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ATA 003 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS BENEFICIÁRIOS 

COMTEMPLADOS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR – 

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze no Centro da melhor 

idade, sito a rua 13 de Julho, s/nº, centro, nesta cidade de Gaúcha do Norte,  

compareceram os beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida 2 (PMCMV – 2) 

de casas populares, que foram selecionados segundo critério do Conselho Municipal de 

Habitação e aprovadas pelo Ministério das Cidades, nos termos da Portaria 610/2.011,   

para reunião extraordinária com objetivo de esclarecer sobre o andamento das obras das 

casas populares que estão sendo construídas na quadra 73, neste município, onde se 

encontravam presentes  a Assistente Social Sra. Joceli Frietrich a Gerente de Habitação 

do Departamento de Habitação Sra. Mariluci Gonçalves Constante, que presidiu a 

presente reunião, o funcionário do departamento de Habitação João Roberto Silva de 

Sousa, bem como do representante da Construtora Guedes, Sr. Antonio. Após a abertura 

da reunião a presidente, solicitou a mim João Roberto S. Sousa que secretariasse a 

reunião e digita-se a presente ata, a seguir, pediu-me para que le-se a ata da reunião 

anterior que teve texto aprovado por todos. Pedindo a palavra a Assistente Social do 

Município disse que tem chegado a Secretaria de Assistência Social denúncias 

anônimas, de pessoas que não se enquadram no perfil socioeconômico da Lei e que 

teriam sido comtempladas na aquisição das casas que estão sendo construídas. 

Esclareceu que todas as denuncias, ainda que anônimas, são investigadas, todavia até o 

momento não existe qualquer prova de tal situação. Alertou ainda aos presentes que 

devem ajudar a prefeitura na fiscalização, denunciando eventuais irregularidades e, que 

se comprovada qualquer denuncia a Secretaria tomará as medidas cabíveis.  A seguir 

apresentou a todos o Sr. Antonio, representante da Construtora Guedes, responsável 

pelo andamento das obras, que explicou os motivos do atraso nas obras, alegando que 

houve falta de tijolo para continuidade dos serviços, mas que tal fato já foi solucionado, 

sendo que, já foram adquiridos mais 30.000 (trinta) tijolos e a tendência é que as obras 

sigam em um ritmo mais acelerado a partir de agora. Perguntado se os beneficiários, que 

tem conhecimento de construção, podem ajudar na obra visando maior agilidade, 

sobretudo nas unidades que serão construídas nos lotes dos  próprios beneficiários, o Sr. 

Antonio respondeu que sim, desde que estivessem sob sua orientação direta, e 

obedecendo a planta original do projeto. Foi esclarecido ainda pela Assistente Social do 

Município, bem como pela Presidente, que a prefeitura tem empenhado todo esforço 

para agilidade na execução das obras, colocando o departamento se habitação a 

disposição para dirimir as dúvidas que eventualmente possam surgir. 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 em anexo. 


