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Quase 100% da malha viária do município já foi recuperada
ESTRADAS DE CHÃO

A Prefeitura Municipal de
Águas Mornas realizou inú-
meras obras para facilitar a
vida do munícipe. Desta-
cam-se os serviços de
patrola ampliados e que re-
cuperaram até o momento
95% das estradas de chão
no perímetro urbano e ru-
ral. Várias comunidades já
foram atendidas, mas em
2010 a expectativa é aten-
der ainda mais.
Muitos boeiros e mata-bur-
ros em condições precári-
as em função das chuvas
do início do ano, obriga-
ram a prefeitura a dar uma
atenção especial a diver-
sos locais. E muitos já fo-
ram  reformados e outros
construídos.
Servivos de roçadeira nas
margens das estradas fo-
ram intensificados,
objetivando manter em
bom estado as vias e evi-
tar a proliferação de bichos.

Com uma extensão de
mais de 300 km2, a manu-
tenção das estradas se tor-
na mais difícil porém, é

compromisso da prefeitu-
ra melhorar a qualidade de
vida aonde o cidadão
aguasmornense estiver.

Aquisição de Retroescavadeira
Foi adquirida em meados
de 2009, uma máquina
Retro, para auxiliar nos
serviços de aberturas de
boeiros, valas, aterros,
criação de açudes, entre
outros serviços.

Prefeitura de Águas Mornas
inaugura Casa da Costura

A Prefeitura de Águas Mornas não
pára de inovar. No último dia 27 de
novembro, inaugurou a ampla
reforma da antiga escola isolada que
transformou-se na Casa da Costura,
na localidade de Löffelscheidt.
Esta melhoria tem por objetivo
incentivar as mulheres dos
agricultores a terem uma nova fonte
de renda. Foi realizado um acordo
de cessão de uso da área. A
Prefeitura forneceu todo o material
para a obra e as famílias contribuíram
com a mão de obra. O local é
equipado com equipamentos para a
função de corte e costura.
Os produtos confeccionados por este
grupo de costura é comercializado
no próprio local e também na casa
da Cultura e do Turismo do
município.
CANTO DOS SCHUCH  - A
prefeitura de Águas Mornas também
inaugurou a Casa da Costura na
localidade do Canto dos Schuch. A
comunidade entrou com a mão de
obra e a prefeitura forneceu o material.

Outras realizações
Nova viatura

para a PM

SEGURANÇA PÚBLICA

Tivemos no mês de setembro, no
Centro Esportivo Schauffer, em
Águas Mornas, a solenidade de
entrega de uma viatura Renault

Logan, zero Km ao 1º Grupamento
de Polícia Militar do município.

Um dos primeiros trabalhos
desenvolvidos no início de 2009 foi
o embelezamento da cidade, com a
pintura da Prefeitura, dos Postos de

Saúde, Ginásio, Complexo
Educacional, pontos de ônibus,

postes, dentre outros, tornando a
cidade muito mais bonita e limpa.

O início da Rua Germano José
Steimbach, na Vargem Grande,

recebeu embelezamento em
estilo germânico.

Embelezamento
da cidadeLançamento de novo Website

Visando disponibilizar
informações
municipais, a

Prefeitura lançou um
novo Website.

Acesse
www.aguasmornas.sc.gov.br.

Projetos em andamento, previstos para serem executados em 2010
Para 2010 a Prefeitura de Águas Mornas pretende tocar muitos
outros projetos que estão sendo lapidados para execução.
Abaixo, alguns projetos em andamento:

Ampliação da rede de água
A Prefeitura Municipal de Águas Mornas anunciou este ano a ligação do
abastecimento do município com a água de Vargem Grande beneficiando
várias localidades, Santa Cruz da Figueira a Sede, o que irá melhorar a
qualidade da água fornecida aos usuários. A água do próprio município será
utilizada para o abastecimento dessas localidades, o que será um ganho de
qualidade enorme, já que temos uma das melhores águas do mundo.
Em Santa Cruz será utilizado o reservatório já existente para a operação do
procedimento. Ao todo a obra terá uma extensão de 3km.

573 famílias receberão água tratada em Águas Mornas
Uma obra de ampliação de rede de água irá beneficiar centenas de famílias
da Sede de Águas Mornas. A obra coordenada pela Casan, foi iniciada
próximo a BR-282, e vai ligar a rede vinda de Santa Cruz da Figueira com
a Sede.
A obra terá aproximadamente 3.500 metros de tubulação da BR a Sede.

Prefeitura confirma reestruturação do Trevo de Águas Mornas para
2010
Essa reestruturação está planejada para execução em meados de 2010 e
contará, inclusive, com iluminação do local. Isso conforme promessa do
superintendente do DNIT (FOTO).

Asfaltamento da rua Manoel
Domingos Ferreira, na Sede.
Aproximadamente 300 metros.

Asfaltamento da rua São
Sebastião, na Sede.
Aproximadamente 500 metros.

Asfaltamento da rua
Fernando Floriano Meyer, em
Vargem Grande.
Aproximadamente 500 metros.

Colocação de lajotas na rua
José Pedro Garcia, em
Vargem Grande.
Aproximadamente 300 metros.

Aquisição de 2 novas
caçambas.

2 novos postos de saúde
serão construídos nos locais
dos atuais.

ALGUMAS RUAS

TREVO: Primeira etapa foi feita com reforma do letreiro da cidade com ilumi-
nação e pintura. Segunda etapa prevê obra de novo trevo feita pelo DNIT.


