
170 FAMÍLIAS DO GONZAGA E COLLOR RECEBEM ESCRITURAS

Barba entrega escrituras a 170 famílias do Gonzaga e Presidente Collor
  
  O prefeito Oswaldo Barba e o diretor-presidente da Prohab, João Muller, reuniram, no Paço
Municipal e no salão da Catedral, as famílias dos bairros Jardim Gonzaga e Presidente Collor
para a assinatura da documentação que regulariza as moradias das famílias que residem
nestes bairros.

Na quarta-feira (28), 20 famílias do Presidente Collor assinaram os documentos que atestam a
propriedade do imóvel. Elas ocupavam área de 4.800 m², espaço que seria destinado a uma
área de lazer. “O processo para regularização só foi possível por meio da Medida Provisória
assinada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que suspendeu os
efeitos para ocupações irregulares da Lei nº 6766/79 que impedia a autorização de registro de
áreas com menos de 125 m²”, explicou Muller. 

Muller comentou que outras 20 moradias do bairro foram reformadas, melhorando as
condições de habitação das famílias. “A Prefeitura conseguiu realizar essas intervenções
graças aos recursos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, pertencente ao
Ministério das Cidades do Governo Federal, com auxílio da Prefeitura de São Carlos”,
observou. Foram investidos R$ 440 mil do Governo Federal e uma contrapartida da Prefeitura,
que ultrapassou os R$ 536 mil para a regularização da área.

O investimento como um todo foi dividido da seguinte maneira: R$ 352 mil em obras de
melhoria das 40 casas, R$ 97 mil em infraestrutura – sarjetas, guias, asfalto, galerias pluviais,
água e esgoto, R$ 64 mil é o valor da área cedida pela Prefeitura, R$ 17 mil em trabalhos
sociais (exigência do Governo Federal para a liberação das verbas) e R$ 6,8 mil em
documentação. “A documentação das casas para as famílias representa segurança. Aqui estão
vários pais de família que, agora, com a situação das residências em ordem, podem criar os
filhos com tranquilidade, sem ficar com o temor de um dia perder o lugar onde moram”, disse o
prefeito Oswaldo Barba.

“O prefeito Barba guarda um carinho especial aos bairros da região do Cidade Aracy. Tem
realizado obras estruturantes, como reformas e construção de escolas e casas, construção de
unidades de saúde, entre outras. Sem dúvida, a regularização das casas do Presidente Collor
visa melhorar a qualidade de vida dos moradores daquela região”, afirmou o vereador Dé Alvim
(PT).

Gonzaga – Na quinta-feira (29) no salão da igreja Catedral, 150 famílias do Jardim Gonzaga
receberam a documentação definitiva das casas em que moram. Outras 150 reúnem
documentos pessoais e, em breve, vão receber o certificado de propriedade das casas.

O prefeito Barba recordou os investimentos que já foram executados no bairro, como o
programa Habitar Brasil, do governo federal, que empregou quase R$ 10 milhões em obras de
infraestrutura como drenagem, esgoto, contenção de encostas, reflorestamento, paisagismo e
as instalações da Estação Comunitária (ECO), que reúne equipamentos de saúde, esporte,
cultura, lazer e atividades comunitárias, como quadra poliesportiva, Unidade de Saúde da
Família e Centro Comunitário. “Recentemente realizamos obras que revitalizaram a Estação
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Comunitária do Gonzaga, as praças e escolas que atendem aos moradores do bairro, o que
assegura melhor qualidade de vida às famílias que moram na região”, pontuou Barba.

O vereador Antônio Carlos Catharino (PTB) participou da cerimônia e destacou que a
regularização dos imóveis era uma reivindicação dos moradores. “Com a regularização dos
imóveis, o prefeito Oswaldo Barba ajuda a proporcionar moradia com dignidade aos moradores
desse importante bairro de São Carlos”, afirma. O vereador Dé Alvim (PT) e o presidente da
Câmara, Edson Fermiano (PR), estiveram presentes na reunião.
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