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ATA 002 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADOS BENEFICIÁRIOS DO 

PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR – DEPARTAMENTOO DE 

HABITAÇÃO – SECRETARI A DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze na Sala da 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL localizada na Av. Brasil, nº 1.247, centro, 

nesta cidade de Gaúcha do Norte,  compareceram os beneficiários do programa minha 

casa minha vida 2 de casas populares, que possuem lote próprio (UNIDADES 

ISOLADAS) para reunião extraordinária para esclarecimento sobre a regularização dos 

lotes onde serão construídas as referidas unidades populares, onde se encontravam 

presentes  a Sra. Secretária de Assistência Social, Sra. Marli Aléssio, a assistente social 

Joceli Frietrich a Gerente de Habitação do Departamento de Habitação Mariluci 

Gonçalves Constante,  o funcionário do departamento de Habitação João Roberto Silva 

de Sousa, bem como, a arquiteta  e urbanista da Prefeitura Municipal de Gaúcha do 

Norte, Sra. Ketlin Schaine Rosso, após a abertura da reunião a presidente esclareceu aos 

presente sobre importância da regularização dos lotes, tanto quanto o desmembramento, 

quanto a regularização das escrituras junto ao cartório competente e, em seguida passou 

a palavra a arquiteta Sra Ketlin, que reforçou a informação já prestada pela Sra 

Presidente, esclarecendo ainda que cada beneficiário ficaria responsável pelas despesas 

para regularização do lote junto ao cartório competente, tanto desmembramento quanto 

o respectivo registro. Foi dito ainda que o desmembramento dos lotes deverá ser feito 

primeiramente junto a Colonizadora e, havendo mais de um proprietário, ambos deverão 

estar de acordo com o desmembramento para efetivação da escrituração do terreno. 

Tendo em vista que as despesas, para desmembramento e escrituração, é de 

responsabilidade do beneficiário, a Arquiteta da Prefeitura Municipal de Gaucha do 

Norte, Sra. Ketlin Schaine Rosso, se prontificou a fazer, de forma particular  todos os 

tramites burocráticos para realização do desmembramento e registro dos respetivos lotes 

e mediante pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), por lote, sendo certo que a 

apresentação da documentação necessária ficará a cargo do beneficiário. Pedindo a 

palavra a Sra. Secretária de Assistência Social, esclareceu aos presentes que todos estão 

livres para contratar outro profissional para realização dessa regularização, não estando 

ninguém obrigado a realizar os serviços com a arquiteta da Prefeitura.  Esclareceu, 

ainda, que a prefeitura não pode prestar esse serviço sem ônus pois os imóveis serão 

construídos em lotes particulares. Por fim, esclareceu que cada beneficiário deveria 

providenciar o desmembramento e a escrituração dos imóveis com a maior brevidade 

possível para que a Prefeitura pudesse cobrar maior agilidade na execução das obras 

junto aos órgãos competentes. Não havendo nada mais a ser tratado nesta reunião e após 

lida e aprovada eu, João Roberto S. Sousa, funcionário do Departamento de Habitação 

lavro e assino o presente que segue assinada pelos demais presentes, conforme lista de 

presença. 


