Arcanjo, organizado pela Adehasc, em parceria com a
Administração, Igreja

Católica, Crehnor, MPA e
Uamb.
No Seminário, foram
debatidas questões relacionadas à habitação no
município a ﬁm de subsidiar e esclarecer as
demandas dos programas
habitacionais Minha Casa
Minha Vida FDS – Entidades/Fundo Perdido.
Trevisan integrou o
reservado das autoridades, junto com o deputado
estadual Jailson Lima, a
vereadora Maria Tereza
Capra e representantes de
cooperativas, da igreja
católica, de municípios
vizinhos, sindicatos e associações.
Na oportunidade, o
vice-prefeito falou sobre
as intenções do governo
municipal visando diminuir o déﬁcit habitacional
atual. “Primeiramente,
estamos organizando e

estruturando o setor de
habitação, para pensarmos numa política que
atenda os que mais necessitam. Precisamos considerar a realidade habitacional do município e
implantar programas executáveis. Essa união das
entidades, associações e
do poder público será fundamental para acelerar o
processo habitacional em
São Miguel”, disse Trevisan.
Trevisan explicou que
na área rural, a contrapartida da municipalidade
tem sido a terraplenagem
aos agricultores que estão
construindo novas moradias. Na urbana, existem
projetos para desmembramento de algumas áreas que possivelmente
serão destinadas à habitações populares.
A Adehasc informa que

Aeroporto Hélio Wasum

Cartografo de SP executa primeiras ações
São Miguel do Oeste
a última quintafeira, 31, o viceprefeito de São Miguel do
Oeste, Wilson Trevisan, e
o secretário de desenvolvimento econômico, Edison Ortigara, acompanharam vistoria realizada no
Aeroporto Hélio Wasum,
pelo engenheiro cartográﬁco Guilherme dos Reis,
do Consórcio Aerovoos, de
SP.
No local, o engenheiro
esteve realizando o trabalho de colocação de marcos topográﬁcos, o qual é a
base inicial para o projeto
de ampliação do Aeroporto, incluído no PAC 2. Ele
ressalta que se a municipalidade fosse executar os
serviços teria um custo de
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cerca de R$ 700 mil.
Trevisan destacou que
esta é mais uma ação que
resultou da última viagem
do prefeito João Valar a
Brasília, ocasião em que
teve encontro com o
Ministro da Secretaria de
Aviação Civil, Moreira
Franco, o qual anunciou
investimentos em diversos aeroportos de SC,
incluindo o de São Miguel
do Oeste.
Segundo Ortigara, a
partir do dia 11 de novembro, serão realizados os
trabalhos de topograﬁa
aérea. “Recebemos a
informação de que a
secretaria estadual de
infraestrutura estará, no
próximo mês, realizando a
licitação para deﬁnição da

empresa que vai realizar o
projeto total de revitaliza-

ção do Aeroporto”, informou o secretário.
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no dia 12 de novembro, as
19 horas no salão paroquial, ocorrerá a segunda etapa do Seminário para os
cadastrados entregar a

documentação necessária
e continuar o cadastramento principalmente das
pessoas que possuem terreno próprio.
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