CONSELHO MUNICIPA L DE HABITAÇÃO
Biênio 2003/2005

V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SANTOS
21 e 22/10/2005 – Salão de Convenção da UNIMONTE
Tema: “Habitação popular, construir uma realidade”

RELATÓRIO FINAL
PROPOSTAS :
1. RECURSOS – FI NCOH AP, MUNICI P AL, ESTADU AL E FEDER AL :
01- Que o Conselho Municipal de Habitação (CMH) tenha autonomia para f iscalizar
o Fundo de Incent ivo a Construção de Habitação Popular (FI NCOHAP), além de ter
acesso a prestação de contas da CO HAB -ST (Companhia de Habitação da Baixada
Sant ista);
02- Que as Cooper ativas se jam atendidas pelo FINCO HAP;
03- Rem eter a Câm ara o mais br eve possível o Pr ojeto de Lei Complementar, que
regulamenta o I PTU progressivo, aprovado pela CMDU, sobre os terrenos vazios;
04- Subm eter todos os encam inhamentos de Polít ica Habit acional (recurso s, cessão
de terrenos, cadastr os) à apreciação e aprovação do CMH;
05- Que os Segmentos Populares ligados à Habitação participem na elabor ação do
Orçamento Participativo do Município;
06- Que a Pref eitur a, através da CO HAB -ST, cont inue com parcer ias com a Caixa
Econômica Federal, uma vez que há recursos f inanceiros e equipe técnica na Caixa
à disposição das Pref eituras;
07- Prioridade absoluta para Habitação, Regularização Urbanística e Fundiár ia;
08- Que o valor dos recursos municipais destinados a Habitaç ão, incluindo o
FINCOHAP, seja detalhado em publicação no Diár io Of icial especif icando as
devidas contas de sua origem, tais como repasse de outras esf eras do governo,
orçamento municipal e outros;
09- Que nos projetos habitacionais de urbanização de f avel as, em que o Município
não entre com contrapartida, não haja qualquer ônus aos benef iciários a exem plo
do proj eto do Dique Sambaiatuba. Nos casos em que houver contrapartida haja um
per íodo de carência de dois (2) anos par a cobrança;
10- Criação do “crédit o solidár io”, a exemplo do que é f eito em São Paulo, onde há
ver bas destinadas para Associações a f im de habitação popular;
11- Manter constantemente at ualizado o estudo sócio -econôm ico entre os
moradores de rua e de cortiços para que sejam atendidos conf o rme este
levantamento;
12- Que seja ut ilizada a renda do FAT (Fundo de Ampar o ao Trabalhador) para
habitação popular;
13- Buscar parcer ias com prof issionais e ent idades educacionais de nível super ior
e técnico par a subsidiar o Programa de Habitação;
14- Viabilizar recursos para implementar o programa de assessoria técnica em
habitação de interesse social, criado pela Lei 2211, de 22/04/04;
15- Que a Pref eitura disponibilize ao Conselho Municipal de Habitação inf ormações
acerca de pesquisas que busquem o bar ateamento da construção de moradia
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popular.
2. ALTERN ATI V AS E TIPOLOGI AS P AR A PROJETOS :
01- Tipologia de 47m² (quarenta e sete metros quadrados) com pr evisão de
instalação de elevador hidr áulico;
02- Individualização de água e luz na verticalização;
03- Construir proj etos habitacionais de acordo com as necessidades da f am ília:
unidades de 2 e 3 quartos e as de um quarto para pessoa só. Que os projet os
sejam com acessibilidade ur bana para def icientes f ísicos e idosos;
04- Construir sobrados para aumentar o número de unidades habitacionais;
05- Priorizar a verticalização em Santos;
06- Que nas áreas de baixa r enda, as edif icações consolidadas em alvenaria sejam
somente reurbanizadas com planejamento e adequações de equipamentos;
07- Que quando a pessoa rece ber a unidade tenha seis ( 6) meses de carência para
início no pagamento das prestações, exceto nos casos de urbanização de f avelas;
08- Que o Governo Municipal compre o terreno e o mater ial de construção, e que a
demanda entre com a mão de obr a, através de mutirão com assessor ia técnica;
09- Regulament ação e implantação imediata da Lei nº 2211/2004 (sobre o
Programa de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social);
10- Implantação de projetos habitacionais associados a programas de geração de
trabalho e renda;
11- Que a COHAB- ST continue com a equipe técnica par a acompanhar a pós ocupação;
12- Part icipação dos Movimentos benef iciados pelos Programas de Habitação com
atuação ef etiva no desenvolvimento do programa arquitetônico de necessidades
dos projetos,
13- Parcer ia da Pref eitura e da iniciativa privada na f ormação de um Centro de
Capacitação de mão -de-obra local, de pedreiros, ajudantes, ser vent es etc., para
atuarem nos pr ojetos habitacionais.
14- Usar o instrumento já existent e na Lei de Uso e Ocup ação do Solo; que os
recursos or iginários da transf erência do Direito de Construir sejam para benef iciar
áreas de ZEIS;
15- Que se f açam concursos e parcerias com f aculdades para que estas
apresentem projetos inovadores a custo baixo;
16- Construir um conj unto habitacional com cr eche, policlínica, área de lazer,
prior izando o atendimento aos moradores da área Continental, baseado no
cadastramento de moradores, em um a área de 14 mil m², localizada na Área
Cont inental, cujo terreno pertence à Pr efeitura;
17- Que se encaminhem para a Caixa Econômica Federal (CEF) propostas de maior
f lexibilidade para os seus projetos para atender os Movimentos, Associações e
Cooperativas cadast rados no CMH;
18- Que nas construções de prédios haja salão de f estas e acompanhament o social;
19- Buscar projetos que já f oram vencedores e deram certo em outros municípios,
como exemplos para Santos;
20- Inter vir nos cortiços com locação social;
21- Def inir regras e parâmetros para cortiços d entro da Lei de ZEI S 3, criando a
CO MUL dos Cortiços para discussão dos assuntos com os moradores;
22- Regularização dos lotes com a ajuda da Pref eitura par a construção;
23- Urbanização da Vila Alemoa, execução de projeto habitacional e compra do
terreno na Vila, com os moradores não tendo que sair do local onde residem.
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3. B ANCO DE TERRA:
01- Ampliação do número de áreas a serem cedidas pela União garantindo sua
utilização para habitação popular;
02- Que as Áreas da União sejam doadas para a cidade de Sant os par a que se
construam habitações populares, intermediadas pelo Conselho Municipal de
Habitação;
03- Que as áreas da União repassadas para a Pref eitura sejam prior itariamente
para projetos habitacionais, com ampla divulgação pública;
04- Que os Gover nos Federal, Estadual e Municipal, destinem mais áreas para
habitação;
05- Com issão para r ealizar levantament o de todas as áreas disponíveis;
06- Pr ior izar a construção de habitação popular no centro da cidade de Santos,
desapr opr iando as áreas de cort iços ;
07- Que os terrenos de ZEIS disponíveis no Centro da cidade sejam utilizados em
habitação popular para atendimento dos moradores de cortiços e de rua;
08- Que o Estatut o da Cidade seja cumpr ido à r isca;
09 - Fazer valer o Estatuto da Cidade, onde o munic ípio tem prioridade a qualquer
tipo de moradia e para compra de terrenos;
10- Que a Pr ef eitura cumpra o Estatuto da Cidade em relação à Taxa Pr ogressiva
de impostos aos proprietár ios de terrenos vazios;
11- Que o Estatuto da Cidade seja esclarecido para a população do município de
Santos;
12- Que a CO HAB-ST e a Pref eitura concedam as áreas destinadas à habitação
para a CDHU, com demanda direcionada aos Movimentos organizados do CMH;
13- Reduzir o coef iciente de aproveitam ento dos lotes da Zona da Orla, de f orma a
permitir o pleno f uncionamento do mecanismo de outorga onerosa do direito de
construir;
14- Que a população indique quais são as áreas disponíve is para que o gover no
negocie e construa em Caruara, tendo como prior idade a demanda da ár ea
continental;
15- Assessor ia jur ídica para população em relação a compr a e venda de t errenos
no município;
16- Que sejam envidados esf orços no sentido de se viabilizar a aquisição de
terrenos nas ár eas insular e cont inental do Município de Santos para construção de
habitação popular;
17- Que os terrenos vazios do Empr eendimento Ilhéu Baixo sejam repassados para
os movimentos, após estudo socio -econômico;
18- Que a Pref eitur a invista na compra de terrenos para construção de moradia
popular;
19- Maior f iscalização do pode r público e maior agilidade nas regularizações
f undiárias no município de Santos, com o Conselho Municipal de Habitação;
20- Fazer levantamento de todas as ár eas da Pr ef eitura com o Conselho Municipal
de Habitação;
21- Proibir o aluguel de chão de qualquer natureza às pessoas que pagam aluguel e
imposto par a o propr ietár io, pois as benf eitor ias f oram f eitas pelos moradores e não
por quem diz ser o propriet ário do chão, em todas as áreas do município de Sant os;
22- Cr iação de mor adia por regular ização de t er renos e com estruturação dos
mesmos por uma habitação digna;
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23- Banco de Terras - Revisão do Plano Diretor Municipal, em audiências públicas
em que se apontem instrumentos par a garantir na pr ática de artigos de Lei do
Estatuto da Cidade o uso de áreas imp r odutivas, para f ins sociais com aplicação do
IPTU progressivo;
24- Ver if icar o terreno da Fam ília Quinca (Francisco Lourenço) par a utilizá - lo na
Urbanização da Vila Alem oa/projeto habit acional.
4. CONGEL AM ENTO DE F AVEL AS :
01- Mapeamento e cadastramento em todas as f avelas da Baixada Santista, em
parcer ia com as Univer sidades locais, envolvendo estudantes;
02- Fiscalização rigorosa e planejament o disciplinado por parte do poder público,
visando o congelamento de f avelas e demais áreas de interesse social , com
participação dos seg mentos por moradia e associações de bairros;
03- Que seja proibida qualquer venda de cadastro;
04- Conf orme sejam atendidas as f am ílias, que seus barracos sejam derrubados e
as áreas sejam limpas e urbanizadas o mais breve possíve l;
05- Que os cont emplados em pr ojetos habitacionais, em caso de venda f ora de
prazos a serem estabelecidos pelo CMH, sejam impedidos a novo benef ício;
06- Garant ir o f uncionamento das CO MULs, hoje inativas, priorizando a do Dique da
Vila Gilda, até o f ina l do ano;
07- Ampliação do Disque Denúncia at ravés de 0800 par a todas as áreas não
urbanizadas (f avelas – cortiços) de todo o município;
08- Urbanização par a todas as f avelas;
09- Aument ar a f iscalização na hora do atendimento;
10- Tendo em vista o Congela mento de Favelas, que os seus moradores t enham
direito à taxa social de luz (com caixa individualizada) e de água (com relógio
individual);
11- Que haja uma atuação e f iscalização nos cortiços de Santos par a que não
aluguem um espaço para tantos inquilinos ;
12- Estabelecer um congelamento nos cortiços;
13- Que o CMH apr esente proposta semelhante à Lei Mour a (da Capital do Est ado
São Paulo), para ár eas de cort iços (ZEIS 3).

5. REFORM UL AÇ ÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE H ABI TAÇ ÃO :
01- Para atendimento a projeto s habitacionais no município as pessoas têm que
residir ou trabalhar no m ínimo há três (3) anos em Santos;
02- Crit ério r igoroso para o atendimento à moradia;
03- Que a composição do Conselho seja reduzida para 24 membros (06
represent antes do governo, 06 da sociedade civil e 12 da população):
Propost a para nova composição:
– 06 do Governo;
– 06 da Sociedade Ci vil , sendo: 1 Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no
Estado de São Paulo, 1 Movimento Sindical, 1 ASSECOB, 1 Sociedades
de Melhoramentos, 1 União Apose ntados, 1 Universidades;
– 12 da População , sendo: 3 Movimentos por Mor adia, 1 Favelas, 2
Morros, 2 Associações Moradia, 1 Cortiços, 2 Cooperativas, 1
Moradores de Rua;
04- Os movimentos que não se r eunirem, não part icipar em das C onf erências
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Municipais de Habitação, do Conselho Popular, do CMH e de r euniões da liderança
serão advertidos publicamente e após tr ês (3) vezes consecutivas serão excluídos
do cadastro geral do CMH;
05- Atendimento prioritário à demanda dir igida;
06- Gestões junto a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Est ado de São Paulo para que se reveja o sistema de sorteio público de
unidades habitacionais em Santos, levando -se em conta a lut a e hist ória dos
Movimentos organizados por moradia, bem como o Cadastro elaborado pelos
mesmos;
07- Que todos os pr ojetos habitacionais oriundos de recursos Municipal, Estadual e
Federal sejam para os segmentos por moradia cadastrados no CMH, a f im de se
acabar com sorteio público, independentemente do tipo de f inanciamento;
08- Que 5% (cinco por cento) das unidades de qualquer construção, ou projet o,
sejam destinadas para moradores em ár eas de risco, em morros e em f avelas, por
per íodo comprovado de moradia, nessas áreas, de no m ínim o cinco (5) anos, e que
o Poder Público f iscalize para que não haja novas invasões;
09- Que o CMH reconheça o Conselho Popular de Habitação;
10- Que todos os segmentos enviem documentos ao CMH, com data, horár io e local
de suas reuniões, para que o Conselho Popular ou CMH possa a companhá- las;
11- Dar pr ior idade de atendimento aos Movimentos mais antigos que vem atuando
desde a assinatur a do Termo de Compromisso, em 1996;
12- Que as reuniões do CMH também aconteçam na Ár ea Continent al;
13- Que no Projeto Vila Pelé II (HBB/ BID) seja m discutidos os preços com os
moradores;
14- Flexibilizar através do poder público o atendimento no PAR (Programa de
Arrendamento Residencial) da CEF, par a o acesso a Movimentos, Associações e
Cooperativas;
15- Curso de capacit ação para os Conselheir os;
16- Que os cursos de qualif icação de lideranças se estendam a t odos os
Movimentos, Associações e Cooperat ivas habitacionais, desde que estes tenham
participação nos Conselhos Popular e Municipal;
17- Que todos os pr ojetos de habitação popular f eitos em Santo s sejam discut idos
no CMH;
18- Aos moradores da Torquato Dias seja dado o dir eito de comprar os terrenos
onde suas casas est ão construídas.
OUTROS:
01- Incent ivo à reciclagem para a redução dos gastos condominiais;
02- Que as pessoas sejam contempladas com moradia somente uma vez;
03- Cr iar um grupo de controle sobre as concessionár ias (Sabesp, CPFL) junt o com
os movimentos por moradia;
04- Melhoria de acesso entre a ilha e a Área Cont inental;
05- Que o Poder Público continue a m anutenção das pont es e do s barracos que
estão em sit uação de risco;
06- Que todas as casas e apartament os sejam ocupados pelos seus verdadeir os
donos;
07- Que sejam colocadas em prát ica todas as pr opost as já aprovadas nas
Conf erências Habitacionais anter iores, ou seja, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Conf erência;
08- Que sejam celebradas parcerias ent re a Associação de Cortiços do Centro e a
Cohab-Santist a;
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09- Cont inuidade do projeto Vila Santa Casa;
10- Que se articulem parcer ias com a COHAB -Santista e a Secretar ia de Ação
Comunitár ia para im pl antação de um CECON, em algum casarão antigo do Cent ro
da cidade, para a população de rua com o objetivo de of erecer a eles orientação
quanto a higiene, alf abetização, cur sos prof issionalizantes, of icina de trabalho para
a conf ecção e venda de produt os e h abit ação colet iva;
11- Que a CDHU contrate mão -de-obra da região (Frent es de Trabalho);
12- Fazer cruzamento entre as pr opostas da Conf erência da Cidade e as da
Conf erência de Habitação;
13- Realizar melhor ias para a comunidade dos morros como, por exemplo , um
hipermercado;
14- Que a COHAB realize um projeto habitacional para Vila Alemoa em parceria
com Gover no do Est ado ou CEF;
15- Complementação do saneament o básico em todo o município, priorizando -se a
Vila Alemoa; a Pref eitura Municipal de Santos deve c obr ar do Governo do Estado;
16- Melhorias na qualidade de vida dos moradores da Alemoa;
17-Transf erir as f amílias para alojament os e que a obra seja f eita por etapas, em
curto prazo;
18- Assim que receber as chaves a f amília tem que mudar imediatamente;
19- Em projetos habitacionais, que os moradores de f avelas, os integrantes de
Movimentos por Moradia, de Associações e os de Cooperativas Habitacionais
tenham prioridade nas contemplações.

MOÇÕES:
1. RECURSOS – FI NCOH AP, MUNICI P AL, ESTADU AL E FEDER AL :
1 - Regulamentar o Programa de Assessoria Técnica em Habitação de Inter esse
Social criado pela Lei Municipal nº 2211, de 28 de abr il de 2004, de f orma a
possibilitar sua imediata implementação.
2 - Instituir canais de comunicação com os representantes da re gião na Câm ara
Federal para obter inf ormações e acesso às verbas decorrentes de emendas
parlamentares or iginárias de excedent e dos recursos orçam entários do Orçamento
Geral da União, em t empo hábil à f ormulação dos projetos e acesso aos mesmos.
3 – Há mais de 8 ( oito) anos havia ver ba e projeto para a Vila Alemoa. Por que
motivo não houve continuidade no projet o e qual f oi a dest inação desta verba?
4 – Criar uma câm ara técnica permanente vinculada ao Conselho Municipal de
Habitação, com o objetivo de subsid iar as discussões, f iscalização e deliberações
do Conselho Municipal de Habitação.
4 – CONGEL AM ENTO DE F AVEL AS :
1- Repúdio à comercialização de cadastr os.

5. REFORM UL AÇ ÃO DO CONSELHO MUNICIP AL DE H ABI TAÇ ÃO :
1-Texto elaborado pelo Conselho Popular dos Movimentos de Moradia.
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Todas as pessoas têm direit o à moradia.
Mas par a uma grande parcela da população do Brasil, esse sonho parece cada vez
mais distante. Governos Federal e Estadual se esf orçam para viabilizar esse
desejo. Apesar dos diver sos projetos desenvolvidos, os parâmetros m ínim os
exigidos pelos at uais programas habitacionais podem tornar inviável a inserção das
f amílias nesses planos. Por isso, as ações dos gover nos municipais são essenciais.
Para enf rentar essa realidade é preciso ter uma polí t ica séria e executá -la com
rigidez e ef iciência.
O déf icit habitacional do município é um grande problema social, responsável pela
prolif eração de aglomerados subnormais (f avelas, palaf itas e cortiços), que
colocam em r isco a saúde, a segurança e a própr i a vida da população de m ais
baixa renda. Apesar das dif iculdades enf rentadas para construção de moradias
populares, em virtude da exigüidade de terrenos disponíveis na cidade e das
lim itações para obtenção de linhas de f inanciament o, Santos é a única cidad e da
Baixada Sant ista que não vem invest indo, para minim izar o problema habitacional.
Assim, é preciso uma ação global e conj unta de t odas as f am ílias, independente de
suas f aixas de r enda, ao acesso à mor adia própria. As administrações municipais
têm a obrigação de buscar mecanismos para solucionar o déf icit habitacional.
Entretanto, queremos questionar, neste encontro, a f orma de sorteio que o Estado
utiliza par a escolher os contemplados para as unidades habitacionais em nosso
município. Entendemos que os Movimentos Populares de Moradia, através de suas
organizações como o Conselho, adquiriram ao longo destes anos maturidade e
organização suf icientes para, através de seus cadastros of iciais, garantir a
def inição das pessoas a serem atendidas de uma f orma m ais leg ítima e mais justa.
O Conselho Popular discorda do método histor icament e adotado pelo Estado para
def inir os contemplados à Moradia Popular. Entendemos que a metodologia do
sorteio torna-se prof undamente injusta, uma vez que os cr itérios de at endim ento
da população devem
ser compatibilizados com a necessidade da mesma, de
acordo com a especif icidade da região. Portanto, esperamos, a partir desta dat a,
estabelecer um diálogo com o Estado, no sentido de rever a metodologia do sorteio,
em nosso mun icípio, de f orma a garantir um processo mais j usto e que respeite o
cadastro of icial dos movimentos organizados de mor adia popular junto ao Conselho
Municipal de Habitação.
Que se dê pr ioridade aos segmentos organizados e seus integrantes, que se
reúnem mensalmente com o Conselho Popular dos Moviment os de Moradias.

POEM A:
Autor: Edilson Gomes Sant iago – Mor ador da Vila Alemoa – 22/10/2005.
V Conf erência Muni cipal de Habitação
Tantas faces diversas, cada olhar uma esperança,
Cada palavra uma decisão, c ada voto uma proposta
De melhor ia de moradia, o tempo nublado para chover,
Como quisesse avisar, o que vai acontecer neste dia.
Tantas vidas de diversas gerações, com o mesmo propósito:
Habitação Popular, uma realidade par a ser construída.
Que nesta Confer ência venhamos lut ar para mudar,
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Para transformar, para evoluir, para concluir as propostas feit as.
O anseio da população tão sofr ida, mas t rabalhadora,
De cidadãos corajosos que deixaram suas casas para obter r espostas
Num sábado nublado e frio, não foi para passear,
Mais um objet ivo para melhor ar o seu fut uro.
Que os Conselheiros escolhidos neste dia venham pegar
Essa bandeira com amor, orgulho, dedicação e meta
Para se cumprir o desejo do povo, que está cansado
De ser enganado, por isso peço a todos os Delegados
Que cobrem o(a) Conselheiro(a) que vai fazer parte,
Que levem esta bandeir a com competência
Sem levar partido, r eligião ou gost o notório,
Mas o anseio da maioria dos cidadãos santistas
Que deseja que aconteça uma mudança, seja
Total ou parcial, q ue leve a bandeira da.. .
Habitação Popular, construir uma realidade,
Para deixarmos de sonhar.

PROPOSTAS = 112
MOÇÕES
= 6

S ANTOS, 22 de out ubro de 2005.

Hélio Vieira Junior
President e

