CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
AT A D A REUNI ÃO ORDIN ÁRI A
Realizada em 23 de fever eiro de 2 016
Aos vinte e três dias do mês de f evereiro do ano de do is m il e
dezesseis, às deze nove horas e quinze minutos, r ealizou-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 de Eliane Marta Quiñones Braz ( Un ivers id ades), para
discussão

da

seguinte

pauta:

I TEM

1

–

Leitura

para

aprovação da ata da Reunião Ordinária do CMH d e 24 de
novembr o de 2015; ITEM 2 – Autoriza ção para criação d e
mecanismos

e

cr onogr ama

de

atuação

da

Comissão

Eventual do CMH de Ac ompanhamento e Fiscalização d as
novas moradia s; ITEM 3 – Apresent ação d e Propost a de
Al t eração

do

Re gimento

Inter no

do

CMH;

I TEM

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 reunião, e solicitou que todos os pr esentes f izess em u m
minuto de silê ncio e m memória ao cons elhe iro e presidente do
Mo vimento Por Moradia Street Boys – Zona Leste a Zon a
Oeste, Sr. J osé Ribeiro de Souza Filho, f alecido no últ imo mês
de dezembro. I TEM 1 – Leitur a para apro vação d a ata da
Reunião Ordinária do CMH de 24 de novembro d e 201 5: Em
seguida, o pre sidente do CMH f ez a sua le itura, sen do
aprova da na íntegra pelos con se lheiros presentes.
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ITEM 2 – Autorização para criação de mecanismo s e
crono grama de atuação d a Comissão Eventual do CM H d e
Ac omp anhamento e Fiscaliz açã o das no vas moradias: O
presidente ret omou a compos ição da Comissã o Eve ntual d o
CMH de Acompa nhamento e Fis calizaçã o das no vas morad ias,
quando da sua criação na última reun ião do CMH, em 24 de
novembro de 2015, f icou f altando a indicação dos do is nomes
da

sociedade

civil.

Send o

as sim,

o

representant e

da

Associação dos Empresár ios da Construção Civil da Baixa da
Sant ista – ASSECOB, Sr. Edmundo Ama ral Neto, se colocou à
disposição. Já o re presentant e do Sin dic ato dos Arq uitetos no
Estado de São Pau lo, Sr. Jean Pierre de Morae s Crete, f alou
sobre o interesse do Sindicato em p articipar da Comiss ão, s ó
que ele está de sa ída, e o no vo indicado as sumir ia. O Sr.
Maurício

propôs q ue as d uas

ent idades c ompusessem

a

Comissão na pesso a dos seus atuais represent antes e q ue
caso viessem a ser substit uídos os novos ass umiriam, o qu e
f oi aceito por todos os conse lheiros presentes. Na sequência
abre a dis cussão sobre a autorizaç ão de mecanismos e
cronog rama de atuação da Com issão. O vereador Geon ísio
Pereira de Agu iar (“Boquinha”) atenta sobre os cu idados para
que a comissão não atue de f orma “investig ativa“, para nã o
expor os seus memb ros; tem que s er um trabalho que respeit e
e “dê a val” a at uação dos téc nicos da Equipe Soc ial da
COHAB-ST . A conselheira Josef a Maria da Conceição Campos
(Movimentos) e me mbro da Comissão, diz que a sua f unção é
a de ajudar na transparência do trabalho para o CMH e q ue
liderança não pode ser “in vest igador”. O conselheir o Vanderlei
dos Reis Soto (cooperat ivas habitacionais) propõe q ue a
própria Comissão Exe cutiva apresente na próxima reunião do
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CMH como deverá ser a metodologia e o cronograma de
trabalho da Comissão Eventual. O presidente põe em votaç ão
essa

proposta,

q ue

é

aceita

por

todos.

I TEM

3

–

Ap resentação de Proposta de Alter ação do Regimento
Interno

do

CMH:

O

presidente

Maur ício

Prado

f ala

da

necessidade de aju stes do Regimento Interno do CMH, qu e
está em sua versão original, com algum as contradições entr e
o q ue está escrito e a prática pr esente na sua atuaç ão; q ue
para

essas

alter ações

é

necessária

q ue

a

proposta

de

convocaçã o de uma Reunião Extraordinária, somente par a
esse f im, seja aut orizada por 2/3 dos seus c onselheiros.
Nesse sent ido f oi unânime a aprovação dessa convoc aç ão
extraordinária,

com

data

a

ser

def inida

pela

Com issã o

Execut iva, assim como, ela deverá apr esentar uma pr opos ta
de

alt eração.

Outra

comparecer n essa

decisão

reun ião

os

f oi

a

de

que

conse lheiros

só

poderão

d o CMH.

Fo i

lembra do, a inda, qu e essa Reunião Extr aordinária do CMH s ó
poderá deliberar com a presença m ínima de 2/3, do is terços,
ou seja, 16 Co nse lheiros. ITEM 4 - Informes: Começando
pelos inf ormes da Presidência, o Sr. Mauríc io Prado, f ala
sobre a decisão da Com issã o Execut iva de co nvoc ar os 5
segmentos de moradia s que aind a nã o mantiver am contat o
com a Secret aria do CMH para atualiza ção de docume ntaç ão
(pendência total), como últ ima tentat iva antes de canc ela r
seus cadastros junto ao CMH; são e les: Movimento Vida Nova
Por Moradia (CMH- M 1 0); Movimento Pró- Moradia Prog resso
(CMH-M 29); Movimento Por Moradia do Func ionário Público
Cidadão ( CMH- M 34); Associação Cort iços do Centro (CMH- A
03); Cooperat iva Habitacional dos Servidores Públicos d o
Mun icípio de Sa ntos (CMH-C 03). Em seguida, o presidente
f ala do Of ício recebido d o Grup o Técnic o d e T rabalho q ue
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trata sobre as Parcerias do Poder Público c om o T erceir o
Setor, ou seja, sobre a imp lantaç ão no município da Lei
Federa l nº 1 3.019/2014 que def ine o Marco Regulatório d o
Terceiro

Setor,

pr opondo

a

participação

do

CMH

ness a

discussão, além da formação de uma Co missão sobre o tem a.
Assim, propôs a f ormação dess a Comissão c om o que todos
os presentes concor daram. A partir do interesse manif estado e
com a autorização dos repre senta ntes do Governo e d a
Socied ade Civil, a Comissão Event ual sobre as Parcer ia s da
Administração Pública com o Terceiro Setor f icou compost a
pelos seg uintes conselheiros representa ntes dos moradores :
Edilson Gomes Santiago, Ezequiel Soares

Ribeiro,

Maria

Margarida Sou za Teles, Olival Lopes de Oliveira e Son ia Maria
da Silva. Na seq uência f oi dad o o inf orme da Se cretaria d o
CMH, pelo t écnico social Ernesto Bechelli, com relaç ão às
Ple nárias de ele ição dos novos conselheiros, que f icarão no
aguardo

da

tramit ação

e

apro va ção

da

nova

Le i

de

Composição do CMH. Por últ imo, pass ou-se aos inf ormes dos
presentes: o verea dor Boquinha pr opõe uma manif estaç ão
“ordeira” do s segmentos de mora dia a f im de c hamar a
atenção sobre o impasse junto ao Cart ório da regularizaçã o
escritur aria das áreas da União; que existe uma inérc ia dos
segmentos e preciso ter esperança na f orça que todos têm. O
presidente

Maur ício

Prado,

f az

um

breve

hist órico

das

descriçõe s das áreas envolvidas que remontam à matríc ula
original de 192 6, conf rontando-s e com as descrições

da

Secretar ia do Patrimônio da União – SPU, em 2011, e da
Pref eitura de Sant os, no ano passado; dis se q ue no dia
seguinte ter ia uma reunião c om os proc uradores da Pref eitura
de Sant os para trata r das Áreas da Un ião e que dali a 15 dias
teria nova reunião com a SPU; q ue já mante ve contato com a
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nova superintendent e da SPU em São Pau lo. Sra. Claudia
Fellice, além do coo rdenador regional da Baixada Sant ista, S r.
Ce lso

Santos

Carva lho,

que

se

mostraram

bastant es

receptivos em resolver o impasse de Santos. A convidad a
Jacinta Cortez prot esta c ontra a sa ída dos conselhe iros d a
reunião, que é preciso f icar até o f inal; denuncia a construç ão
de

barracos

na

á rea

da

Polic línica

da

Nova

Cintra.

O

conselh eir o Ezeq uiel Soares Ribe iro r eclama da reocu paçã o
da área do Caminh o São J osé, no Diq ue, onde estavam os
barracos das f amílias que f oram para a Vila Pe lé II; quest io na
a sua f iscalização. Nada mais ha ven do a tratar, enc errou-se a
reunião, da qual e u, Ernest o Bechelli, T écnico Soc ial d a
COHAB-ST e Assessor do CMH, la vr ei a presente ata, que vai
assinad a por mim e por Mauríc io Prado, presidente do CMH.
Santos, vint e e três de f evereiro de d ois mil e dezesseis. (a)
____ ______ _______ _______ _______

( Ernesto

Beche lli)

____ ______ _______ _______ _________ (Mauríc io Prado).

(a)

