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

ATA Nº. 021/2016- Reunião ordinária, aos dezoito (18) dias do mês de novembro de

2

dois mil e dezesseis às13h30min, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social,

3

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

4

Presidente Senhora Celita Donat, onde depois de constatado quórum, a Presidente deu

5

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

6

ordinária n.º 020/2016, que foi lida, aprovada e assinada. Item 02 – Andamento da

7

construção do Habitacional Minha Casa Minha Vida; a Senhora Dominga Cassol

8

Comiran informou aos Conselheiros sobre o andamento da construção do programa

9

habitacional Minha Casa Minha Vida, o qual se encontra parado por falta de pagamento

10

por parte do Banco Cobansa. Esse fato implica na inexecução do andamento das obras

11

e nas sucessivas prorrogações de restos a pagar. O contrato foi firmado na área da

12

habitação pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério das Cidades,

13

envolvendo o repasse de recursos da União para Estados e Municípios. E devido à

14

existência de controvérsias de informações entre a construtora SUTIL e o banco

15

Cobansa foi pedido para o dono da Construtora, informar por meio do envio de relatório

16

informações sobre os pagamentos recebidos e os que ainda faltam receber. Em

17

resposta, o construtor enviou o respectivo relatório das medições já recebidas e as que

18

se encontram em aberto. Logo o executivo Municipal encaminhou oficio para a

19

Secretaria de Estado das Cidades informando sobre as medições que estão faltando

20

receber e os mesmos nos informaram que encaminharam a 10ª e a 11ª medição em

21

outubro para o Banco Cobansa autorizando o pagamento para a empreiteira. Item 03 –

22

A possível entrega dos títulos do Habitacional Morar Melhor e Meu Lar; a senhora

23

Dominga juntamente com o Prefeito Municipal Senhor Dirceu Martins Comiran estiveram

24

em Cuiabá na semana passada e foram até o Instituto de Terras de Mato Grosso

25

(Intermat), para obter informações sobre os documentos do habitacional Meu Lar e

26

Morar Melhor. O Presidente do Intermat, senhor Fausto José de Freitas da Silva

27

informou que 60 Títulos estão prontos, faltando só a assinatura, e para agilizar o mesmo

28

se responsabilizou em levar pessoalmente os títulos para que o Governador assine e

29

assim poder fazer a entrega dos mesmos na semana de eventos em comemoração ao

30

aniversário do Município, entrega esta que provavelmente seria no dia 26/11/2016 no

31

período da tarde, portanto a partir desta reunião ficam todos os conselheiros avisados

32

que se os títulos forem assinados pelo Governador serão convocados para participarem

33

da solenidade de entrega. Item 04 – Informes; nos informes foi discutido sobre a possível
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35

os mesmos já são representantes da população, podendo assim participar das reuniões

36

mesmo não sendo conselheiros nomeados, na oportunidade os Conselheiros Edilson e

37

Suzamara sugeriram para a próxima gestão estar analisando este respectivo assunto.

38

Foi sugerido pela Dominga e acatado pelos conselheiros, para que incentive a próxima

39

gestão a criar uma lei para o município poder vender os terrenos de propriedade do

40

mesmo, e que estão dentro do zoneamento de Interesse social e assim fomentar o

41

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social. Nada mais a discutir a Presidente da

42

reunião coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se por

43

encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata,

44

que contém 02 (duas) páginas com 57 (cinquenta e sete) linhas e 01 (um) anexo: 1-

45

Lista de Presença da reunião assinada pelos membros participantes. Ata que vai

46

assinada por mim Secretária Executiva e pela Presidente Senhora, Celita Donat e segue

47

para assinatura dos demais membros presentes na reunião.

48

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)

49

Celita Donat (Presidente)

50

Sandrely Souza Lopes

51

Dominga Cassol Comiran

52

Maristela de Freitas

53

Lindovania de Souza Coelho

54

Edilson Perinazzo

55

Suzamara Lamaison Rubin

56

Nilson Vidal de Almeida

57

Campos de Júlio – Mato Grosso, 18 de novembro de 2016.
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