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4.  APOIO  DA  CIDADE  DE  BOCA  RATON
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3.  COMUNICAÇÃO  DO  RESIDENTE

2.  ATUALIZAÇÃO  DO  APLICATIVO

1.  AS  RESIDÊNCIAS  EM  MARTIN  MANOR

No  dia  5  de  dezembro  de  2022,  a  APC  participou  da  reunião  da  Associação  de  Moradores  para  atualizar  sobre  o  reposicionamento  e  tirar  

dúvidas  dos  moradores.

A  equipe  do  Atlantic  Pacific  Communities  (“APC”)  está  preparando  a  submissão  à  Florida  Housing  Finance  Corporation  (“FHFC”)  para  solicitar  

financiamento  do  estado  para  a  reconstrução  de  Dixie  Manor.  As  inscrições  vencem  no  final  de  dezembro  de  2022  e  esperamos  que  o  estado  

divulgue  as  informações  sobre  quais  solicitações  são  recomendadas  para  financiamento  até  o  final  de  janeiro  de  2023.

Na  última  reunião  do  conselho  da  Boca  Raton  Housing  Authority  (“BRHA”)  em  30  de  novembro  de  2022,  o  conselho  aprovou  a  nomeação  do  

novo  empreendimento  “The  Residences  at  Martin  Manor”.

Além  das  reuniões  que  serão  realizadas  ao  longo  do  processo  de  reposicionamento,  atualizações  periódicas  também  serão  enviadas  por  e-mail  
e  publicadas  na  aba  de  reposicionamento  no  site  do  BRHA:  www.bocahousing.org,  bem  como  impressas  e  afixadas  no  Lois  Martin  Community  

Center .

Assim  que  um  prêmio  for  recebido  do  Estado  (previsto  para  janeiro  de  2023  de  acordo  com  o  cronograma  atual  do  FHFC),  o  BRHA/APC  

participará  da  reunião  da  Associação  de  Residentes  de  Dixie  Manor  uma  vez  por  mês  para  fornecer  uma  atualização  de  status  e  responder  a  

quaisquer  perguntas  que  você  possa  ter.  Reuniões  adicionais  também  serão  realizadas  para  obter  feedback  dos  residentes  nos  principais  
marcos.

Estamos  aqui  por  você.  Em  caso  de  dúvidas,  envie-as  por  e-mail  para  o  seguinte  endereço:  

DMresidentinquiries@apcompanies.com.  As  perguntas  mais  frequentes  também  serão  postadas  na  aba  de  reposicionamento  no  site  do  BRHA.

No  workshop  do  conselho  municipal  de  Boca  Raton  realizado  em  21  de  novembro  de  2022,  o  conselho  municipal  discutiu  nosso  pedido  

de  financiamento  da  cidade  de  Boca  Raton  para  ajudar  na  reconstrução  de  Dixie  Manor.  O  procurador  da  cidade  recebeu  orientação  para  

trabalhar  com  o  BRHA  e  a  APC  para  negociar  um  compromisso  de  empréstimo.  Esperamos  que  o  compromisso  de  empréstimo  seja  aprovado  

pela  cidade  de  Boca  Raton  este  mês.
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