SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Campos de Júlio-MT
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

ATA Nº. 020/2016 - Reunião ordinária, aos cinco (05) dias do mês de agosto de dois

2

mil e dezesseis, às 15h00min, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social,

3

sito Avenida Valdir Masutti, nesta cidade, foi realizada reunião ordinária convocada pela

4

Presidente Senhora Daniela Geremia, onde depois de constatado quórum, a Presidente

5

deu início à reunião conforme a pauta: Item 01 - Leitura e aprovação da Ata da Reunião

6

extraordinária n.º 018/2016, foi lida, aprovada e assinada. Item 02 – Assuntos referente

7

as casas do Habitacional Minha Casa Minha Vida e dos beneficiários (Joana Ferciana e

8

Cesar da Silva). Conforme decisão dos Conselheiros foi convidado os beneficiários do

9

habitacional Minha Casa Minha Vida, Senhor Cesar da Silva Correa (Celina) e a Senhora

10

Joana Ferciana da Silva para assinar um termo para devolução da casa do Habitacional

11

Vila Nova onde estão morando provisoriamente até ser entregue a casa que lhe é de

12

direito, do Habitacional Minha Casa Minha Vida, onde os mesmos assinaram o termo e

13

logo se retiraram da reunião. Prosseguindo a Senhora Dominga informou os

14

Conselheiros sobre a invasão ocorrida no dia 03 de agosto corrente, das casas do

15

Habitacional Minha Casa minha Vida, onde foi no primeiro momento acionado a polícia

16

militar o responsável da Construtora Sutil, senhor Ozil Sutil de Oliveira o Engenheiro da

17

Prefeitura senhor Luiz Carlos Correia de Oliveira, a Presidente da Comissão de

18

Acompanhamento da Obra (CAO), senhora Rosenilda Aparecida de Oliveira, a

19

responsável pelo Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) Senhora Olidia Silva

20

Borges Maciel, para estar nos acompanhando para uma conversa com os invasores. Na

21

conversa os invasores não cederam e não saíram das casas, logo foi decidido registrar

22

Boletim de Ocorrência (BO), onde o Subtenente do Núcleo da Policia Militar Senhor

23

Edmilson Hurtado dos Santos, informou que vai estar encaminhado o referido boletim

24

para a Policia Civil, para que no prazo máximo de quinze dias serem retirados todos os

25

invasores do Habitacional. Na sequência a Senhora Dominga repassou aos

26

Conselheiros o oficio encaminhado para o responsável dos repasses do Banco Cobansa

27

Senhor Marco Antônio Moura, onde foi encaminhado em anexo oficio da Construtora

28

Sutil na pessoa do Senhor Ozil Sutil de Oliveira, onde contém todas as medições e

29

repasses do banco, portanto, dando divergências de dados. O Banco informou que teria

30

repassado toda a verba conforme as medições e a Construtora encaminhou via oficio

31

que não é verídico a informação do Banco, pois tem um saldo negativo no recebimento.

32

Os Conselheiros pediram para a Presidente da Comissão de Acompanhamento da Obra

33

(CAO), senhora Rosenilda Aparecida de Oliveira estar ligando no 0800 do Banco
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35

do Projeto Minha Casa Minha Vida. Item 03 - Informes; nos informes a Senhora Dominga

36

pediu a opinião dos Conselheiros sobre a casa da Senhora Gilvanete Carneiro de

37

Sousa que é beneficiaria do Habitacional Vila Nova e vendeu a casa, na época vendeu

38

e foi para o Maranhão, mas logo se arrependeu de ter vendido e retornou para Campos

39

de Júlio. Logo veio procurar a Secretaria e também o Prefeito Municipal, alegando que

40

tem três filhos e quer pegar a casa de volta. Informamos que iriamos pedir a opinião dos

41

Conselheiros, onde foram unanimes na resposta dizendo que tanto o comprador como

42

a beneficiaria da casa estão errados pois ambos sabem que essas casas doadas pelo

43

Governo não podem ser vendidas, mas como ela não procurou a Secretaria e a opinião

44

dos Conselheiros, a opinião dos mesmos foi que, como não pediu opinião para negociar

45

o assunto fica entre eles, Vendedor e Comprador. Prosseguindo pediu para os

46

Conselheiros analisar a lista das pessoas que moram no Habitacional Morar Melhor e

47

Meu Lar para regularização dos títulos. Os Conselheiros fizeram a análise e decidiram

48

que pode ser regularizado conforme a lista apresentada. A Presidente do Conselho

49

senhora Daniela Geremia por motivos particulares pediu para ser substituída como

50

Presidente do Conselho, só ficando como membro do Conselho, logo foi colocado em

51

votação e votada por unanimidade ficando como Presidente a senhora Celita Donat.

52

Nada mais a discutir, a Presidente da reunião coloca a palavra livre, que, no entanto,

53

sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti,

54

Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 03 (três) páginas com 73

55

(setenta e três) linhas e 01 (um) anexo: 1- Lista de Presença da reunião assinada

56

pelos membros participantes. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e

57

pela Presidente, Senhora, Daniela Geremia e segue para assinatura dos demais

58

membros presentes na reunião.

59

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)

60

Daniela Geremia (Presidente)

61

Dominga Cassol Comiran

62

Celita Donat

63

Marcio Quinteiro Figueiredo

64

Maristela de Freitas

65

Rosangela Inês Fuhr Cargnin

66

Lindovania de Souza Coelho
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68

Olidia Silva Borges Maciel (convidada)

69

Ricardo Wastowski Pires (convidado)

70

Cintia Vieira Souto (convidada)

71

Cesar da Silva Correa (convidado)

72

Joana Ferciana da Silva (convidada)

73

Campos de Júlio – Mato Grosso, 05 de agosto de 2016.
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