
  
       C O N S E L H O  M U N I C I P A L  D E  H A B I T A Ç Ã O

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

     Realizada em 12 de março de 2013

Aos doze dias  do mês de março do ano de dois  mil  e  treze,  às 

dezenove  horas  e  tr inta  minutos,  realizou-se  a  reunião 

Extraordinária  do  Conselho  Municipal  de  Habitação  –  CMH , 

no Centro de Capacitação Pessoal e Prof issional  -  CECAPP da 

Companhia  de  Habitação  da  Baixada  Santista  -  COHAB-ST , 

localizado na Avenida Hugo Maia,  duzentos e noventa e cinco, 

Jardim  Radio  Clube,  Santos,  SP,  cujos  presentes  assinaram 

l ista  de  presença  específ ica  dessa  reunião,  com  just if icat iva 

de ausência das conselheiras Rosana Aló M. Braga (Secretaria 

Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano),  Carla  Guimarães 

Pupin  (Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano)  e 

Mariângela  da  Silva  Santos  (Movimentos),  para  discussão  da 

seguinte pauta:  ITEM UM -  Leitura para aprovação das atas da 

reunião  Ordinária  de vinte  e  sete  de novembro do ano de dois 

mil  e  doze  e  extraordinária  de  onze  de  dezembro  do  ano  de 

dois  mil  e  doze.  ITEM  DOIS  –  Eleição  do  presidente  do  CMH. 

ITEM  TRÊS  -  Informes.  A  reunião  foi  coordenada  pela 

presidente  inter ina do CMH,  Sra.  Claudete  Aparecida da Silva, 

que  indicou  a  mim,  Dulce  Fernandes  Vieira ,  assessora  técnica 

da  COHAB-ST,  para  secretariá- la  na  reunião.  Inicialmente,  foi 

informado  que  essa  reunião  extraordinária  foi  convocada  em 

subst ituição  a  reunião  de  vinte  e  seis  de  fevereiro  passado, 

que  não  at ingiu  quorum  mínimo  de  presença,  em  função, 

pr incipalmente,  das  fortes  chuvas  daquela  noite.  ITEM  UM  - 

Leitura  para  aprovação  das  atas  da reunião  Ordinária  de vinte 

e sete de novembro do ano de dois mil  e doze e extraordinária 

de  onze  de  dezembro do  ano  de  dois  mil  e  doze:  a  presidente 

inter ina  fez  a  leitura  das  duas  atas  e  ao  colocá-las  em 
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votação,  a  conselheira  Maria  de  Fát ima  Oliveira  da  Silva 

(associações)  quest ionou  a  forma  como  foi  def inida  a 

Resolução número um /  dois mil  e doze do CMH; que não ter ia  

sido  discut ida  e  aprovada  pelos  conselheiros.  A  conselheira 

Margarida  de  Souza  Teles  (movimentos)  também  diz  que  “não 

houve  discussão”  com  a  execut iva  do  CMH.  O  conselheiro 

José  Carlos  da  Silva  (associações)  reforçou  que  a  resolução 

não  foi  aprovada  pelo  CMH  e  tem  que  ser  discut ida 

novamente.  O convidado  Ezequiel  Soares  Ribeiro  reclama que 

os  valores  do  Auxí l io-Reassentamento  Temporário  do 

Programa  Santos  Novos  Tempos  pelo  FINCOHAP,  não  foram 

apresentados  e  discr iminados  na  ata.    Diante  dessas 

colocações  as  atas  não  foram  aprovadas  para  que  esse 

assunto  específ ico  fosse  reanalisado  e  discut ido  na  próxima 

reunião.  ITEM  DOIS  –  Eleição  do  presidente  do  CMH:  A 

presidente  inter ina  perguntou  se  haviam  conselheiros 

interessados  em  se  candidatar  para  a  presidência  do  CMH. 

Houve indicação consensual  do nome de Hélio  Hamilton  Vieira 

Jr,  conselheiro  t i tular  pela  Companhia  de  Habitação  da 

Baixada Santista – COHAB-ST, que  aceitou  e  foi  eleito 

por  aclamação.  ITEM  TRÊS  –  Informes:  O  conselheiro  José 

Carlos  da  Silva  (associações)  comenta  sobre  a  área  da 

Transbrasa  que  será  repassada  para  os  movimentos.  A 

conselheira  Samara  Margareth  Conceição  Faust ino  (cort iços) 

pede  que  todos  os  presentes  e  interessados  em  receber 

informações  da  Caixa  Econômica  Federal  -  CEF  quanto  às 

regras  para  captação  de  recursos,  abertura  de  inscrições  e 

demais  informações,  deixem  seus  endereços  eletrônicos,  pois 

ela  entregará  na  CEF.  A  conselheira  Margarida  de  Souza 

Teles (movimentos)  cita a expectat iva  de todos os movimentos 

sobre a l iberação dos terrenos na UNIÃO, relatando o histór ico 
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sobre  essas  áreas  que  eram  a  principio  catorze  e  hoje  se 

comenta  apenas  em  possíveis  três,  uma  vez  que  outras  duas 

estão  “sub  judice”;  aproveita  ainda,  para  convidar  os 

presentes para o Primeiro Encontro de Lideranças de Moradias 

que  será  no  dia  dezessete  de  março  na  sede  da  Associação 

dos  Moradores  da  Vila  Santa  Casa.  O  convidado  Ezequiel 

Soares  Ribeiro  chama  a  atenção  para  as  invasões  que  vêm 

ocorrendo  no  Caminho  São  José  e  pede  maior  f iscalização.  A 

presidente  inter ina,   Claudete  Aparecida da Silva,  fez a leitura 

do  convite  da  Audiência  Pública  que  acontecerá  no  dia  treze 

de  março  às  catorze  horas  e  tr inta  minutos,  na  Câmara 

Municipal  de  Santos,  para  discut ir  assuntos  relacionados  à 

construção  de  moradias  populares  no  município,  bem  como, 

discut ir  junto com representantes da COHAB Santista,  o Plano 

Municipal  de Habitação.  Por  f im,  o conselheiro  Hélio  Vieira  Jr, 

agradece  sua  indicação  para  permanecer  na  direção  do  CMH, 

disse  esperar  contar  sempre  com  o  apoio  de  todos  e  reitera 

sua  disposição  em  buscar  atender  as  reivindicações  daquelas 

l ideranças.  Fez  ainda,  uma  proposta  que  foi  aceita  por  todos 

os  presentes,  que  o  CMH  enviasse  ofício  de  cumprimentos 

pela  indicação  da  Sra.  Cassandra  Maroni,  ex-vereadora  de 

Santos,  para  dir igir  a  Secretaria  do  Patr imônio  da  União  – 

SPU, em Brasí l ia.  

 Nada  mais  havendo  a  tratar,  encerrou-se  a  reunião,  da  qual 

eu,  Dulce  Fernandes  Vieira  –  Assessora  Técnica  da  COHAB-

ST,  lavrei  a  presente  ata,  que  vai  assinada  por  mim  e  por 

Claudete  Aparecida  da  Silva,  presidente  inter ina  do  CMH. 

Santos,  doze  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  treze.  (a) 

__________________________  (Dulce  Fernandes  Vieira )  (a) 

_______________________  (Claudete Aparecida da Silva).  
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