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Morada Feliz movimentou o loteamento residencial
Com a entrega oﬁcial das moradias as famílias beneﬁciadas se deu início a uma nova etapa, a mudança.
Itapiranga
o sábado, 30, um dia
após a inauguração
do empreendimento, a
maioria dos mutuários já
estava transportando os
seus pertences para o
novo lar, proporcionando
o início de uma vida nova,
agora em sua casa própria. Da mesma forma, no
domingo a movimentação
continuou com a chegada
de novas famílias ao residencial Morada Feliz em
Linha Santa Fé Alta. Mas a
circulação não foi apenas
de mutuários, mas sim, da
comunidade Itapiranguense, que aproveitou o
ﬁnal de semana para
conhecer o empreendimento histórico construído no município de Itapiranga através de uma grande parceria da administração com a Caixa, no
qual, foram investidos
mais de R$ 5 milhões. Em
virtude da diﬁculdade de
conseguir caminhões para
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fazer o transporte da
mudança no ﬁnal de semana, algumas famílias estão
indo residir no loteamento durante esta semana.
Conforme o prefeito
em exercício, Inácio
Oswald, para toda a equipe da administração é muito gratiﬁcante ver o sorriso estampado no rosto dos
mutuários que com muita
empolgação e alegria
estão indo residir em sua
casa própria. “As famílias
sonhavam e aguardavam
com muita ansiedade a
chegada deste dia, e isso
se percebe no rosto das
pessoas durante o processo de mudança, mas, com
certeza nós também queríamos muito a conclusão
deste projeto, porque buscamos dia após dia melhorar a vida das pessoas, e
assim estamos fazendo,
entregando esta importante obra para a comunidade Itapiranguense, de
forma especial, as 95 famí-

lias que estarão residindo
no loteamento”, aﬁrma. O
prefeito em exercício, Inácio Oswald e o prefeito
licenciado, Milton Simon,
estiveram acompanhando
a chegada das famílias ao
loteamento residencial
Morada Feliz e desejando
as boas-vindas.
Para a moradora do
Morada Feliz, Améri Pereira, certamente para as 95
famílias que estarão
morando no residencial, o
dia 29 de novembro ﬁcará
para sempre na história,
porque neste dia, as famílias conquistaram uma
das coisas mais importante da vida, a casa própria.
“Este dia será lembrado
por toda vida porque signiﬁca um novo reconheço,
representa o início de uma
vida nova, mas, não apenas pra mim, mas para
todas as famílias que estarão morando no Morada
Feliz”, comenta. Améri
ressalta que não só as

casas ﬁcaram bonitas,
mas toda a estrutura do
loteamento está a contento de todos os mutuários,
o que aumenta a qualidade de vida das famílias
que pouco a pouco estão
ocupando as suas residências. Ainda frisa que o
empenho e dedicação da

administração foi fundamental para que este
empreendimento se tornasse realidade, fazendo
com que o sonho de quase
100 famílias também se
transformasse em realidade.
Durante esta semana,

a empresa de Chapecó
que executou a obra ainda
está no loteamento Morada Feliz acompanhando a
chegada das famílias para
eventualmente solucionar
algum problema que possa surgir ou até mesmo
esclarecer dúvidas dos
mutuários.
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Departamento de Habitação trabalha na regularização de moradias
São Miguel do Oeste
Governo municipal
realizou na noite de
segunda-feira, 09, no
salão nobre da prefeitura,
reunião com moradores
da Cohab – Morada do
Sol, a ﬁm de auxiliar nos
encaminhamentos para
liberação da escritura de
58 habitações.
A reunião foi coordenada pelo vice-prefeito,
Wilson Trevisan, que esteve acompanhado do prefeito João Valar, da secretária de ação social, Claudete Fabiani, da representante da Cohab em SMO,
Maira Andrade, e de servidores do departamento
municipal de habitação.
Conforme Trevisan,
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no local existem 124 moradias, sendo que 66 já possuem escritura e 58 ainda
não tem. Ele aﬁrma que a
intenção da municipalidade é ajudar os moradores na organização e envio
dos documentos para agilizar a liberação das escrituras.
“Estamos repassando
orientações às famílias e
iremos acompanhar este
processo até o ﬁnal. Queremos que no prazo máximo de seis meses todos
estejam com a escritura
de sua casa em mãos”, disse Trevisan.
O prefeito João Valar
lembrou que aquela comunidade sempre foi atendida e teve um olhar especi-

al, inclusive em seus dois está previsto para 2014
mandatos anteriores. um loteamento nas proxi“Nossas equipes estão
empenhadas para resolver todos os entraves e
tranquilizar estas famílias. A equipe da habitação
está se reestruturando e,
no próximo ano, passa a
integrar o gabinete do prefeito, devido à importância das ações que deve
desenvolver”, disse o prefeito.
Trevisan lembra que
2013 foi um ano de organização da casa e que o próximo passo é trabalhar no
oferecimento de novas
moradias e na regularização de habitações já existentes.
Pelo atual governo,

midades da nova creche
do bairro Jardim Peperi e,

ainda terrenos no loteamento Vila Nova II.
Foto: Ascom/P-SMO

