
OBRAS

Prefeitura conclui asfaltamento de
Santa Isabel e Fazenda Ressurreição

Prefeitura inaugura Ginásio
em Santa Cruz da Figueira

EM PROL DO ESPORTE

Em Santa Cruz da Figueira,
outra obra foi concluída: o Ginásio
de Esportes. A obra custou cerca
de 600 mil reais. Destes valores
a prefeitura investiu cerca de
50% em contrapartidas.  Na
festa dos 49 anos de
emancipação a Prefeitura
entregou oficialmente a obra.
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Já estão concluídas as
obras de pavimentado da
comunidade de  Santa
Isabel, que surge para
oferecer mais qualidade
de vida a população local.
São 2.015 metros de
pavimentação asfáltica,
uma obra orçada em R$
1.400.000,00.
A obra é uma das mais
importantes já realizadas
em Águas Mornas, já que
Santa Isabel é segunda
colônia alemã do Estado
de Santa Catarina.

A comunidade da
Fazenda Ressurreição
está respirando melhor.
Tudo porque a poeira e a
lama do passado
terminaram, por conta do
asfalto que chegou. O
custo da obra é de R$
1.020,000,00 (um milhão
e vinte mil reais), e o
recurso disponibilizado
pelo Governo do Estado
é de R$ 500 mil e
contrapartida da
Prefeitura de R$ 520 mil. Fazenda Ressurreição já tem asfalto e mais qualidade de vidaSanta Isabel: 2ª Colônia Alemã do Estado mais valorizada.

RESPEITO A POPULAÇÃO

Concluída
nova Ponte no
Rio do Cedro

Mais uma obra melhorou o
escoamento de produção
agrícola no interior do mu-
nicípio. Trata-se da constru-
ção da nova no Rio do Ce-
dro.

Obra melhora
a vida dos

moradores da
Rua Francisco

Kuhnen
Mais uma obra pôs fim a
água que empoçava na
boca da servidão Francisco
Kuhnen, travessa à geral de
Santa Cruz da Figueira. A
prefeitura doou 100 tubos de
60, para realizar o escoa-
mento da água até o rio.

A frota e maquinários da prefeitura de Águas Mornas praticamente
dobrou em um ano. A prefeitura recebeu mais duas Caçambas 0km,
adquiridas junto ao Programa PróVias, recurso do BNDES. O
investimento com as duas caçambas é de 400 mil reais: 1 Truck
traçada dois eixos e 1  toco um eixo. Com estes veículos a população
será atendida com mais qualidade.
Como se não bastasse, a Prefeitura Municipal de Águas Mornas
comprou ainda a terceira Caçamba Truck Volvo traçada, no
valor de R$ 206.900,00, com o apoio de emenda federal.

APAE de Águas
Mornas passa
por melhorias

Nos fundos da APAE de Águas
Mornas, foi concluída a obra de
preparação do terreno para
futuramente abrigar uma piscina que
auxiliará na terapia dos portadores
de necessidades especiais.
Atualmente a entidade atende 26
alunos. Em 2011 a expectativa é
atender 52 alunos em período integral.
Mensalmente a prefeitura contribui com
a APAE do município.

Prefeitura iniciou pavimentação
da Rua São Sebastião, na Sede
Outra obra está em andamento é o
asfaltamento da Rua São
Sebastião, na Sede, trecho que liga
o centro ao Canto da Amizade. A
obra que vai até a ponte, terá
extensão total de 3.395 metros
quadrados e será executada pela
empresa Esteio. O valor toal da
obra é de R$ 246 mil. Uma obra
que vai atender a solicitações de
centenas de pessoas que lutavam
por mais qualidade de vida há mais
de 20 anos.

Começa construção do
Portal Turístico na Sede

Mais uma obra da prefeitura de Águas Mornas vai
saindo do papel. Trata-se do Portal Turístico que está
orçado em R$ 52 mil. Os investimentos são frutos de
parceria entre Estado e Prefeitura.
O portal está sendo construído próximo ao Posto Águas
Mornas na curva (ao lado do sede do Rui). A obra deverá
ficar concluída até meados de 2011.

Obras de chafariz e revitalização da
Praça Coronel Antônio Lehmkuhl

Estão em andamento as obras de revitalização e construção
de Chafariz na Praça Coronel Antônio Lehkmuhl, em frente à
Prefeitura. O custo total da obra está estipulado em R$

63.039,86. A obra tem
participação em
recursos do
Governo do Estado.
O prazo para
execução da obra é
de 120 dias. A obra
irá contemplar um
chafariz e canteiros
que darão novo ar
ao centro da cidade.
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Prefeitura
adquiriu três

caçambas


