
 

 

 

 

 

LISTA DE INDEFERIDOS 
 

 

 

PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL – DOAÇÃO DE LOTES URBANOS PARA 

POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 

 

  Segue abaixo a relação das inscrições indeferidas que não atenderam as exigências contidas 

no Edital nº 009/2019 – Coordenadoria Municipal de Assistência Social, Lei Municipal nº 3.123, de 

08 de agosto de 2019 e Lei Municipal nº 3.163, de 07 de novembro de 2019. 

 

 Foram considerados os seguintes meios para análise das inscrições: 

 

  Documentos apresentados pelo requerente; e/ou 

 Estudo Social mediante visita realizada pela equipe técnica da Coordenadoria de 

Assistência Social; e/ou 

 Informações do requerente confrontadas com o CadÚnico – Cadastro Único do 

Governo Federal.  

 

Conforme item 6.3 do Edital nº 009/2019 – Coordenadoria Municipal de Assistência Social, 

fica concedido a data de 26 de novembro de 2019, das 09:00h às 15:00h no Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS, localizado na rua Pará nº 59, Vila Santa Terezinha, para que os 

requerentes das inscrições indeferidas, caso julguem necessário, apresentem recurso ao 

indeferimento com informações e/ou documentos pertinentes, conforme modelo Anexo A. 

 

 

Nº INSCRIÇÃO MOTIVO 

7 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

9 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

20 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

26 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados 
no item 1.2 e item 2.1 do Edital nº 009/2019 

32 
O requerente não apresentou documentação exigida no item 4.1 do Edital nº 
009/2019 

34 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

36 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019      O requerente não apresentou documentação exigida no 
item 4.1 do Edital nº 009/2019 

37 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 



 

 

41 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

45 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

56 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

58 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

59 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

64 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

66 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

68 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

70 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

71 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

72 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

74 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

76 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

83 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

86 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

93 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

111 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

112 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

114 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

116 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

117 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

121 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

123 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

130 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 



 

 

132 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

134 
O requerente não apresentou documentação exigida no item 4.1 do Edital nº 
009/2019 

150 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

152 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

154 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

156 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

162 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

165 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

166 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

171 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

179 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

181 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

185 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

187 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

188 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

193 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

195 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

196 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

197 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

207 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

211 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

212 
 A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

214 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

219 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 



 

 

220 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

223 
 A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

226 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

231 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

234 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

239 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

247 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

249 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

250 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

252 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

261 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

262 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

298 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

305 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

314 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

315 
O requerente não apresentou documentação exigida no item 4.1 do Edital nº 
009/2019 

328 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

337 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

346 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

350 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

352 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

353 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

356 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

359 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 



 

 

360 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

363 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

366 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

375 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

379 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

386 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

388 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

390 
A inscrição do requerente não se enquadra nos critérios elencados no item 1.2 e item 
2.1 do Edital nº 009/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A – MODELO DE RECURSO 

 

 

 

                   Eu, ___________________________________________________________________,  

 

portador (a) do RG nº_________________________ e CPF _______________________________,  

 

venho através deste, impor recurso ao indeferimento da Inscrição nº_________ do Programa 

Habitacional Municipal de acordo com o Edital nº 009/2019 – Coordenadoria Municipal de 

Assistência Social, Lei Municipal nº 3.123, de 08 de agosto de 2019 e Lei Municipal nº 3.163, de 07 

de novembro de 2019, conforme justificativas abaixo descritas e/ou documento (s) anexo (s) a este: 

-

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tambaú,  26 de novembro de 2019 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do Requerente 


