Ata nº 003/2019- Aos vinte e vinte e dois do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezenove, na sede da Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, às
sete horas e trinta minutos, reuniram-se os conselheiros do FGHIS, em reunião
ordinária, para deliberação das pautas do dia. O presidente senhor Marcio Luiz
Pereira deu início a reunião cumprimentando os presentes e fazendo as
devidas apresentações, posto que assumiu recentemente a função de
Secretário de Desenvolvimento Social, após tanto,colocou as pautas conforme
segue: Projeto Habitacional Laranjeiras, regularização do bairro Parque da
Serra e casos de Jessica Fernanda Ribeiro de Almeida e Marcos Ribeiro de
Jesus. Antes de iniciada a discussão da pauta o Presidente deste conselho
informou que haverá uma reunião na próxima segunda-feira, 25, às 08h, no
gabinete do Prefeito para discutir assuntos relacionados ao Projeto
Habitacional Laranjeiras.Na ordem, como primeira pauta, a Presidente passou
a palavra à conselheira Eliane Barbosa, referente ao Projeto Habitacional
Laranjeiras, que informou que apenas duas famílias sorteadas ainda dependem
de regularização documental, sendo que já foi iniciada a correção referente ao
caso da família da sorteada Tereza Inácio Barbosa e que ainda não localizou a
família da sorteada Claudiana Ferreira de Lima. Em seguida afirmou que está
tentando localizar a senhora Claudiana e sua família e que buscará por todos
os meios possíveis tentar promover esta localização. O conselheiro Elias Lopes
se prontificou a ajudar nas tentativas de localização. O presidente questionou a
servidora Eliane se há prazo para a entrega destes últimos dossiês, momento
em que a servidora informou que como todos os outros dossiês estão com a
Caixa Econômica Federal já sendo processados não há prazo imposto,
contudo temos que localizar a sorteada Claudiana. Iniciando a segunda pauta,
foi concedida a palavra ao conselheiro Lázaro Lucas de Souza que apresentou
suas preocupações acerca do bairro Parque da Serra que se encontra com
vários casos de irregularidades e que se não forem tomadas providências o
caso só tende a piorar. O presidente, Marcio Pereira, solicitou à Secretaria de
Desenvolvimento Social que encaminhe comunicação interna à Coordenadoria
de Cadastro Imobiliário, na pessoa dos servidores Alenízio e João Carlos, para
discussão acerca do caso do bairro Parque da Serra. Iniciada a terceira pauta,
o presidente concedeu a palavra à servidora Eliane Barbosa que passou a
explanar o caso da senhora Jéssica Fernanda Ribeiro de Almeida que se
apropriou de uma unidade habitacional abandonada no bairro Parque da Serra
localizada na Rua Projetada V, nº 15. A servidora informou ao Conselho que,
conforme deliberações anteriores feitas por este conselho, foi lavrada decisão
assinada pela então presidente deste conselho e pela assistente social Eliane
Barbosa, que afirma que a senhora Jéssica poderá permanecer no imóvel. Em
seguida a servidora Eliane informou ao conselho que havia chegado ao seu
conhecimento que havia IPTU em nome do sorteado Marcos Ribeiro de Jesus,
porém, esta casa é fruto de herança e que por causa desta suposta
propriedade imobiliária este conselho deliberou em reuniões anteriores que
fosse notificado o sorteado para que apresentasse as justificativas inerentes ao
caso para que ele permaneça como sorteado. A servidora informou que o
sorteado ainda não apresentou as justificativas e que, conforme decisão deste
conselho, caso ele não apresente as documentações exigidas haverá sua
substituição. Nos informem finais o presidente, senhor Marcio, informou que há
a especulação na cidade de que haverá um novo projeto habitacional. O

presidente informou que as tramitações deste projeto ainda estão em fase
embrionária, não havendo nada certo ainda, mas que as intenções são as de
promover um projeto similar ao Laranjeiras.Concedida a palavra ao conselheiro
Lazaro este apresentou pedido ao conselho que deliberou e, por unanimidade,
decidiu oficiar o Prefeito Municipal com solicitação de identificação dos nomes
das ruas do bairro Cohab Parque da Serra mediante escrita nos
postes.Concedida a palavra ao conselheiro Francisco Antônio de Matos, este
apresentou a informação de que foi convidado a compor o Conselho Municipal
da Cidade sendo que haverá a regulamentação deste Conselho por lei
específica e que haverá fortes tratativas para promover as atualizações do
Plano Diretor. Em seguida afirmou que há tratativas para com a Secretaria de
Infraestrutura do Estado de Mato Grosso para a regularização, mediante
escrituração, de 350 lotes em Mirassol d’Oeste.Nada mais a relatar, a reunião
foi encerrada e eu Fabio Angelo Hordonho Leite Silveira, lavrei a presente ata,
que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais
presentes.

