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Construção de 100 casas deve gerar 280 empregos diretos e indiretos no município 

Gabriele Schimanoski | MT PAR 

 

 
O governador Mauro Mendes garantiu mais de R$ 1,5 milhão para obras de 
infraestrutura que vão atender ao programa Mais Habitação em Ipiranga do Norte (437 
km de Cuiabá).  A assinatura do convênio foi realizada na quinta-feira (17) durante uma 
série de entregas de obras de pavimentação na região Médio-Norte de Mato Grosso.  

No município está prevista a construção de 100 casas. O montante empenhado será 
destinado à pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das vias urbanas do loteamento 
Residencial Renascer, região onde o empreendimento habitacional será construído.   

O presidente do MT PAR, Wener Santos, participou da assinatura do convênio e 
destacou a importância do programa para o desenvolvimento da região. “Esse valor 
garante toda a infraestrutura necessária para darmos início ao projeto habitacional em 
Ipiranga do Norte, cujo investimento chega a R$ 12 milhões e deve gerar 280 empregos 
diretos e indiretos”, disse.  
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O prefeito de Ipiranga do Norte, Pedro Ferronatto, comemorou a conquista e disse que 
o programa reduzirá significativamente o déficit habitacional. “A casa própria é a 
realização do sonho de muitas famílias. Nós da prefeitura entramos com o terreno e o 
Governo deu sua contrapartida”, disse. 

Para o governador Mauro Mendes essa parceria reduz os custos para o morador. “Tendo 
o terreno e a infraestrutura, o valor da prestação que é financiada pela Caixa Econômica 
cai consideravelmente para o cidadão. É um programa que realmente dá acesso à 
moradia”, disse.  

Mendes lembrou que o presidente do MT PAR, Wener Santos, está trabalhando junto à 
área social, ao lado da primeira-dama Virgínia Mendes e da secretária de Assistência 
Social, Rosa Maria Carvalho, para que o Governo possa fazer a entrega de milhares de 
casas nos próximos dois anos. “Os prefeitos que querem trabalhar, correr atrás, podem 
nos procurar. Nossa intenção é construir casas populares em todo Mato Grosso”, disse. 

Na ocasião também foram entregues 22,14 quilômetros de asfalto da MT-010. A obra 
marca um momento de desenvolvimento para o município e foi comemorada pelos 
produtores da região, colocando fim a uma espera de 20 anos pelo asfalto.  

Também participaram do ato o secretário Alberto Machado (Cultura, Esporte e Lazer), 
o Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), os deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Xuxu 
Dal Molin; e os prefeito eleitos de Ipiranga do Norte e Lucas do Rio Verde, Orlei José 
Grasseli e Miguel Vaz, respectivamente. 

 


