
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Realizada no dia 07 de maio de 2019 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia sete de mês de maio do ano de dois mil e dezenove, no 

Centro de Capacitação Pessoal e Profissional – CECAPP da Companhia de Habitação da Baixada 

Santista – COHAB-ST, localizado na Avenida Hugo Maia, 293, Jardim Radio Clube, Santos, SP, com a 

presença de Conselheiros e Convidados. Compareceram na reunião os seguintes conselheiros: 

Maria Margarida da Silva Souza, Maria de Fátima Bispo dos Santos, Zita Nunes dos Santos, 

Marinésio Pereira da Silva representantes dos Movimentos de Moradia, José Carlos da Silva, 

Bruno Melo Cruz, Maria Jacinta Corte, representante das Associações de Moradia e Cooperativas 

Habitacionais, José Lourenço do Rosário Pinto, representante da Área Continental, Claudisnei 

Ferreira dos Santos, representando os Moradores de Favela, Maria da Conceição da Silva Café, 

representante de Cortiços, Letícia Aparecida da Silva, representantes dos Moradores de Rua. 

Justificaram ausência Fernanda Alarcon e Jean Pierre de Moraes Crete representantes da SIEDI, 

Luciana Dias Silva, representante das Universidades, Maria Gorete de Sousa Gomes representante 

das Associações de Moradia, e a Vereadora Audrey Kleys Os demais conselheiros titulares e 

suplentes não compareceram. Vinte lideranças dos movimentos por moradia assinaram  a lista de 

presença  específica, além de dezesseis convidados para discussão da seguinte pauta: ITEM I – 

Leitura  para  aprovação da ata da reunião anterior, ITEM II – Atualização das listagens dos 

inscritos nos Movimentos por Moradia, Associações e Cooperativas Habitacionais, ITEM III – 

Assuntos Gerais. A reunião foi aberta pelo presidente do CMH,Mauricio Prado ,que deu as boas 

vindas, agradecendo a presença de todos e iniciou a leitura da ata da reunião anterior ,que foi 

aprovada pelos presentes. Quanto ao ITEM II Foi solicitado a todos os responsáveis pelos 

movimentos de moradia, atualizem a  documentação e  que apresentem as listagens atualizadas, 

salientando que todos podem procurar na secretaria do CMH o apoio necessário ,pois na medida 

do possível ,serão atendidos. Firmamos  uma parceria com a SEDS – Secretaria do 

Desenvolvimento Social, para a elaboração do plano de trabalho para a realização dos 

CADUNICOS,  e o CMH deverá fornecer a quantidade total de inscritos para esse planejamento . 

Lamentamos que até esta data ,apenas  04 movimentos dos 58 registrados,  entregaram suas 

listas. Isto posto ficou estabelecido um novo prazo para entrega dos citados documentos, ou seja, 

até o dia 07 de junho, data esta colocada em votação  e aprovada pelos  conselheiros presentes. O 

Presidente lembrou que, por questão de segurança para todos os líderes, as exclusões de inscritos 

devem ser feitas em reuniões convocadas por Edital e publicadas no Diário Oficio do Município, e 

que o CMH precisa de 05 dias úteis para providenciar as publicações.  Em casos de contestações 

sobre exclusão de nomes de inscritos, a responsabilidade é da Diretoria dos Segmentos de 

Moradia, pois o CMH não se responsabilizará por estas listagens apresentadas, uma vez que os 

movimentos e associações  têm total liberdade na sua organização, sem qualquer interferência 

desse Conselho. ITEM III – Assuntos Gerais. O Sr Mauricio citou  as reuniões que vem acontecendo 

com as Construtoras TENDA E TRISUL que pretendem voltar ao CMH para apresentar os futuros 

lançamentos dos Conjuntos  Faixa II do MCMV, assim como estão dispostos a oferecer local para 

receber grupos compostos pelos integrantes dos movimentos, se assim desejarem. Informou 



também que todos os nossos projetos licitados  pelo Governo do Estado continuam aguardando a 

assinatura dos contratos pela CDHU. Sendo assim quando obtivermos outras informações, 

tratemos para o conhecimento dos integrantes do CMH. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se 

a reunião, da qual eu, Dulce Vieira, Assessora Técnica da COHAB-ST lavrei a presente ata que vai 

assinada por mim e por Mauricio Prado, presidente do CMH. Santos, sete de maio de dois mil e 

dezenove. (a)__________________________________Dulce Vieira (b) 

_______________________________Mauricio Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


