CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
AT A D A REUNI ÃO ORDIN ÁRI A
Realizada em 26 de abril de 2016
Aos vinte e seis dias do mês de abr il 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

ausência

d os

(SEAS),

Marco

de ssa

conselheir os
Antonio

reunião,

com

Humberto
Barneto

just if icativa

Mart inez

Melro

de

de

Souza

(SEAS),

Carla

Guimarães Pupin ( SEDURB) e Eliane Marta Quiñones Braz
(Universidades), p ara d iscu ssão da seguinte pa uta: I TEM 1 –
Leitura par a aprovação d a ata da Reunião Ordin ária do
CMH de 29/ 03/2016; ITEM 2 – Andamen to dos Tra balho s d a
Comissão

Event ual

do

CMH

de

Acompanh amento

e

Fiscalização das novas moradias; I TEM 3 – Inf ormes. A
reunião f oi iniciada pelo presidente do CMH, Sr. Maur íc io
Prado, que indicou a mim, Ernesto Bechelli, T écnico Social d a
COHAB-ST e Assessor do CMH, para sec retariá- lo na reunião,
e saudou a presença do vereador sant ist a Geonísio Pereira d e
Aguiar (“Boquinha”).
ata da

ITEM 1 – L eitura para apr o vação d a

Reunião Ordinária do

CMH de 29/03/2016:

Em

seguida, Maur ício Prado f ez a leitur a da ata da reunião
ordinária do CMH re aliza da em 29 de março passado, que f oi
aprova da na íntegra pelos cons elheiros presentes. I TEM 2 An damento dos Tr abalhos da Comiss ão Eventu al do CMH
de Acompanhame nto e Fiscaliza ção das no vas mor adias:
Dando continuidade, o presidente Maur íc io f ez a leitura do
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Re latór io de Atividade da Comissão de Acompanhamento e
Fiscalização

das

novas

mora dias,

relaciona do

a

acompanhament o da Reunião da Equip e Soc ial da CO HAB-ST
com

os

Grupos

Diretivos

(síndicos,

subs índicos

e

conselh eir os) do Co njunto Habitac ion al Caneleira I V, com a
participação dos m embros e conselheiros Josef a Mar ia d a
Conceição Campos (Mo vimentos) e Ed ilson Gomes Santiag o
(Favelas), comentando que mais uma ve z na reunião f oi
ref orçada a q uestão da proib ição de venda ou loc ação das
unidades

e

q ue

nenhum

morador

vai

poder

se

dizer

desconhecedor sobre isso. Em seguida deu a pa lavra para a
relator a, conselheira Josef a Mar ia da Conc eição Campos,
in iciou dizendo q ue procurou apenas observar a reunião como
se estivesse assistindo a um f ilme; pe diu ma is empenh o d a
Equipe

Social

da

COHAB-ST

com

relação

aos

novos

moradores dos empreend iment os; elog iou e parabenizou o
engenheiro
Ca llejon

Flávio
Junior,

Bueno
ambos

e

o
da

ad vogado

Antonio

COHAB-ST ,

Carlos

por

suas

aprese ntações na reunião. A conselheira Sonia Maria da Silva
(Associações) comentou sobre a neces sidade de se ref orçar
essas orientações t écnicas e jur ídicas a todos os moradores
do

conjunt o;

que

as

visitas

acont eçam

em

todos

os

apartamento s, e diver sas vezes, para verif icação de quem
realme nte est á mor ando no imóvel. O pres idente Maur íc io
Prado ref orçou que o trabalho da comissão já f oi iniciado e
que outros moment os virão para test emunharem as ações
cotidianas de esclarecimentos e de orga nização, por parte da
COHAB-ST , aos moradores dos conjunt os habitac ionais po r
ela ate ndido s. O conteúdo do Relatório apresentado é part e
integrante desta ata. ITEM 3 – Informes: Antes de inic iar os
inf ormes o president e esclareceu sobre o uso da palavr a nas
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reuniões

do

CMH,

conf orme

o

seu

regimento,

perm itid o

apen as aos conselh eiros; que os demais presentes teriam q ue
f azer inscrição previamente para usar a palavra; que iss o é
regimental e q ue na prática não era obs ervado; que isto s eria
um dos it ens a ser discutido na r eunião para alt eração do
regimento, que aca bou não ocorrendo por f alta de q uoru m;
que, portanto, a partir de agora ser ia s eguido o estabe lec ido
no Reg imento. Houve muitos quest ionamentos s obre ess e
encam inham ento

e

ao

f inal

decidiu-se

por

uma

nova

convocaçã o de um a reun ião e xtr aord inária do CMH par a
alteração do seu Regimento Interno. Como primeiro inf orme,
f oi comunicado que a def in ição da data para uma reunião
entre o CMH, a Secretaria do Patr imôn io da Un ião – SPU e a
Secretar ia Municipal de Des en volviment o Urbano de Sa ntos SEDURB, está d ependen do das def inições da SPU q uanto a
possíve is mudanças nos ministérios e que provave lmente
acontecerá em uma reunião or dinária do CMH. Na s equênc ia,
o presidente f alou sobre a situação dos segmentos de mor adia
que

f oram

convocados

por

Edital,

a

comparec erem

na

secretar ia do CMH a f im de atualizarem suas documentaç ões :
que dos cinco convocados, três deles (Movimento Vida Nova
por Moradia, Movimento Pró- Morad ia Pr ogresso e Assoc iaç ão
Cortiços do Centro) comparecer am e já estão f inalizando a
document ação; q ue o Movimento por Moradia F unc ion ário
Público

Cidadão

atividades,

ao

comunicou

mesmo

tempo

o

enc erramento

solicitou

a

das

suas

manutenç ão

do

registro dos seus integrantes; e a Cooperat iva Habitacional
dos Servidores Públicos de Santos não compareceu no praz o
e nem até o momento. Com re lação a como f icarão os
integrantes n o caso de canc elamento ou encerrament o de
atividades, f icou de a Comissão Executiva elaborar um a
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proposta e apresent á-la p ara apr ovação na pró xima reunião
ordinária do CMH, quando também se votará o cancelament o
do

ca dastro

Santos.

da

Cooperat iva

dos

Se rvidor es

Púb licos

de

Na seq uência f oi comunicado sobre o envio de data

para apresent ação do Grupo de Trabalho da Pref eitura sobr e o
Marco

Regulatór io

do

Terceir o

Setor

(Le i

Federal

1301 9/2014), propondo dia 31 de maio próximo e que ain da
não hou ve re spost a. T ambém f oi f alado que se cont in ua
aguardand o a aprovação da le i com a nova compos ição d o
CMH e que só após isso é que irã o acontecer as Plenár ias d e
Ele ição

dos

conselhe iros

do

CMH

(parte

p opulação).

O

presidente Maur ício disse que em f unção desse aguardo, ma is
uma

vez

est á

sendo

prorrogado

o

mandato

dos

atuais

conselh eir os até a próxima reun ião o rdinária do CMH. Na
sequência

passou-se

aos

inf ormes

dos

presentes:

a

conselh eir a Mar ia Margarida da Silva Souza (Movimentos)
pergunta se é verdade a d esapropriação d e áreas na Av.
Sant ista (Nova Cintra) e na Av. Af onso Schmidt (“Estra dão”)
para a construção de moradias. O conselheiro Olival Lopes de
Oliveira (Morros) reclama de não ter sido convidado para a
reunião na Subpref eitura dos Morros sobre o empreendime nt o
Santos R, destinado para os moradores em áreas de ris c os
dos Morros de Santos. A conselheira Sonia Mar ia da Silva
(Associações) solicit a que inde pendente de qualquer q ue seja
o

f inanciamento,

integrantes

dos

que

haja

segmentos

empreendimentos
de

moradias.

O

para

os

pres ide nte

Maurício esclarece não conhecer as desapropr iaç ões c itadas
acima; que a reu nião do Santos R foi mais para a áre a
técnica; e quant o ao atendimento paras os integrantes dos
segmentos tem q ue se ver se exist e a possibilidade de
alteração contrat ual de convênios, o que não é f ácil. Na da
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mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qua l eu,
Ernesto Bechelli, Técnic o Social da COHAB-ST e Assess or d o
CMH, lavrei a presente ata, que va i assinada por mim e por
Maurício Prado, presidente do CMH.
abril

de

dois

mil

Santos, vinte e seis de

e

____ ______ _______ _______ _______

dezes se is.
( Ernesto

Beche lli)

(a)
(a)

____ ______ _______ _______ _________ (Mauríc io Prado).
PARTE INTEGRANTE DA ATA DA REUNIÃO DO CMH DE 26/04/2016
ITEM 2 DA PAUTA
COMISSÃO EVENTUAL DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DAS NOVAS MORADIAS - CMH
RELATÓRIO DE ATIVIDADE(S)
Atividade: Reunião da Equipe Social com os Grupos Diretivos (síndicos, subsíndicos e
conselheiros) do Conjunto Habitacional Caneleira IV
Local: CECAPP - Av. Hugo Maia, 293, Jd. Rádio Clube
Data: 19/04/2016

Horário: 20h às 21h30

Membros da Comissão Participantes: - Josefa Maria da Conceição Campos
- Edilson Gomes Santiago
Observação:
A reunião deu-se inicio às 20h, no CECAPP (antigo canteiro de obras) da COHAB. A
nova Diretora de Habitação, Sonia Luz, fez sua apresentação e passou a palavra
para o Flávio Bueno (Gerente de Obras da COHAB-ST) que explicou sobre a
manutenção do condomínio e de que os síndicos deverão manter em ordem. Alguns
síndicos relataram sobre o perigo da caixa d’água, pois os filhos de alguns moradores
nadam no local, ficando acordado que ambas as partes tirassem as escadas
que dão acesso a entrada da caixa d’água e as guardariam no canteiro de obras. Os
síndicos continuaram a relatar seus problemas diários ao gerente de Obras
Flávio, que com muita paciência explicou todos os procedimentos. Sem mais
passou a palavra a Viviane Mota (da Equipe Social da COHAB-ST), pois alguns
síndicos estavam em dúvida de que forma poderiam administrar seus condomínios.
A
mesma informou que nos primeiros meses a Equipe Social ajudaria. Em seguida entra a
palavra do advogado Antonio Carlos Callejon Junior, (da Assessoria Jurídica da
COHAB-ST) que explica aos síndicos sobre o contrato dos apartamentos, seus
direitos e deveres baseado na lei, pois poderiam pagar pelos seus atos
judicialmente e até mesmo criminalmente, no caso de vendas irregulares. Até o
término da reunião às 21h30 havia aproximadamente 23 pessoas entre síndicos,
subsíndicos e conselheiros.
(Relato escrito por: Josefa Maria da Conceição Campos)

