Prefeitura de Niterói envia projeto à Câmara solicitando a renovação de aluguel social para moradores do

07/11/2019 - A Prefeitura de Niterói enviou, nesta quinta-feira (07), para a Câmara de
Vereadores, a mensagem executiva para a renovação do benefício assistencial para os
moradores da comunidade Boa Esperança, na Região Oceânica, no valor de R$ 1.002,00, por
mais um ano. O valor é pago pelo Município para as famílias que tiveram suas casas atingidas
pelo rompimento de um bloco rochoso, em novembro do ano passado, na comunidade.

Atualmente, 52 famílias do Boa Esperança estão recebendo do Município o benefício
assistencial no valor de R$ 1.002,00. Inicialmente, 67 famílias recebiam o benefício, mas 15
tiveram suas casas desinterditadas pela Defesa Civil depois da obra emergencial e puderam
voltar para seus lares.

As famílias que perderam imóveis no Morro Boa Esperança serão reassentadas no
empreendimento Jardim das Paineiras, que está sendo construído no Badu pela Caixa, com
previsão de entrega das chaves em dezembro de 2020. Os beneficiários deverão preencher os
requisitos previstos na Portaria 163/2016 do Ministério das Cidades para ter direito aos
imóveis.

A secretária Executiva, Maria Célia Vasconcellos, esteve nesta quinta (07) na comunidade,
conversando com moradores e informando sobre o pedido de prorrogação do benefício. Ela
também anunciou que, este mês, serão assinados editais para a contratação de obras de
urbanização e contenção no Boa Esperança.

“A Prefeitura fará um importante investimento nesta comunidade, um investimento que mostra
compromisso e respeito com todos os moradores. Será a segunda etapa de obras nesta área”,
enfatizou a secretária, ressaltando que a previsão é de que sejam investidos aproximadamente
R$ 26 milhões nas obras.

Em abril deste ano, a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa)
concluiu o desmonte do bloco rochoso que se rompeu no Boa Esperança. O custo nessa fase
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inicial das intervenções no local foi de cerca de R$ 3 milhões.
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