CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
AT A D A REUNI ÃO ORDIN ÁRI A
Realizada em 31 de maio de 2016
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezesseis, às dezenove horas e trinta minutos, realizou-se a
reunião Ordinária do Conselho Mu nici pal de Habitação –
CMH, no Centro d e Capacitação Pes soa l e Prof issional CE CAPP da Companhia de Habitação da Baixada Santista COH AB-ST, localizado na Avenida Hugo Maia, 293, Jardim
Rádio Clube, Santos, SP, cujos present es ass inaram list a d e
presença

específ ica

de ssa

reunião,

com

just if icativa

de

ausência dos conselheir os Olival Lopes de Oliveira (Morros) ,
Eliane Marta Quiñones Braz (Univer sidades), Vandete da
Costa Silva ( Moradores de Rua) e Sonia Mar ia da Silva
(Associações) para discussã o da seguinte pauta: I TEM 1 –
Leitura par a aprovação d a ata da Reunião Ordin ária do
CMH de 26/04/ 2016; ITEM 2 - Aprovação da Prestação de
Contas

do

Deliberações

FINCOHAP
sobre

o

do

ano

de

Moviment o

2015;
por

I TEM
Moradi a

3

do

Funcionário Public o Cidadão e a Cooperati va Habitacion al
dos Ser vidor es Públicos do Municí pio de Santo s; ITEM 4 Informes. A reu nião f oi inic iada pelo presidente do CMH, Sr.
Maurício Pra do, q ue indicou a m im, Ernesto B ech elli, Técnico
Socia l da COHAB-ST e Assessor do CMH, para secretariá-lo
na re união. I TEM 1 – Leitura par a aprovação d a ata da
Reunião Ordinária do CMH de 26/04/2016: Em seguida,
Maurício Prado f ez a leitura da at a da reunião ordinária d o
CMH realizada em 26 de abril passado , que f oi aprovada na
íntegra pe los conselheiros presentes. ITEM 2 - Apro vação da
Presta ção de Contas do FINCO HAP do ano de 201 5: O
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presidente passou a palavra ao Sr. Lauro Kusplica, Gerente

Financeiro da COHABST e conselheiro suplente da COHAB-St no
CMH, que passa a fazer a apresentação da prestação de contas do
Fundo

de

Incentivo

à

Construção

de

Habitação

Popular

(FINCOHAP) referente ao exercício de 2015, com o detalhamento de
todos os itens e informação de que todas as contas passam por uma
auditoria independente contratada pela COHAB-ST. Terminada a
apresentação e não havendo questionamentos quanto ao relatado e
esclarecido, a aprovação das contas do FINCOHAP, referente ao
ano de 2015, foi colocada em votação e aprovada sem objeções, por
unanimidade. O conteúdo dessa prestação de contas é parte
integrante

desta

ata.

ITEM

3

-

Deliberações

sobre

o

Movimento por Mor adia do Funcion ári o Público Ci dad ão e
a Cooperati va Habitacional dos Ser vidores Públicos do
Município de Santos: Em segu ida pa ssou-se à d iscu ssão
sobre

o

encam inh amento

a ser

dado

ao

Movimento po r

Moradia d o Funcio nário Publico Cidadão e a Coo perat iva
Habitacional dos Servidores Pú blico s do Munic ípio de Santos,
f rente à possibilidade de cancelament e de seus cadastros
junto ao CMH e a p reocupação de com o f icaria a s itu ação de
seus

integrantes

caso

ele

f osse

ef etivado.

O

primeiro

comun icou à secretaria o f im de suas atividades, pedin do qu e
se preservasse o registro de seus int egrantes no CMH. O
segundo

n ão

apresentou

nenhuma

document ação

de

atualização exigida e nem respondeu à convoc açã o f eita pelo
CMH. Após várias colocações dos pres entes, o CMH d ec idiu
dar um pra zo de 6 (seis) mes es p ara q ue os integrantes
tentem se reorgan izar e f ormar suas

novas

dir etorias

e

conselh o; que haver á um Comunicado pelo Diário Of icial sobre
essa decisão, solicitando a presenç a dos interess ado s na
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secretar ia

do

CMH

a

f im

de

receberem

as

orientações

necessárias para isso; q ue todos o s se gmentos de moradias
vão co laborar nesse proces so de localizaçã o e est ímulo à
reorganização junto aos seus integ rante s. Após esse prazo, o
CMH em s ua prime ira reun ião ordinária seguinte dec id ira o
encam inham ento f inal a ser tomado co m relação ao pro váve l
cancelamento de cadastro. I TEM 4 – Inf ormes: A presidência
deu os seguintes inf ormes: 1- Com re lação às áreas na Av.
Sant ista (No va Cintr a) e na Av. Af onso Schmidt (“Estradão” ),
citadas na última reunião a COHAB-ST esclarece que a áre a
da Av. Sant ista, 1231, no Morro da Nova Cintra trata-se de u m
empreend ime nto par ticular em nome de No va Cintra SPE Ltda,
aprova do pela Pref eitura Municipal de Santos - PMS, após ter
sido declarado de interesse socia l (Decreto nº 6.5 88/2013 ),
uma ve z que o mesmo irá atender a demanda do S indic ato dos
Vig ias Portuários do Estado de São Paulo; q uant o à área d a
Av. Af onso Schm idt, 417, juntamente com as da Av. Harold o
de Camargo, 102 e 80 (“Estradã o”), f oram declaradas d e
interesse

social

(Decreto

desapr opriação

para

nº

6.782/ 2014),

construç ão

de

para

1.456

f ins

de

unidades

habitacion ais de Int eresse Social atra vés da PMS/CO HAB-ST .
2- Ainda não f oi vot ada, na Câmara Municipal, a lei de
alteração da compo sição do CMH, po is o seu Projeto d e Lei
(nº

077/2016)

ainda

está

em

análise

pela

Com issã o

Permanente de Just iça, Re dação e Leg islaç ão P artic ipativa. 3Assim sen do, as P lenár ias das eleiç ões dos cons elheiros do
CMH para o próximo biênio continuam em estado de es per a.
4- Por esse mot ivo, também, f oi comunicado pela pres idência
a prorrogação do mandato dos atuais conse lheiros, até a
proxima reunião ordinária d o CMH, em junho. 5- Quanto a
convocaçã o

para

a

Reunião

E xtraordinária

do

CMH

qu e
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analisará a propost a da Com issão Executiva de alteração do
seu

Regimento

Int erno,

está

se

aguardand o,

também,

a

aprovação da lei da nova comp osição do CMH, para se r
agendada. 6- O Grupo Municipal de Trabalho s obre o Marco
Regulatório do Terceiro Setor (Lei Fede ral 13 019/2014) adiou
a apresentação ao CMH para a su a próxima reuniã o em 28 de
junho. 7- A reunião entre o CMH, a Sec retaria do P atrimônio
da União – SPU e a Secretaria Munic ipal de Des en volviment o
Urbano de Santos - SEDURB f icou agenda da o dia 30 d e
agosto próximo. 8- A apresentação s obre o T rabalho Social d a
COHAB-ST f icou para a reunião do CMH de 27 de s etembro d e
2016. Na sequência passo u-se aos inf ormes dos pres entes: os
conselh eir os Jean Pierre de Moraes Crete (Sindic ato dos
Arq uitetos) e Carla Guimarães Pup in (SEDURB) deram o s
inf ormes sobre a 6 ª Conf erência Mun icipal da Cidade q ue
acontece nos próximos dia s 3 e 4 de junho, na Arena Santos
(Av. Rangel Pestana, 184, Vila Mathias), principalmente n o
tocante à sua Programação e aos critér ios de d eleg ação dos
segmentos

organizados.

Nada

mais

havendo

a

tratar,

encerrou- se a reunião, da qua l eu, Er nesto Bechelli, T écn ico
Socia l da COHAB-ST e Assessor do CMH, lavrei a prese nte
ata,

que

vai

assinada

por

mim

e

por

Maur ício

Prado,

presidente do CMH. Santos, trinta e um de maio de dois mil e
dezesseis. (a) _______________________________ (Ernest o
Bechelli)

(a)

(Maurício Prado).

____________ _______ _____________ _
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