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ATA Nº. 015/2015 - Reunião Ordinária, aos dezoito (18) dias do mês de novembro de1

dois mil e quinze, às 15h00min, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social,2

sito Avenida Adelino José Zamo, n° 629S - nesta cidade, foi realizada reunião ordinária3

convocada pela Presidente Senhora Daniela Geremia, onde depois de constatado4

quórum, a Presidente deu início à reunião dando boas-vindas a todos os conselheiros5

presentes. Conforme a pauta: Item 01 - Leitura e aprovação da Ata da Reunião6

Ordinária n.º 014/2015, foi lida, aprovada e assinada. Item 02 – Andamento da obra do7

Projeto Habitacional Minha Casa Minha Vida; A Presidente passou a palavra para a8

senhora Dominga Cassol Comiran, que fez a leitura do oficio nº 388/2015, recebido da9

Secretaria de Habitação e Urbanismo de Assentamentos Precários e Secretaria de10

Estado das Cidades, endereçado para o Prefeito Senhor Dirceu Martins Comiran, da11

pessoa do Senhor Tulio César da Fonseca Turíbio, “onde pede urgentemente12

informações quanto a emissão do Habite-se e/ou documento, equivalente como Termo13

de Recebimento ou Declaração de Habitação das unidades habitacionais concluídas14

no Município, dentro de 05 (cinco) dias.” Foi respondido com o oficio nº 339/2015, do15

Gabinete da Prefeitura, “respondendo que a obra da Construção de 40 casas16

populares no Município de Campos de Júlio, do Programa Minha Casa Minha Vida17

(MCMV) encontra-se ainda em fase de execução. Conforme o último boletim de18

medição realizado no mês de outubro, a obra encontra-se com 41,08% do seu total19

executado. Esta mesma medição foi vistoriada recentemente pelo Engenheiro Fiscal20

desta Secretaria, Senhor Nelsi. Também informamos que entre o ano de 2013 e 2014,21

a obra teve sua execução prejudicada por conta do atraso no repasse do Ministério22

das Cidades ao Banco Cobança, e consequentemente, pela desistência e substituição23

da primeira empresa contratada. Desta forma, solicitamos de vossa senhoria,24

acompanhamento junto aos repasses do Ministério/Banco/Empreiteira no intuito de25

somar esforços para garantir o bom andamento desta importante obra.” Item 03 –26

Situação sobre a regularização fundiária urbana na quadra 40 e 41 do Programa27

Habitacional Morar Melhor/Meu Lar; Foi encaminhado ao Cartório de Comodoro os28

alvarás e cartas de habite-se no dia 02 de outubro de 2015, e o Cartório comunicou29

que o os documentos estarão prontos para semana que vem, mas na última vez que30

esteve em Cuiabá o Governo do Estado ainda não tinha o papel com o timbre do31

Governo atual para a impressão dos títulos. Nada mais a discutir, a Presidente da32

reunião coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se por33
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encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente34

ata, que contém 02 (duas) páginas com 49 (quarenta e nove) linhas e 01 (um) anexos:35

1- Lista de Presença da reunião assinada pelos membros participantes. Ata que vai36

assinada por mim Secretária Executiva e pela Presidente, Senhora, Daniela Geremia e37

segue para assinatura dos demais membros presentes na reunião.38

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)39

Daniela Geremia (Presidente)40

Dominga Cassol Comiran41

Suzamara Lamaison Rubin42

Edilson Perinazzo43

Raimundo Pinheiro Nunes44

Lindovania de Souza Coelho45

Rosângela Inês Fuhr Cargnin46

Celita Donat47

Camila Garcia Pinheiro (Representando ACICA)48

Campos de Júlio – Mato Grosso, 18 de novembro de 2015.49


