ATA de REUNIÃO do Grupo de Trabalho Estadual de Habitação de
Interesse Social/MT
18 de maio de 2017

Participantes:

Pela SPU/MT:

Lucimara Rodrigues Cordeiro Tavares - Superintendente
Vera Lúcia Mayumi Tsuda - Coordenadora de Gestão Estratégica
Iluska Kaltenecker de Queiroz - Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Osmar Samir - Geólogo

Participantes de Entidades:

Luiz da Penha Araújo - FEMAB
Kateri Dealtina Felsky dos Anjos - Presidente do CREA
Marilene de Oliveira Nascimento - FEMAB

Lúcia Thereza de Almeida Andrade - Secretaria de Cidades do Estado de MT
Antonio Pinheiro da Silva - FEMAB

Ciro Gomes de Freitas - SINDES
Walter Maria de Arruda - FEMAB

Gilberto Reis Calado da Silva - UCEMMAT - reunião das Câmaras Legislativas
Benedito Lucas de Miranda - ONG - Instituto Leverger
Wirlisbeste Salvador Cavallari - representante dos empresários
Carla Gabrielly de Oliveira Bessa - representante do CAU

Em apoio ao CREA: Marilda Vinagre, Engenheira do CREA

Aos dezoito dias do mês de maio de 2017. às 09 horas e 30 minutos, reuniram-se

os membros do GTE acima relacionados com a finalidade de realizar a primeira reunião
ordinária do Grupo de Trabalho Estadual de Habitação de Interesse Social cm Mato Grosso.

A Sra. Superintendente deu início à reunião se apresentandA como nomeada para a

chefia da SPU/MT e convidou os demais membros apresentarem a si e\a suas entidades, bem

como suas histórias de participação social, o que foi feito por todos os membros.

Benedito Lucas pontuou a necessidade de que a SPU possibilite áreas públicas
para habitação de interesse social, bem como fomente as ações de regularização fundiária.
Marilene Nascimento apresentou a situação da habitação de interesse social em
Cáceres/MT. em que há diversas unidades habitacionais construídas em área da Prefeitura e
não entregues à população. Em seguida. Lúcia Andrade explanou as informações acerca da
área em Cáceres e apresentou as perspectivas de entrega das habitações. Além disso, há duas
área da União que poderiam ser disponibilizadas para a Habitação de Interesse Social, via
GTE,faltando que seja regularizada.
Luiz da Penha apontou a necessidade de convidar o INURA para as reuniões do
GTE.

Walter Arruda apresentou-se e colocou a FEMAB como parceiro atuante nas
ações de habitação de interesse social.
Antonio Pinheiro comentou questões relativas às habitações sociais, direito à
moradia nos pequenos municípios e a necessidade de avanços do ponto de vista prático.
Wirlisberte Salvador reconheceu avanços na área de habitação social: legislação,
tecnologia, garantia de direitos e participação social e apontou necessidades de regularização
no âmbito dos municípios, com participação ativa do poder público c do ministério público.
Além disso, a Lei de saneamento foi uma conquista vinda da participação social.
A Superintendente apontou que com a vinda de no\os servidores, recém
concursados, a área de regularização, caracterização e identificação está apta a caracterizar as
áreas da União que possuem vocação para habitação de interesse social.

Vera citou que a área de Cáceres provavelmente será desmembrada, uma vez que
há construções residenciais, sendo que a área remanescente pode ter vocação para habitação
de interesse social.

Quanto a essas casas, há instrumentos próprios, sob competência da SPU. que
deverão atribuir destinaçao a elas.
O CREA pontuou a necessidade de o GTE autorizar que a entidade aponte um
representante institucional para sua cadeira, de forma que a agenda da presidente do CREA
não prejudique sua atuação no GTE. respeitando consulta prévia à entidade suplente, que está
no CAU.

Luiz da Penha e Walter Arruda sugeriram que o Intemiat seja convidada a
participar do GTE. idéia que foi acolhida pelos demais membros. Lúcia Andrade sugeriu a
participação do MT PAR, que tem atuação correlacionada com o âmbito do GTE. sugestão
igualmente acatada pelos membros.
Marilda Vinagre, do CREA. apontou que atualmente já há a Lei 11888. que
garante aos proprietários de imóveis de certa faixa de renda a presença de Engenheiro ou
Arquiteto para apoio à construção, reforma e regularização fundiária.
Em seguida, a Superintendente relatou a necessidade de que o CEC apresente os
/os representantes que estarão no GTE ao longo desse exercício.
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Tendo abordado os assuntos da pauta, deu por encerrada a reunião do GTE/MT, às
11 horas e 15 minutos.
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