CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

AT A D A REUNI ÃO ORDIN ÁRI A
Realizada em 28 de junho de 2016
Aos vinte e o ito d ias do mês de jun ho do ano de do is 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

ausência

d as

de ssa

conselheiras

reunião,
Silvia

com

Maria

just if icativa
Vicent e

de

Valério

(SECI D), Gracie lle Arcanjo Dias Bapt ista (SECID) e Carla
Guimarães

Pup in

(SEDURB)

para

dis cussão

da

seguint e

pauta: I TEM 1 – Leitura para apr ovação da ata da Re união
Ordinária do CMH de 31/05/ 2016; I TEM 2 – Aprese ntação do
Tr abalho Social da COH AB-ST; I TEM 3 - Informes. A reuniã o
f oi iniciada pe lo presidente do CMH, Sr. Maurício Prado, qu e
indicou a mim, Ernesto Bec helli, Técnico Soc ia l da COHAB-ST
e Assessor do CMH, para secretar iá-lo na reunião, quan do
saudou a presença dos vereadores G eon ís io Pere ira Ag uiar
(“Boquinha”) e Adilson dos Santos Júnior. ITEM 1 – Leitur a
para aprovação da ata da Reunião Ordinária do CMH d e
26/04/2 016: Em seg uida, Maur ício Prado f ez a leitura da ata
da reunião ordinária do CMH rea liza da em 31 de maio
passado, que f oi aprovada na ínt eg ra pelos conselheiros
presentes. ITEM 2 - Apr ese ntação do Tra balho Social da
COH AB-ST: Prime iramente o Preside nt e Maur íc io ref orçou o
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motivo dessa pauta , sug erida na reunião ordinária do CMH
quando f oi apresen tado o primeiro relatório da Com issã o
Eventual do CMH de Acompanhamento e F iscalizaç ão das
novas

Mor adias

desconhecerem
pormenores;
acontecer

pelo
a

que

em

f ato

dinâmica
a

princ íp io

sete mbro

de

muitos

desse

trabalho,

estava

pró ximo,

c onselheiros

mas

agendado

em

s eus

para

só

f oi antecip ado e m

f unção da impossib ilidade de se realizar hoje a apr esent açã o
do Grupo Municipal de Trabalho sobre o Marco Regulatório do
Terceiro Setor. Em seguida a presentou a nova Diretora da
Habitação da COHAB-ST, Sra. Ana Luíza Duarte, q ue em su a
f ala disse estar muit o disposta a enf rentar mais esse desaf io e
espera contar com a colaboraçã o de todos os que estão
envolvidos nas ações ligadas à hab itação no munic ípio, de
modo especia l os seus segmentos

org anizados.

Maur ício

Prado agradeceu a Diret ora T écnica da COHAB-ST , Sra. Sonia
Luz, por seu trabalho e g rande dedicação nesses quas e do is
meses em que acumulou a f unção de Diret ora de Habitaç ão.
Em seguida, passou a pala vr a para a s técnicas s ociais da
COHAB-ST , Fernanda Muniz e Fer nanda Sirna que f izera m
uma explanação completa de como acontece o tra balho s oc ial
na empresa, destacando-s e os seus o bjetivo s, os eixos de
trabalhos

e

as

3

f ases

de

atuação

chamadas

de

Pré-

Ocupação, Transição e Pós-Ocupação, q ue acompanham to do
o processo de preparação, capacit açã o e organização das
f amília s que vão ser atend idas, junto com o desenrolar d a
construção do empreendimento. Ao f inal, f oi aberta a pala vra
aos presentes. A convidada Maria de Fá tima Oliveira Silva faz
duas considerações, uma para ref orçar a responsabilidade de
quem recebe a Un idade Habitac ional quanto aos deveres da
vida em comum nos Conjunto s, e a outra parabenizando o
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trabalho da Equip e Soc ial da COHAB-ST , q ue muitas vezes
não é compreendid o por q uem está de f ora. A convidada
Leon ice Coelho d a S. Fe leto questio na s obre se a T axa
cobrad a pela Administração Cond ominia l é obrig atória e s e ela
está no Contrato, se ndo esc lar ecida pelas técnic as q ue iss o é
uma decisão das f amílias dos conjun tos em assembleias
gerais, que passa a ser compromisso de todas, mesmo as qu e
estiver am

ausentes.

O

vereador

Boquinha

f ala

sobre

as

dif iculdades dos empreendiment os ant igos que não t inhas a
individ ualizaçã o d as contas de água. A co nse lheira Jos efa
Mar ia

da

C.

Ca mpos

( Movimentos)

diz

manter

seus

questionamentos contra a Equipe Social da Cohab-ST ; não se
trata do traba lho socia l, mas sim a questão do cadastro, das
pessoas que são escolhidas para serem atendidas com as
unidades habitacionais. Finalizando, o pres idente Maur íc io
agradeceu e parabenizou a Diretor ia da Habitação da CohabST e toda a Eq uipe Social por se colocarem à dispos ição d o
CMH e somar ativamente nos trabalhos em conjunto com as
demais

diretorias

da

empresa.

I TEM

3

-

Informes:

A

presidência deu os seg uint es inf ormes: 1- Foi elaborado e
publicado no Diário Of icia l - DO de Sant os (em 23/06/2016), o
Comunica do nº 02/2016 – CMH, que trat a sobre prazo de se is
meses

d ado

aos

integrantes

dos

seg mentos

Movimento

Funcionário Púb lico Cidadão e Cooper ativa Habitacional dos
Ser vidore s Públicos para reorganização e f ormação de suas
novas diretorias e conselhos f iscais, a f im de não sere m
cancela dos os seus cadastros junto ao CMH.
le itura

do

comunicado

na

integra

aos

Foi f eita a

presentes. O

seu

conteúdo é parte integ rante desta ata. 2- Foi aprovada na
Câmara Mun icipa l, n o último dia 20, a lei da nova compo sição
do CMH; agora se f ica aguardando apenas a sanç ão pelo
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pref eito e sua publicaç ão no DO de Santos. 3- A Reuniã o
Extraordinária do CMH para alter ação do seu Reg ime nto
Interno f icou marcada p ara o d ia 14/07/2016, q uinta-f eira, às
19h, aqui no CECAPP. 4- As Plenár ias para as eleições dos
conselh eir os do CMH ao novo Biênio d everão ser realizadas
durante

o

brevemente

mês

de

agosto

divulgado.

5-

próximo
A

e

o

calendário

apresent ação

do

será

Grupo

de

Trabalho sobre o Marco Reg ulatório do T erceiro Setor (Lei
Federa l nº

13019/ 2014) f ica reagendada para a próxima

reunião ordinária do CMH em 30 de agosto. 6- Por sua vez a
reunião entre o CMH, a Secr etaria do Patrimônio da União –
SPU e a Secretaria Mun ic ip al de Desenvolviment o Urbano d e
Santos - SEDURB f icou para a re união do mês d e setembr o.
Finalizand o os seus inf ormes o pres idente Maur ício Pra do
comun icou que, mais uma vez, f icam prorrogados os mandat os
dos conselheiro s at é a próxima Reun ião Ordinária do CMH.
Antes de passar aos inf ormes dos presentes, o pres idente
aprese ntou o pedido enviado ao CMH da Univers idade Fed eral
de São Paulo – UNI FESP – Campus Baixada Sant ista.sobre a
realiza ção

de

uma

pesquisa

com

os

seus

conselheiros .

Chamou a conselheira (Univers idades) e aluna da UNIF ESP
Priscila da Silva, par a f alar sobre o assu nto. Ela diss e sobre a
importância

do

trabalho

e

g ostaria

de

contar

c om

a

colaboração de todos os cons elheiros do CMH. Ficou acertad o
que o contato dos alunos será com cada conselheiro, q ue terá
a opção de responder ou não à pesq uis a. Em s eg uida s e
passou aos inf ormes dos presentes: a c onselheira Vandete d a
Costa Silva (Moradores de Rua) comunica a r ealizaçã o do Dia
Nacional de Luta pela situação dos Moradores de Ru a, no dia
19 de agosto próximo, que em Santos será realizado a partir
da 13h com uma caminhada q ue sairá do Ce ntro Pop até a
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UNIFES P, onde haverá um ato público. A conselh eira Isabel
Crist ina

Olivença

Pereira

( Moviment os)

convida

todas

as

lideranças dos segmentos de morad ia para uma con vers a
sobre os instrument os para a Posse da T erra, no dia 05 de
julho próximo, a partir das 19h, na Av. Nossa Senhora d e
Fátima, 899- alto s. O conselheiro Olival Lopes de O liveira
(Morros) justif ica a sua aus ênc ia na reu nião extraordinária do
CMH, no próximo dia 14 de julho, por motivo de viag em. A
conselh eir a Mar ia Margarida da Silva Souza (Movimentos)
cobra da presidência do CMH sobre as áreas da União; q ue
Santos venha ter o empreendimento Vila da Dig nidade para os
idosos e dá as boas-vindas à nova d iretora da Habitaç ão.
Nada mais havendo a tratar, enc errou-se a re união, da qual
eu, Ernesto Bechelli, Técnico Social da COHAB-ST e Ass esso r
do CMH, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e por
Maurício Prado, presidente do CMH.
junho

de

dois

mil

Santos, vinte e oito d e
e

____ ______ _______ _______ _______

dezesseis.
( Ernesto

Beche lli)

(a)
(a)

____ ______ _______ _______ _________ (Mauríc io Prado).

PARTE INTEGRANTE DA ATA DA REUNIÃO DO CMH DE 28/06/2016
ITEM 3 DA PAUTA

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

COMUNICADO Nº 02/2016-CMH

O Conselho Municipal de Habitação – CMH comunica aos
integrantes do Movimento Por Moradia do Funcionário Publico Cidadão (CMHM 34) e da Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos Municipais de
Santos (CMH-C 03), que face ao processo de cancelamento dos cadastros desses
segmentos de moradia, decidiu conceder o prazo de 06 (seis meses), a partir da
presente data, para a reorganização e a formação das novas diretorias e conselhos
fiscais. Para tanto, os interessados devem procurar a secretaria do CMH para
orientação.
Findo o prazo, em 22 de dezembro de 2016, o CMH deliberará
acerca do cancelamento dos Cadastros dos dois Segmentos de Moradia acima
citados, na primeira reunião ordinária seguinte.

Secretaria do CMH: Praça dos Andradas, 12, 4º andar, sala 42, Centro
Telefone: 3211-8500 - ramal 8547
Santos, 22 de junho de 2016.
Maurício Prado
Presidente

