
Ata de Sorteio de Unidades Habitacionais

RESIDENCIAL VALE DAS ROSAS

          Aos 9 (nove) dias do mês de maio de 2018, às 15:21 horas, teve início a reunião para o 

SORTEIO de distribuição das 850 unidades do empreendimento RESIDENCIAL VALE DAS ROSAS, 

construído e comercializado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV do Governo 

Federal.

          Durante a reunião, os candidatos sorteados foram orientados a efetuar a vistoria em suas 

respectivas unidades habitacionais para atestar a inexistência de problemas construtivos.

          Houve também orientação acerca das assinaturas dos contratos de Venda e Compra, bem 

como sobre a entrega das chaves das futuras residências.

          Informou-se, ainda, sobre os procedimentos para SORTEIO das unidades que seriam 

priorizadas os candidatos idoso e portadores de necessidades especiais.

          Os candidatos sorteados foram relacionados no Anexo I, parte integrante da presente ATA, 

na linha do respectivo imóvel sorteado, com aposição de suas assinaturas.

TUCUMA (PA), 9 de maio de 2018.
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