CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
AT A D A REUNI ÃO ORDIN ÁRI A
Realizada em 29 de março de 2016
Aos vinte e nove dias do mês de março 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

dos

conselheiros

(Universidades),
(Movimentos)

de ssa

e

Isabe l
O lival

reunião,
Eliane

com
Marta

Cr ist ina

Lopes

de

just if icativa
Quiñones

Olivenç a

Oliveira

de
Braz

Per eir a

(Moradores

de

Morros) para discussão da seguinte pauta: I TEM 1 – Leitura
para aprovação da s atas da Reunião Ordinária do CMH de
23/02/2 016 e da Reunião Extraordi nária d e 22/03/20 16.
ITEM 2 - Aprovação da proposta da Comissã o Exec uti va
sobre os Atributos e Cronogr ama de atuação da Comissão
Eventual do CMH de Ac ompanhamento e Fiscalização d as
novas moradias. I TEM 3 – Informes. A reunião f oi inic iada
pelo presidente do CMH, Sr. Mauríc io Prado, que indic ou a
mim,

Ernesto

Bechelli,

Técnico

Social

da

COHAB-ST

e

Assessor do CMH, para s ecretariá-lo na reuniã o, e saudou a
presença do vereador sant ista Geonís io Pereira de Ag uiar
(“Boquinha”). ITEM 1 – Leitura para ap rovação das atas d a
Reunião Ordinária do CMH de 23/02/2016 e da Reuni ão
Extraor dinária

de

22/03/2016:

Atendendo

so lic itaç ão,

f oi

dispensada a leitura das atas, que f oram apro vadas na íntegra
pelos

conselhe iros

presentes.

I TEM

2

-

Apr o vação

da

proposta da Comi ssão Executi va sobre os Atrib utos e
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Cronograma de atuação d a Comissão Eventual do CMH d e
Ac omp anhamento e Fiscaliz ação das no vas moradias: Na
sequência, o presid ente Maur íc io f az uma breve memór ia da
constit uição

da

Comissão

Eve ntual

do

CMH

de

Acompa nhame ntos e Fiscalização das novas morad ias e das
escolhas do s membros, em novembro passado; da autor izaç ão
para que

a

Comissão

critérios,

atributos,

Execut iva

do

metodologia

e

CMH e laborass e os
cronograma

de

s eu

trabalho, em f evereiro; e q ue a Comissão Execut iva elabor ou
uma

prop osta

a

ser

apresentada

para

aprovação

nest a

reunião. A part ir disso f ez a le itura da proposta e abriu a
discussão so bre ela entre os prese ntes. O vere ador Geon ís io
Pereira Agu iar (“Boquinha”), a lerta, ma is uma vez, que es se
trabalho preocupa, é per ig oso e pode colocar em risco os
membros da Comissão de Acompanham ento, pois e le é único
e exclusivo dos técnicos da COHAB-ST ; e outra coisa, ao se
dizer em transparência, pode estar c olocando em dúvida o se u
trabalho social. O conselhe iro Jorge Fernande s (Secid) ped e
que haja uma f orma de re ceb er denu ncias anônimas par a
esses casos d e vendas de novas moradias, ale de sug erir q ue
seja marcada uma nova dat a de reunião para alteração do
Regimento Interno. A convidad a Maria de Fátima Oliveira
disse

estranhar

contemp ladas

na

a

pouc a

entrega

part ic ipação
dos

das

apart amentos

f amílias
e

q ue

o

importante para acompanhar não é a pós-ocupação e s im a
pré-ocupação, pois é nela que se def ine quem est á indo para
as

novas

unidades

e

ver

o

interesse

das

pessoas.

A

conselh eir a Jo sef a Mar ia da Conceição Campos ( Moviment os
por Morad ia) f ala que a Comissão é s ó para a companhar a
equipe soc ial da COHAB-ST e que é p ara deixar de lad o os
boatos.

O

conselheiro

Edmundo

Amaral

Neto

(Assecob)
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questionou so bre qual a garantia de q ue essa transparência
do trabalho té cnico vai acontecer com as ações d a Com iss ão
e

ped iu

para

que

hou ves se

rotat ividade

entre

os

seus

membros. A conselheir a Carla Gu imarães Pupin (S edurb )
disse

ha ver

necessidade

de

testar

se

a

Comissão

vai

f uncionar e que só após o seu f uncionamento p oderá f azer
uma avaliação. O presidente Maur ício f alou que todos os
conselh eir os estão con vidados a c onh ecer o trabalho s ocial da
COHAB-ST , indepe ndente de ser ou não da Comissão; f alou
ainda quanto ao atendime nto único às fam ílias, que quando a
unidade hab itacional va i ser comercializa da, acontece um
cruzamento

g eral

de

dados

através

do

CPF

e

do

RG,

inexist indo possibilidade de duplic idad e; f icou, ainda, como
sugestão, a realização de uma apresent ação no CMH s obre o
trabalho socia l da COHAB-ST p ara mais esc larec iment os.
Finalizand o o presidente colocou em votação a proposta da
Comissão Executiva sobre os Atributos e Cron ograma de
atuação da Comissão Event ual do CMH de Acompanhamento e
Fiscalização das n ovas moradias, que f oi apro vad a pelos
presentes.

O

cont eúdo

da

proposta

apro vada

é

parte

integrante desta ata. ITEM 4 - Informe s: Começando pelos
inf ormes da Presidência, o Sr. Maur ício Prado, f alou qu e
quanto às Áreas da União nã o tem novas inf ormações e
espera que na Audiência Pública na Câmara Munic ipal sobre o
tema, convocada pe lo vereador “Boq uinh a”, a ser realizada no
próximo d ia 08 de abril, possa ter; pr opôs uma reun ião no
CMH envolven do o coordenador regional da Baixada Santista,
Sr.

Ce lso

Santos

Carvalho,

a

conselheira

Carla

Pupin

(Sedurb) e os segmentos de moradia; solicitou q ue na próxim a
reunião do CMH tragam sugestões de datas. Falou so bre
Edit al de Convocação nº 04/201 6 – CMH da ndo pr azo f inal
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aos

cinco

segmentos

de

moradia

que

não

mantiveram contat o com a Secretar ia do CMH a f im de
atualizarem

suas

document ações;

que

após

iss o

est arã o

sujeitos a ter em os seus cada stros junto ao CMH c ancelados .
Disse q ue f oi comunic ado, através de of icio, a proposta d e
aprese ntação do Grupo Técnico d e Trabalho que trata sobre
as Parcerias do Poder Público com o T erceiro Setor, na
reunião do dia 31 de ma io próximo. Com relação à tramitaç ão
da Lei sobre a nova composiç ão do CMH disse não ha ve r
novidades e que, portanto, as plenár ias para eleiç ões dos
novos cons elheiros f icam no aguardo e f ica prorrogado o
mandato

dos

at uais

conselheiros

até

a

próxima

reuniã o

ordinária do CMH. Na seq uênc ia pa ssou-se aos inf ormes dos
presentes: o convidado Claudisnei dos Santos (“Cat ito”) f alou
sobre um inf orme do jornal Folha de São Paulo, dizendo d o
enf rentamento do pref eito de São Paulo, Fernando Haddad,
para garant ir q ue unidades habitacion ais, construídas pela
pref eitura, f ossem dadas à d emand a organizada; q ue, porta nto
o pref eito de Santos tem de f azer o mesmo para que part e
dessas novas unida des, que est ão send o construídas, possa ir
para

os

integrant es

conselh eir a

Sonia

dos

Maria

“mo viment os
da

Silva

de

moradia”.

(Assoc iaç ões)

A

so licita

inf ormação sobr e quais são tod as as áreas da união d adas
para o município de Santos. 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

presidente do CMH.
mil

e

dezesseis.

por

mim

e

por

Maur ício

Prado,

Santos, vinte e nove de março de do is
(a)

___ _______ _______ ______ _______ _

(Ernesto Bechelli) (a) ____________ ____________________ _
(Maurício Prado).
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PARTE INTEGRANTE DA ATA DA REUNIÃO DO CMH DE 29/03/2016
ITEM 2 DA PAUTA

COMISSÃO EVENTUAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DAS NOVAS MORADIAS - CMH
Criação: 24/11/2015
Membros:

- Carla Guimarães Pupin (governo)
- Carlos Eduardo Silva (“Jarrão”) (governo)
- Edmundo Amaral Neto (sociedade civil)
- Jean Pierre de Moraes Crete (sociedade civil)
- Josefa Maria da Conceição Campos (moradores)
- Edilson Gomes Santiago (moradores)

Metodologia de Trabalho:
1- O objetivo principal da Comissão é dar transparência do trabalho executado
pela COHAB-ST, assim como, o cumprimento das cláusulas conveniais
estabelecidas pelo Governo Federal e Estadual.
2- Acompanhamento deverá ser sempre junto com a Equipe Social da COHABST, com elaboração de relatórios a serem apresentados para a Comissão
Executiva do CMH.
3- Acompanhar o trabalho de conscientização das famílias no trabalho de PósOcupação da COHAB-ST, quanto à proibição de venda ou locação das novas
unidades habitacionais.
4- Suporte para fornecimento de subsídios à Assessoria Jurídica da COHAB-ST
a fim de solicitação de Medida Cautelar visando constatação de possíveis
irregularidades através de Oficial de Justiça (contratos, correspondências, etc.).
5- As denúncias poderão ser encaminhadas à COHAB-ST e/ou ao Conselho
Municipal de Habitação, através de sua secretaria.
Cronograma:
- As ações poderão ser mensais de acordo com disponibilidade da Equipe
Social.
- 1ª Reunião da Comissão: 31/03/2016 – 15h – Sala de Reunião da COHABST (apresentação das etapas do Trabalho Social da COHAB-ST).

