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ATA 005 - REUNIÃO ORDINÁRIA DOS BENEFICIÁRIOS COMTEMPLADOS DO 

PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR – DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 

– SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  

Aos 07 dias do mês de abril 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 ordinária com objetivo de esclarecer sobre o andamento das obras das 

casas populares que estão sendo construídas na quadra 73 e as construções pulverizadas, 

construídas nos lotes adquiridos pelos próprios beneficiários, neste município, bem 

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

beneficiários cuja lista de presença segue anexada, encontravam-se presentes a Gerente 

de Habitação do Departamento de Habitação de Gaúcha do Norte - MT Sra. Mariluci 

Gonçalves Constante, que presidiu a reunião, o funcionário do departamento de 

Habitação João Roberto Silva de Sousa e o Engenheiro da Prefeitura Diego Roberto S. 

Chamma. 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 10/03/2.014, que teve texto aprovado por 

todos. Primeiramente esclareceu que a Assistente Social do Município de Gaúcha do 

Norte - MT, Sra. Joceli Friedrich não se fazia presente pois estava em curso de 

capacitação. A seguir, tomando a palavra, a presidente alertou mais uma vez aos 

presentes sobre a importância das reuniões, pois, visam unir forças entre o poder 

público e os beneficiários para cobrar agilidade no processo de construção das casas. 

Alertou mais uma vez, também, que os beneficiários do PMCMV não podem possuir 

imóvel no território do brasileiro, nem tampouco participar de qualquer o utro Programa 

de Habitação do Governo Federal, sob pena de perder o benefício. Dados tais 

esclarecimento solicitou à todos que assinassem uma declaração de inexistência de bens 

imóveis e/ou participação em qualquer outro programa habitacional de âmbito federal, 

esclarecendo, por fim, que tal declaração já deveria ter sido solicitada pela antigo 

responsável pelo Departamento de Habitação. Fica aqui consignado que todos 

concordaram e assinaram a Declaração de inexistência de bens sem qualquer ressalva, o 

que demonstra a veracidade das informações anteriormente prestadas, que os qualifica m 

para fazer parte do PMCMV2. A seguir a Presidente passou a palavra ao Engenheiro da 

Prefeitura Diego Roberto S. Chamma, que explanou sobre a qualidade e solidez das 

obras, ressaltando que tem acompanhado sua execução e que todas as casas estão dentro 

do padrão do Ministério das Cidades, obedecendo assim ao Projeto Executivo e 

Memorial Descritivo assinado e que se encontra arquivado no Departamento de 

Habitação. O Sr Engenheiro esclareceu, ainda, que é visível que as obras estão 

atrasadas, mas que a pedido do departamento de habitação já deu parecer técnico nesse 
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sentido, a fim de que fosse encaminhado aos responsáveis pelas obras e liberação de 

recurso, visando dar maior agilidade as construções. Disse também que tem feito uma 

vistoria mais sistemática ao canteiro de obras a fim de acompanhar a agilidade e 

qualidade dos serviços. Por fim se colocou a disposição dos beneficiários a fim de 

esclarecer quaisquer dúvidas no que tange o PMCMV em nosso Município. 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. 


