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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS BENEFICIÁRIOS COMTEMPLADOS DO 

PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR – DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 

– SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Aos 10 dias do mês de março 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, bem como, 

para aprovação do envio do ofício 007/DMH/GNT/MT/2.014. Além dos beneficiários 

abaixo assinados, encontravam-se presentes a Assistente Social do Município de 

Gaúcha do Norte - MT, 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. Após a 

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

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

da reunião anterior realizada em 25/02/2.014, que teve texto aprovado por todos.  

Pedindo a palavra a Assistente Social do Município disse que, antes do início dos 

trabalhos sociais que seriam por ela realizados passaria a palavra a Sra. Gerente de 

Habitação Mariluci Gonçalves Constante. Tomando a palavra a Gerente de Habitação 

esclareceu que tendo em vista o visível atraso nas obras do PMCMV – 2, que visa a 

construção de Casas Populares no lote 73 deste município, bem como, a construção de 

casas em lotes pertencentes aos próprios beneficiários, o Departamento de Habitação 

tem empenhado todo esforço para dar maior agilidade ao programa do Governo Federal, 

inclusive, solicitação de parecer elaborado pelo Engenheiro da Prefeitura Diego Roberto 

S. Chamma,  que constata de forma técnica o atraso nas obras das unidades que estão 

sendo construídas no do município, deixando bem claro, também, que o atraso se deve 

ainda a falta de mão de obra. No que se refere a essa falta de mão de obra, citada no 

parecer técnico, a Gerente de Habitação informou que tem notado que sempre que faz 

visita canteiro de obras, ou não encontra ninguém ou pouquíssimos operários 

trabalhando. Esclareceu ainda que tem alertado os responsáveis sobre tal situação.   

Colocado em votação se todos concordavam com envio do ofício que foi lido por mim, 

este foi aprovado de forma unânime. Diante da aprovação a Sra. Gerente de Habitação, 

informou que enviará nos próximos dias o referido ofício, se comprometendo a 

apresentar cópia de envio na próxima reunião.  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. 


