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GAMELEIRAS (Elen ValÃ©ria de SÃ¡) -- O prefeito de Gameleiras, Valdir Rodrigues de Oliveira, o Valdir do Engenho,
entregou 40 casas Ã populaÃ§Ã£o do municÃ-pio. A cerimÃ´nia de entrega simbÃ³lica das chaves dos imÃ³veis foi realizada
no mÃªs passado na CÃ¢mara Municipal de Gameleiras com a presenÃ§a de JosÃ© Hertz Cardoso, gerente de serviÃ§os e
logÃ-stica da Cohab Minas, representando o presidente OctacÃ-lio Machado. A cerimÃ´nia contou tambÃ©m com a
presenÃ§a de Deraldo JosÃ© de Oliveira, vice-prefeito de Gameleiras; Valdeci Antunes Macedo, presidente da CÃ¢mara
de Vereadores; Jair Rodrigues de Oliveira, secretÃ¡rio municipal de Obras; Osvaldo Teixeira de Oliveira, secretÃ¡rio
municipal de AssistÃªncia Social, demais secretÃ¡rios municipais, beneficiÃ¡rios do Programa Minha Casa, Minha Vida II e
pessoas da sociedade de Gameleiras.

Â

Na oportunidade, foi inaugurado o Conjunto Habitacional Nova Gameleiras que fica localizado na zona urbana do
municÃ-pio e jÃ¡ conta com infra-estrutura completa como Ã¡gua, esgoto e energia elÃ©trica. No municÃ-pio de Gameleiras,
este Ã© o primeiro empreendimento da Cohab Minas (Companhia de HabitaÃ§Ã£o do Estado Minas Gerais).

Â

O projeto Ã© uma parceria entre o Governo do Estado e o Programa Minha Casa, Minha Vida II, do Governo Federal,
alÃ©m do incentivo da prefeitura de Gameleiras. O valor das 40 casas ficou orÃ§ado em R$ 1 milhÃ£o e 800 mil, sendo R$
685 mil repassados pelo Estado, R$ 144 repassado pela prefeitura de Gameleiras e R$ 1 milhÃ£o repassado pelo
Governo Federal.

Â

As casas possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, circulaÃ§Ã£o e Ã¡rea de serviÃ§o, totalizando 40,79 m2 de Ã¡rea
com possibilidade de expansÃ£o horizontal. SÃ£o casas com laje prÃ©-moldada revestida sobre a cozinha e forro PVC nos
demais cÃ´modos. O piso dos cÃ´modos da casa Ã© de cerÃ¢mica. A Ã¡rea de serviÃ§o tem piso cimentado. As casas sÃ£o
entregues com pintura na Ã¡rea interna e externa. Todas as moradias podem ser adaptadas em termos de acessibilidade
para cadeirantes.

Â

O prefeito de Gameleiras falou da satisfaÃ§Ã£o em estar atendendo a populaÃ§Ã£o que ainda nÃ£o tinha moradia prÃ³pria.

Â

â€œTer a nossa casa prÃ³pria Ã© muito importante. Sabemos o quanto cada beneficiÃ¡rio estÃ¡ feliz. Agradecemos a Cohab
Minas por ter atuado tÃ£o bem na construÃ§Ã£o das casas em nosso municÃ-pio. Gameleiras se alegra em ver essas
pessoas adquirindo seu prÃ³prio lar. A nossa administraÃ§Ã£o estÃ¡ trabalhando para atender aos que mais precisam e
para nÃ³s essa conquista das 40 casas Ã© muito importante. ParabÃ©ns aos contemplados com esse importante Programa
Minha Casa, Minha Vidaâ€•, satisfeito, finalizou o prefeito de Gameleiras, Valdir do Engenho.
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