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

1

ATA Nº. 017/2016 - Reunião Ordinária, aos vinte e oito (28) dias do mês de março de

2

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

3

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

4

ordinária convocada pela Presidente Senhora Daniela Geremia, onde depois de

5

constatado quórum, a Presidente deu início à reunião conforme a pauta: Item 01 - Leitura

6

e aprovação da Ata da Reunião Ordinária n.º 016/2016, foi lida, aprovada e assinada.

7

Item 02 – Substituição de beneficiários; A Presidente passou a palavra para a senhora

8

Dominga Cassol Comiran, que informou que a senhora Bruna Coutinho Silva

9

responsável pelo Departamento de Formalização do banco Cobansa, pediu que nós

10

enviassem, junto com o edital de convocação o ofício de substituição, que deve ter até

11

05 (cinco) indicações por desistência. Onde enviou-nos o modelo do ofício de

12

substituição, para preencher com os dados faltantes, datar, imprimir em papel timbrado

13

e assinado pelo prefeito. Na sequência a senhora Dominga apresentou as publicações

14

dos editais do senhor Nivaldo Aparecido da Silva que foi publicado no jornal da AMM dia

15

18 de dezembro de 2014, e ficou no mural da Prefeitura Municipal e na Secretaria por

16

30 dias, como o Senhor Severino Constantino Oliveira também foi embora da Cidade

17

não deixando contato para localização foi publicado edital no dia 26 de fevereiro de 2016,

18

no jornal da AMM e também ficou no mural da Prefeitura Municipal e na Secretaria como

19

o mesmo não compareceu em 30 dias como estava exposto do edital também será

20

substituído. Prosseguindo os Conselheiros presentes fizeram analise dos pré cadastros

21

das pessoas com mais prioridades e decidiram fazer visitas para 06 pessoas que mais

22

tinham prioridades para depois mandar os nomes para substituição, que são: João

23

Felipe da Costa que é idoso e mora em situação precária, Geuzina da Silva Inácio, é

24

deficiente visual, Pedro Waldir Pinto Miranda, é idoso e mora sozinho, Maria Gomes

25

da Silva, é idosa e o marido também é idoso, Anna Maria Zannoni Schucht, é idosa e

26

o marido também, Laurinda da Silva, tem filha Especial. Item 03 – Informes; Nos

27

informes a senhora Dominga informou da situação da Gessiana Nascimento dos Santos

28

que veio várias vezes aqui na Secretaria para ver como faria para pegar a casa dela de

29

volta que a quatro anos vendeu para a Elisangela Lagoa por R$ 6.000,00 (seis mil reais)

30

alegando que na época era casada e quem vendeu a casa foi o marido sem o

31

consentimento dela e por esse motivo teve problemas de saúde e posteriormente entrou

32

em depressão. Mas o Conselho falou que como a Gessiana era casada na época e por
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33

esse motivo é foi conivente em vender a casa e que esse assunto vai ter que ser decidido
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35

vendida e nem comprada. Nada mais a discutir, a Presidente da reunião coloca a palavra

36

livre, que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu

37

Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 02 (duas)

38

páginas com 50 (cinquenta) linhas e 01 (um) anexos: 1- Lista de Presença da reunião

39

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

40

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

41

demais membros presentes na reunião.

42

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)

43

Daniela Geremia (Presidente)

44

Dominga Cassol Comiran

45

Edilson Perinazzo

46

Lindovania de Souza Coelho

47

Raimundo Pinheiro Nunes

48

Nilson Vidal de Almeida

49

Rosângela Inês Fuhr Cargnin

50

Campos de Júlio – Mato Grosso, 28 de março de 2016.
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