
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

Realizada no dia 28 de maio de 2019. 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de maio 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: Vereador 

Geonísio de Aguiar – Boquinha - representante da Câmara Municipal de Santos, Jorge Fernandes 

representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Luciana Dias Silva representando as 

Universidades, Maria Margarida da Silva Souza, Luiz Pereira dos Santos, Josefa Maria Conceição 

Campos, Maria de Fátima Bispo dos Santos, Zita Nunes dos Santos, Marinésio Pereira da Silva 

representantes dos Movimentos de Moradia,  Maria Goretti de Sousa Gomes, José Carlos da Silva, 

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

Habitacionais,  Claudisnei Ferreira dos Santos, representando os Moradores de Favela,  Dulcilea 

Pereira Fidelis, Maria da Conceição da Silva Café, representante de Cortiços, Vandete da Costa 

Silva, representantes dos Moradores de Rua.  Os demais conselheiros titulares e suplentes não 

compareceram. Dezesseis  lideranças dos movimentos por moradia assinaram  a lista de presença  

específica, além de dezessete 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 – Deliberação 

quanto aos segmentos por moradia que não atualizarem listagens de inscritos, conforme a 

decisão da Reunião  Anterior de 07/05/2019, ITEM IV – Assuntos Gerais. A reunião foi aberta 

pelo presidente do CMH - Mauricio Prado  que agradeceu a presença de todos, iniciando a leitura 

da ata da reunião anterior , aprovada pelos presentes.Na mesma reunião ficou estabelecido que o 

prazo para entrega  das listagens atualizadas,fosse até o dia 07 de junho, porém  informou que até 

a presente data, apenas dezessete (17) movimentos  apresentaram a documentação.   Reafirmou 

o apoio que todos poderão obter na secretaria do CMH, com relação consultas de listagens, 

elaboração de atas e publicações, utilização de impressão de documentos, exceto a digitação das 

listagens. Encerrada essa etapa de recebimento das listagens, os  trabalhos  serão iniciados  de 

acordo com  o planejamento  a ser  elaborado pelas equipes da SEDS, aqueles que não cumprirem 

esse prazo, deverão aguardar a  próxima etapa  com  novo prazo a ser estabelecido.Essa  foi a 

decisão  da Comissão Executiva colocada em votação e  aprovada por todos os conselheiros 

presentes .Em seguida o  Vereador Boquinha  fez uma exposição, reforçando a necessidade do 

cumprimento desse prazo  pois como  acompanha as reuniões do CMH, percebe que essa 

atualização é decisiva para a definição das políticas municipais dentre outras considerações.Maria 

de Fátima Oliveira Silva da Associação Vila dos Criadores, reforçou o pedido para que  lideranças 

se empenhem  no cumprimento dessa etapa. Após varias intervenções das lideranças defendendo 

a importância desse levantamento, o Sr Katito  expôs sua duvida: caso algum integrante esteja 

com problemas de inadimplência ( SPC , Serasa ), este poderá fazer o CADUNICO ? Esclarecido que 

não há qualquer obstáculo, pois esse fato  poderá ser  avaliado , dependendo do Programa 

(MCMV) e da Faixa de Renda, no momento da comercialização do imóvel. ITEM IV – Assuntos 



Gerais – A Comissão Executiva, reunida com a Comissão Organizadora da 12ª Conferencia 

apresentou a previsão das datas para a realização dos eventos : a Conferência será vinte e seis ( 

26) de outubro  de acordo com as consultas feitas dos  espaços disponíveis , por  se tratar de um 

sábado o  dia inteiro. Após submeter à votação, todos aprovaram .As Prés Conferências serão no 

mês de setembro nas seguintes regiões: Zona Noroeste, Área Central, Área Intermediaria,Área 

Continental e Morros de preferência sempre as segundas ou sextas feiras, dependendo das 

disponibilidades dos diversos locais. Informou que  os temas abordados nas conferencias passadas 

estão sendo analisados, a fim de que nesta,a discussão  esteja voltada para o futuro com  temas 

atuais, seguindo as diretrizes dos  Governos Estadual e Federal, uma vez que a política 

habitacional está sendo repensada pelos novos governantes. O Vereador Boquinha apresentou 

como sugestão, que a Comissão convide alguns especialistas para fazer palestras para enriquecer 

os debates. Finalizando a reunião a Conselheira Maria Margarida da Silva Souza informou que na 

Câmara Municipal de Santos aprovou  “Semana da Habitação” que será entre 21 e 27 de agosto. 

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, vinte e oito de maio de dois mil e dezenove. 

(a)__________________________________DulceVieira,(b)_____________________________ -

Mauricio Prado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


