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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
      Real izada em 25 de setembro de 2018  

 
 
Aos v inte e c inco d ias  do mês de setembro do ano de dois mil  e dezoi to, às  

dezenove horas e tr inta minutos, real izou -se a reunião ordinár ia do Conselho 

Municipal de Habitação –  CMH ,  no Centro de Capac itação Pessoal e Prof iss ional  

-  CECAPP da Companhia de Habi tação da Baixada Sant is ta -  COHAB-ST ,  

local izado na Avenida Hugo Maia, 293,  Jard im Rádio Clube, Santos, SP,  cujos 

presentes assinaram l is ta de presença específ ica desta reunião,  com just i f icat iva  

de ausênc ia da Sra. Car la Pupin que é Conselheira T itu lar  –  representante da 

Secretar ia de Desenvolvimento Urbano –  SEDURB. A aber tura dos trabalhos  fo i  

feira pela Dulce Vie ira, Assessora Técnica da Gerência Soc ia l da COHAB Sant is ta  

que  jus t i f icou a ausênc ia do  Sr  Maur ic io Prado,  Pres idente do CMH,  

imposs ibi l i tado de comparecer ,  por estar em viagem a serviço  da Cia e e le  

sol ic i tou  que a Sra.  Sonia Tavares da Luz -  Diretora Técnica da COHAB-ST o 

representasse,  para d iscussão da seguinte pauta - ITEM 1 –  Leitura e aprovação 

da ata da Reunião Ordinária do CMH de 28 de agosto de 2018; ITEM 2 –  

Atual ização das informações dos Convênios Governo do Estado /  CDHU ;  ITEM 

3 –  Informes .  Dando prosseguimento, a Sra. Sonia Luz ,  in ic iou  a le i tura da ata 

quando fo i so l ic i tado por a lguns presentes  que fosse  d ispensada a le itura . Ela 

colocou em votação a sol ic i tação, que contou com  apenas c inco votos favoráveis à  

lei tura e onze votos contra, pois a reunião contava com dezesseis conselheiros 

presentes. Passando-se ao segundo i tem da pauta, fa lou sobre os  c inco convênios 

denominados: CODESP/FAIXA DA UNIÃO ÁREA 1 ,com potenc ia l est imado para 

144 unidades habi tac ionais, CARUARA para 132 unidades,JABAQUARA para 300 

unidades,  BANANAL  para 140 unidades e Santos” I ”  para 50 unidades para 

famíl ias or iundas dos cort iços na área centra l d e Santos, que estão  à  dispos ição 

de todos para consul ta ressaltando que os mesmos estão assinado pelo Pres idente 

do CDHU Sr Humber to Schmidt ,  pelo Prefei to Munic ipal de Santos Sr Paulo 

Alexandre Barbosa e pelo Pres idente da COHAB-Sant is ta Sr Maur ic io Prado,  em 

25/06/2018 e publ icados no Diár io Of ic ia l do Estado de São Paulo do d ia 

26/07/2018 –  terça fe ira página 65.  Informou que a Prefei tura formalizou  uma 

parcer ia e sua responsabi l idade é  elaborar  os projetos execut ivos, arquitetônicos  

e  urbanís t icos, porém como a documentação está   pronta,   foi possível a 

ass inatura para obtenção dos recursos necessár ios .  
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Caberá a CDHU a e laboração de todas as plani lhas e montagem da l ic i tação. A 

Diretor ia da COHAB Santis ta, es tá trabalhando para que todas essas obras 

estejam contratadas até o f inal de dezembro deste ano. Quanto à obra do 

Tancredo Neves, a documentação já está no Ministé r io das Cidades, aguardando 

autor ização para a contratação da empresa que irá executar a obra. Est ima -se que 

para próximo ano, es taremos com aproximadamente 2.000 unidades em construção 

entre Santos e São Vicente. Alguns part ic ipantes sol ic i taram informaçõ es sobre 

como será a def in ição da demanda desses imóveis bem como, quem deverá 

e laborar  o CADUNICO, e e la informou que esse assunto deve ser t ratado na 

próx ima reunião da execut iva do CMH. Mesmo assim, os presentes ins ist iram em 

discut ir  como será o preenc himento do CADUNICO e o Sr Bruno Melo da Cruz,  

Conselheiro Suplente -  Pres idente da Assoc iação Vi la Sapo, que  está real izando o 

CADUNICO para os seus futuros mutuár ios , fez uma expos ição sobre o  assunto,  

detalhando o “passo a passo”.Ela também informou qu e, a Prefe itura já  está com 

os recursos do Governo do Estado,  para desapropr iar  uma área no Estradão, com 

previsão de construção de mais 896 unidades.  A Sra.  Sonia Mar ia da Si lva,  

representante da  Assoc iação Habi tac ional  São Jorge, sol ic i tou que a def in iç ão 

das demandas também fosse i tem da pauta da próx ima reunião da execut iva.  O Sr 

Maur ic io Valente, Conselheiro Suplente representante do Fórum da Cidadania,  

ve io manifestar  sua preocupação pela fa lta da publ icação das atas das reuniões do 

CMH no Por tal  dos  Conselhos,  e pela fa lta de t ransparênc ia,  informando que 

pretende levar esse assunto para discussão,no Fórum da Cidadania. A Sra. Sonia 

Luz deixou c laro que poderíamos ter l ido a ata da reunião anter ior  porem, a lguns 

presentes, sol ic i taram a dispensa e e la cumpriu essa del iberação inic ia l.  O Sr 

Maur ic io Valente, fez uma sugestão ,sol ic i tando  que a ata das reuniões fosse 

anexada aos emails de convocação, e que  seja também  da  próx ima reunião da 

executiva.  Nada mais havendo a se tratar ,  encerrou -se a reun ião, da qual eu,  

Dulce Fernandes Vie ira,  Assessora Técnica,  lavre i a presente ata, que vai 

ass inada por mim e por Sra. Sonia Tavares da Luz,  Diretora Técnica da COHAB -

ST. Santos, v inte e o ito de agosto de dois  mil  e dezoi to.  (a)  

_________________________________Dulce Fernandes Vie ira (b)  

________________________________Sonia Tavares da Luz.  
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