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COMPANHIA EST DE HABITACAO E DESENV URBANO

REQUERIMENTO PADRÃO

Processo nº 12510005.002308/2019-41

1. DADOS DA VIAGEM

Número da PCDP: 491784
Data da Par�da (indicar a data efe�va): 11/09/2019
Data da Chegada (indicar a data efe�va): 12/09/2019

  

2. ATIVIDADES REALIZADAS
Observações: Descrever de forma clara e obje�va os assuntos tratados e resultados alcançados para
o Órgão.

O presente relatório evidencia-se a realização da visita in loco ao Residencial Alcanorte na cidade de Macau-
RN, realizado pela equipe do Departamento de Desenvolvimento Social da Cehab e uma Assistente Social da
SETHAS, com o objetivo de levantar a realidade socioeconômica das famílias que habitam a área.

     Nesse processo foi utilizado todo um conjunto de ações voltadas a mobilização e a assessoria através da
abordagem individual e coletiva. Visando a importância do incremento de ações regressadas a comunidade
menos favorecida. A área é dividida em quadras, a forma que alguns moradores as caracterizam é por
“classes”, essa retrata a realidade da região pois realmente as quadras são distintas por famílias de poder de
aquisitivos mais alto e outras por famílias menos favorecidas ou seja a quadra A E B se denominam por
famílias de poder aquisitivo mais alto e D, C e E há a existência de famílias de baixa renda, alguns em
situações bastantes precária, famílias não muitos numerosas com crianças e idosos e famílias com pacientes
oncológicos retratado.

 Para comprovar o trabalho, este departamento produzirá um Estudo situacional de toda Vila Industrial
Alcanorte, que será entregue ao Ministério Público, Procuradoria do Estado, Presidente da Cehab e
Representante de moradores. 

      

  

3. ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTO

3.1. A prestação de contas de viagem deve ser efe�vada no prazo máximo de 5 (cinco) dias
após o retorno do viajante ao órgão.

3.2. Ao presente processo devem ser incluídos os canhotos do cartão de embarque ou recibo
do passageiro ob�do quando realizado check-in via Internet ou declaração fornecida pela empresa de
transporte (art. 4º da Portaria nº 505/2009-MP). Os referidos documentos serão anexados, juntamente
com este Relatório de Viagem a Serviço, à PCDP correspondente no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP).
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O presente documento segue assinado pelo viajante (proposto da viagem), que encaminhará o processo
ao solicitante da viagem para fins de registro no SCDP.

  

Documento assinado eletronicamente por KARLA SIMONE FELIPE DA PENHA MONTENEGRO,
Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento Social, em 09/10/2019, às 13:29, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3579653 e
o código CRC B8CC3D88.

Referência: Processo nº 12510005.002308/2019-41 SEI nº 3579653
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