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Prêmio João de Barro - Concurso de idéias de projetos arquitetura em
hab. de interesse social.

Criação da premiação, sendo na versão inaugural o CONCURSO DE IDÉIAS
DE PROJETOS DE ARQUITEURA com ênfase em habitações de interesse
social, sustentabilidade e técnicas construtivas adequadas ao clima
amazônico.

RESULTADOS ESPERADOS E  ALCANÇADO
Fomentar ações de que contemplem a implementação sobre o tema proposto e valorizar a
produção técnica profissional.
O projeto vencedor do premio será implantado pela prefeitura municipal na cidade de Manaus.



SEMINARIO
ATHIS – ESTRATÉGIAS E DESAFIOS NO ACESSO A MORADIA

Participação dos entes públicos, com diagnósticos sobre quais as
estratégias políticas habitacionais foram implementadas e como se dá o
acesso a moradia.

RESULTADOS ESPERADOS E  ALCANÇADO

Fomentar a analise critica das ações de acesso a moradia, e ter um diagnostico entre os
prefeitura e estado com o modelo implementado por cada um. Pontos relevantes e
fragilidades de implantações inseridas em áreas longincuas, sem infra-estrutura, dificuldades
de acesso, impacto na malha viária e resultado de abandono do imóvel.
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Desafio das cidades: 
Política urbana  x Plano diretor

Instrumentador sobre necessidade do plano diretor municipal seja: 
implantação implementação ou atualização.  (Pontos necessários para 
construir um plano diretor)

RESULTADOS ESPERADOS

Valorização profissional Arquiteto e Urbanista, melhoras na implementação de diretrizes do
planejamento estratégico das cidades para prefeitos e vereadores.
Planos diretores de acordo com regionalidade e características locais.
Continuação da campanha por cidades melhores, aplicação da Agenda Urbana 2030 e ODS .







CIDADE COM ACESSIBILIDADE ROMPENDO A INVISIBILIDADE

Conscientização de sociedade e profissionais com criação de Plano,
Projetos e Ações em prol da Acessibilidade, com criação de espaços
inclusivos, tendo em vista os decretos de 2.018.

RESULTADOS ESPERADOS

Tornar a acessibilidade não uma obrigação mais um principio, como melhorias aos serviços e
espaços, implantação e participação de campanhas junto a secretarias e entidades.
Continuação da campanha: Acessibilidade rompendo com a invisibilidade e calçada legal.



ATHIS  Implantação

Criação de Plano de plano ação estratégica para efetivar a Assistência
Técnica em Habitações de Interesse social, estudo de Projetos e Ações já
implantadas em outros UF.

RESULTADOS ESPERADOS

Fomentar sobre a lei no. 11.888 de 24.12.2008 da assistência técnica e efetivar a importância
social da arquitetura, através de cases implantados por outros UF.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmtLKnxb_hAhWZHbkGHbdSB08QFjAAegQIBRAB&url=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11888.htm&usg=AOvVaw2WuYu2_JyGs8Qc1GXtJjje


LEI No. 13.465, de 11 de julho de 2017 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Esclarecimentos sobre Normas gerais e procedimentos aplicáveis à
Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos
urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus
ocupantes.

RESULTADOS ESPERADOS

Regularização de áreas de assentamentos e titularidade em áreas consolidadas.
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