
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 

 
ATA DA 2a REUNIÃO DA 

COMISSÃO EXECUTIVA DO CMH 
GESTÃO 2007/2009 

 
Data da Reunião:  15 de abril de 2008 
Local:  Edifício Martinelli – 11o andar 
 

    No dia 15 de abril de 2008, às 14:00 hs, reuniram-se nas dependências do Edifício Martinelli, na 
Rua São bento, 405, 11o andar, Centro – São Paulo, para a 2a Reunião da Comissão Executiva do 
CMH - Biênio 2007/2009, os seguintes membros conselheiros: Sr. Elton Santa Fé Zacarias 
(Secretario Interino de SEHAB); Sra. Elisabete França (Secretária Executiva do Conselho 
Municipal de Habitação e Superintendente de Habitação Popular; Sra. Violêta Saldanha 
Kubrusly (representante de SEHAB); Sr. Walter Abrahão Filho (representante da COHAB-SP); 
Sra. Vera Eunice Rodrigues da Silva (Associação dos Trabalhadores Sem terra da Zona Oeste); 
Sr. Mario Luiz Balbino (representante da Associação Comunitária Barro Branco III); Sra. Maria 
Izilda Camillo (representante da Associação dos Sem Terra da Zona Norte); Sr. Edmundo 
Ferreira Fontes   (representante da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São 
Paulo); Sr. Marco Antonio Florenzano ( representante da Associação de Pequenas e Médias 
Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo – APEMEC); Sr. Mauro Marcondes 
Pincherle (representante do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis  Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI); Sra. Mônica Bueno Leme  
(representante do Centro Universitário Belas Artes); Sra. Marly Namur (representante da 
Universidade de São Paulo – Faculdade de Arquitetura); Sr. Ricardo Casal Lourido 
(representante do Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo – SCIESP ); Sr. Marcelo 
Rodrigues, Superintendente Administrativo – COHAB-SP (Apoio), Sra. Márcia Terlize - HABI 
(Apoio) e  Sr. Flavio Lantelme e Sra Sylvia A. Forato - DITEC/COHAB-SP (Apoios) . 
Sra. Elisabete inicia a reunião,  agradece a presença de todos presentes e informa que a Sra Ana 
Sartoretto e a Sra Violêta justificaram suas ausências. 

5 

10 

15 

20 
1.o ponto de pauta: Aprovação da Ata da 

reunião anterior. Apresenta a Sra Patrícia, assessora de imprensa de SEHAB. Aprovado pelos 
presentes. Solicita a inclusão de um ponto de pauta referente ao Programa Locação  Social: “  
Todos conhecem, temos três empreendimentos no Locação Social, o Parque do Gato - que são 486 
apartamentos- , o Olarias -  com 137 apartamentos e Vila dos idosos. O Parque do Gato e Olarias 
vêem apresentando algum tipo de problema. O valor arrecadado é baixo: R$ 22,00 ou R$ 35,00,  
dependendo da renda das famílias, o que é abaixo do custo do valor do condomínio. Já temos a 
água com Tarifa Social. O Gato arrecada R$ 6.300,00 e o Olarias, R$ 2.800,00. Então estamos 
pedindo  autorização  para pagamento das despesas de contas de água e luz , desses condomínios, 
que estão vencidas. São as de fevereiro e março.  A Sabesp no Gato são R$ 36.235,00 e no Olarias, 
R$ 14.163,00. A Vila dos Idosos é o local mais pontual do mundo. Ninguém atrasa nada. Na Vila 
dos Idosos até pelo próprio perfil dos moradores é mais tranqüilo. Então a gente gostaria de 
colocar na pauta da próxima reunião do CMH toda a situação dos três empreendimentos em 
andamento para que o Conselho discuta bastante o  caminho a ser dado ao Locação Social”.   Sr. 
Ricardo: “Isso quer me parecer que seja um saco sem fundo, me perdoem a expressão. Porque 
acaba se pagando alguma coisa e logo em seguida vem uma nova somatória que gera, certamente, 
a inadimplência. Então o questionamento seria: até que ponto é interessante à continuação da 
Locação Social? Sra. Maria Izilda:” Meu nome é Maria Izilda Camillo, sou do Movimento Popular. 
Acho que temos, inclusive, que rever as regras da Locação Social, os seus valores. Então estou com 
a proposta da gente colocar um ponto específico para discutir o Projeto de Locação Social com seus 
custos, com os seus problemas, com tudo. Porque senão não tem saída, vamos ter que aprovar 
todo ano muito dinheiro para compensar o que o programa não estabelece”. Sra. Marly: 
“Concordo com a Maria Izilda porque a gente precisa saber porque está acontecendo isso. Então 
tem que rever o Programa”. Sr. Marcelo: “Boa Tarde. No passado fizemos alguns repactuamentos 
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de dívidas e essas dívidas estão no nosso dia-a-dia. Estamos pagando esses repactuamentos. E isso 
nos mantém dentro de uma Tarifa Social exclusiva que a Sabesp nos concede. A emergência é 
porque são contas de consumo e não posso falhar com o não pagamento destas contas senão 
corro o risco de perder a Tarifa Social e também ter até o corte de água no empreendimento, o que 
geraria um caos maior. Sr. Ricardo: “Mesmo dentro de uma Tarifa Social não há meio de segurá-
las até uma discussão e decisão na reunião Ordinária do Conselho?” Sra. Vera: “Acho que a 
Executiva tem que amadurecer sim. Fazer aqui um debate, uma discussão e aprofundar no 
Conselho a discussão da Locação Social porque hoje estamos com esse problema e amanhã podem 
ter outros. Mas as famílias não podem ficar sem a água, então podemos aprovar essa despesa 
emergencial”. Sr. Marcelo: “Posso fazer só um comentário? Na questão da Locação Social, hoje já 
existe um subsidio para o aluguel. Então para o programa seria uma saída reconhecer um aporte, 
um condomínio social, como acontece com o aluguel. Porque não existe outra forma de repassar. 
Se repassarmos isso, vamos aumentar a inadimplência, teremos mais problemas. E remover 
alguém dentro desses projetos não é uma coisa fácil”. Sra. Maria Izilda: “Isso é uma questão 
emergente e a Executiva, geralmente, aprova aquilo que é emergente mas se toda vez a gente vir 
só pra votar emergência, acho que, primeiro que os companheiros do Conselhão não vão gostar 
muito dessa história porque vai passar tudo pela Executiva”. Sr. Mauro: “Peço desculpas que 
cheguei atrasado, mas muito em função dos elevadores. Eu queria um esclarecimento. Você está 
me falando que são 50 mil reais de conta de água de fevereiro e março, um gasto mensal 
aproximado de água de 25 mil reais nesses dois empreendimentos. Se eu dividir 25 mil reais por 
623 famílias, estou chegando a 40 reais por mês de consumo de água. Então, com 22 e 35 reais, 
antes da próxima reunião do Conselho, já teremos a conta de abril que não será paga”. Sra. 
Elisabete: “Essa inadimplência, infelizmente, vem se sucedendo. Por isso que a gente está 
solicitando apresentar na reunião do Conselho um quadro geral da Locação Social, desde sua 
origem, aí vocês vão ter a oportunidade, já adiantando, de verificar que o perfil sócio-econômico 
das famílias de Gato e do Olarias é muito baixo. Já no caso do Vila dos Idosos isso não ocorre 
porque, em geral, você tem as aposentadorias; então eles têm mais condições de arcar com essas 
despesas mínimas. A gente tem os monitoramentos, tudo isso que vai dar um quadro bom para 
que a gente se posicione”.  Sra. Mônica: “A gente precisa saber de quanto o Fundo dispõe, 
quanto vai ser alocado e para o que. Acho que sem isso a gente vai ficar chovendo no molhado 
porque 50 mil pode ser muito, mas também pode ser nada”. Sr. Elton. “O Flávio que é Diretor da 
Cohab foi tentar achar se ele tem alguma apresentação já do orçamento que foi aprovado pela 
Câmara dos Vereadores para o Fundo Municipal e o detalhamento; em que obra está sendo 
utilizado, em que obra não está sendo utilizado. Quanto ao Programa de Locação Social, ele tem 
um erro de base, qualquer um pode ver que com 20 reais por mês não é possível sustentar um 
condomínio daquele tamanho. Na questão da inadimplência, se não me engano, temos 90 ações de 
reintegração de posse que foram sustadas, voltaram a andar mas se desalojarmos 90 famílias do 
Parque do Gato o problema volta para Prefeitura. Onde vou colocar essas 90 famílias?  Então acho 
que é um tema que tem que ser bastante debatido. Acho que não é só discutir se a água é 40 
reais, que acho que é alto também. Precisaria ter um programa de racionalização, porém, é um 
conjunto muito grande, tem bastante área externa, tem essa questão dos carrinhos de reciclagem 
que utilizam água também. E você cortar a água desse pessoal é um negócio complicado”. Sra. 
Elisabete se compromete, à partir desse momento, a ser mais rígida com a operadora do FMH. 
Coloca em votação e fica aprovado, por unanimidade, o pagamento das contas solicitadas, 
com  a ressalva de que nenhuma outra despesa não prevista deverá ser realizada com  
recursos do FMH, antes da discussão do Programa de Locação na Plenária do Conselho.  
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2º ponto da pauta. Sra Elisabete lembra que foi um ponto solicitado pelos conselheiros: 
Apresentação da SEHAB/ Superintendência de Habitação Popular: "PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO 
DE FAVELAS”. Passa a palavra para Sra. Márcia Terlize, que apresenta os dados relacionados ao 
Programa de Urbanização de Favelas e informa que a maioria dos dados apresentados podem ser 
acessados no site 

50 
www.habisp.inf.br.  Sra. Elisabete abre a palavra para esclarecimentos e uma 

vez sanadas as duvidas, passa ao 3º ponto da pauta: Solicitação de VOTO para Autorização 
para realização de despesas referentes à inclusão de serviços ao Contrato Nº 108/07, 
para execução de obras de infra-estrutura condominial em área Conjunto Habitacional 
Santa Etelvina I VI A, na qual se encontram em execução 200 U.Hs. pelo sistema de 
mutirão. Antes de entrar propriamente na discussão, informa que o Secretário , Sr Elton, já possui 
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os dados sobre o orçamento do FMH. Passa a palavra. Sr Elton: “Aqui temos um balanço 
preparado pela Cohab de cada dotação orçamentária disponibilizada pela Câmara e aonde foram 
realizada as suas despesas. É um balanço bastante analítico, ele não é condensado. Mas falei pra 
Bete para disponibilizar para os Conselheiros, vou enviar pelos Correios para vocês poderem dar 
uma olhada. De qualquer forma, acho que uma apresentação sobre isso precisaria ficar para uma 
próxima reunião ou do Conselho ou da Comissão Executiva, mas a cópia poderia ir antes”. Passa a 
palavra ao Sr Flávio, que se apresenta e passa a justificativa da solicitação de voto: “Essa 
apresentação refere-se ao Conjunto Habitacional Santa Etelvina e Barro Branco I, II, III, IV. É um 
Conjunto que está regularizado e é de propriedade da Cohab, fica na cidade Tiradentes. Na 
verdade essas moradias são moradias tipo assobradadas e a solicitação vai versar sobre o 
refazimento ou adequação da infra-estrutura de instalações, elétricas, telefonia e de entrada de 
força que foram necessárias para adequar a instalação da obra aos requisitos da concessionárias. 
Na verdade a gente fez essa solicitação de voto mais é pra deixar vocês cientes da dificuldade que 
estamos encontrando no local, ou seja, na 4ª Reunião Ordinária o grupo havia decidido pela 
versação de 660 mil reais. Quando a gente contratou os serviços em agosto do ano passado havia 
sido alocado 416 mil e a gente está sentindo necessidade de alocar mais 208 mil. O montante não 
vai superar o valor autorizado”. Sra. Elisabete: “Os Conselheiros entenderam. Não é uma 
solicitação de voto para aumentar o recurso. É apenas solicitada autorização para realização das 
despesas, de um dinheiro que já foi aprovado na 4ª Reunião do Conselho Municipal da Habitação. 
Sr. Flávio:” Nesse momento a gente precisa dar uma incrementada no contrato vigente porque 
tem moradias mais avançadas que a gente quer oferecer energia ligada nas moradias”. Sr. 
Ricardo pergunta se as fotos apresentadas são atuais. Sr. Flávio: “A infra já estava pronta. Hoje 
a gente vê que as casas externamente estão todas rebocadas e internamente também. Estão todas 
cobertas “. Sr. Marco Antônio quer saber se esse P0 416 mil é para um reforma e se está 
aditando 50% e, nesse caso, não vai ter mais limite para aditar futuramente”. Sr. Flávio: “É isso 
sim. Devemos lidar com essas benfeitorias na ordem de 20% a nível do contrato da construtora”. 
Sr. Marco Antônio: “Mas ali está dando 50% que é o limite máximo para uma licitação de 
manutenção, de reforma. Se fosse uma obra nova, o limite máximo seria 25% pela lei. Quero que 
fique bem claro, se tiver errado alguma coisa  nesse aditamento, ou vai ficar sem concluir ou a 
empresa vai ter que fazer  e não vai receber. Normalmente quando você adita 50%, um valor 
assim tão exato, é muito difícil dar 50% exato mas pode acontecer. O que quero saber é se com 
esse valor eles vão concluir e que conste em Ata isso para eu poder apreciar o voto”.  Realizados os 
esclarecimentos, Sra. Elisabete ressalta que só esta sendo aprovada autorização para utilizar um 
recurso já aprovado. Sra. Mônica pergunta quem verifica a execução dos serviços. Sra. Elisabete 
informa que a COHAB tem uma empresa de gerenciamento - a HERJACK que apóia a COHAB na 
fiscalização na utilização dos recursos. A Solicitação foi aprovada. 
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Ponto 4: Solicitação de 

VOTO para considerar os recursos despendidos pelo FMH com o empreendimento Vale 
das Flores como não retornáveis, em face da sua passagem para o Programa Crédito 
Popular Solidário da CEF. Realizada a apresentação do voto pelo Sr Flavio, Sra Elisabete abre 
inscrições para esclarecimentos. Sr. Edmundo: “Primeiro eu queria um esclarecimento. O Governo 
do Estado baixou um decreto e liberou 50 milhões de reais. Sendo que já tem 25 milhões, segundo 
o Secretário, em caixa para todos os programas de crédito solidário com a CEF. Então tem 25 
milhões disponíveis no CDHU para a contrapartida de cada Associação que tenha um convênio com 
a Caixa. Isso que dizer que se a prefeitura também está fazendo a contrapartida é excelente, na 
minha opinião. Defendemos que os três pudessem se entender em todos os projetos. Então, se 
sempre tivesse um entendimento entre a prefeitura, CDHU e CEF em todos os projetos teríamos 
otimização de recurso e viabilização de projetos e mais unidades habitacionais. Eu acho que está 
correto. Voto a favor. Mas estou querendo considerar uma ressalva que, ao aprovar essa 
contrapartida, a Associação não poderá receber uma outra contrapartida pública, seja qual for o 
Órgão”. Sra. Vera: “Quero pedir o voto para que esse dinheiro seja como não retornável. Porque 
hoje a gente vê que no mercado da construção, o valor está subindo. E 30 mil reais é pouco para 
se construir uma unidade habitacional, pagar o terreno; tem famílias que ainda estão pagando os 
terrenos de 12 anos atrás. Então é nesse sentido que a gente pede o voto”. Sr. Marco Antônio:   
“Queria saber se essa ressalva que o Edmundo colocou tem alguma implicação para você que 
representa a associação, Vera?”  Sra. Vera: - Entendi, apesar de não ser técnica, temos uma 
planilha com gastos, com tudo. E na verdade estamos contando com, mesmo tendo o convênio, 
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com a Secretária de Habitação do Estado “. Sr. Marco Antônio: “ Também queria saber se essa 
colocação dele que acho viável. Também sou a favor do voto. Mas queria saber se ela é legal 
também porque de repente a gente põe alguma coisa aqui e está fora da legalidade “. Sra. 
Sylvia:” Boa Tarde. Sou da COHAB-SP. Houve uma aprovação por meio de uma resolução para 
participação do Fundo com valores a titulo de contrapartida não retornável em 5 empreendimentos 
que serão viabilizados pelo Crédito Popular Solidário. Desconheço se a Secretaria do Estado vai ter 
alguma associação com a Caixa. Não estou sabendo. Então acho perigosa essa ressalva. Desculpe, 
não sou conselheira, mas uma sugestão, é que seja retirada essa ressalva”. Sr. Mauro: “Eu queria 
entender em que situação que estão esses projetos. Estes 72 mil reais foram liberados no passado 
para desenvolver projetos técnicos com relação ao empreendimento. Isso foi de fato desenvolvido? 
Esse projeto, hoje, está em condições de receber um financiamento de alguém? E mais, o acerto 
que você colocou, eu queria entender melhor, já estão assegurados 30 mil reais por unidade, vindo 
do crédito com a Caixa?” Sra. Sylvia: “O que aconteceu é que desde o início dessa gestão está se 
viabilizando outras fontes de recursos para dar segmento a vários empreendimentos que estavam 
conveniados com Recursos do FMH. E esse conseguiu viabilizar recursos do Crédito Solidário. Então 
aquele convênio que existia anteriormente com a Associação para fazer o empreendimento em 
mutirão será rescindido “. Sra. Vera:” O projeto está aprovado aqui na prefeitura, tem um alvará 
de projeto, tem um alvará de execução de obra, está tudo ok. Então tem 99% encaminhado, só 
depende disso “. Sr. Edmundo:” Quando fiz a ressalva, o meu receio é que o projeto receba 
valores idênticos para a mesma finalidade. Tiro minhas ressalvas e fico com as explicações da Sílvia 
e da Verinha. Sra. Elisabete - Está esclarecido com a retirada da ressalva? Muito bem. É 
colocado em votação. A solicitação de voto foi então aprovada por unanimidade, sem 
ressalvas. 
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5º ponto, Solicitação de VOTO para autorização de alteração de número de 
U.Hs. e valores respectivos do empreendimento Joaquim Leal Do Movimento dos Sem 
Terra de São Miguel Paulista. Sr. Flávio: “Estamos falando do futuro empreendimento Joaquim 
Leal, do Movimento dos Sem Terra de São Miguel Paulista, que é uma área da prefeitura no distrito 
de Vila Curaçá, Itaim Paulista. A gente está convidando o grupo a decidir sobre uma suplementação 
no valor de 1.050 milhão”. Sr. Mauro: “O terreno é propriedade da Associação ou está incluído 
nesse preço. Ficou essa dúvida. Sra. Elisabete:” Pelo histórico dos mutirões, até às vezes, pelo 
problema do tempo da construção, é de unidades acima de 50 mil reais sem terreno”.  Sr. Marco 
Antonio; “Agora com relação, não entendo bem, talvez gostaria que você me explicasse: a 
colocação dos 645 a P0 ou reajustado… Me parece que o 645 está P0 e aí você coloca 1 com 
reajuste. Então você tira um reajustado de um a P0. Sr. Flávio: “Estamos falando da diferença, ou 
seja, esses 645 mil é um valor histórico, do passado. E toda vez que estamos discutindo valores 
tenho que trazer para hoje e considerar a aprovação passada”.  Sr. Marco Antônio: “645 mil é 
despesa gasta?” Sr. Flávio – “Não. Esse é o valor previsto convenial, histórico, passado”. Sra. 
Sylvia: “Essa planilha maior que vocês receberam no ponto 5 podemos acompanhar os valores. 
Então ele vai passar de um montante anteriormente solicitado que era de 645 mil para 1.690 
milhão estando já considerada a estimativa de reajuste. Por isso estamos solicitando o valor da 
diferença, que é um montante de 1.050 milhão”. Sra. Marly: “O problema é esse; quando você 
compara um valor de 600 com 1.600 dá impressão que aumentou 3 vezes. Então essa tabela 
confunde a gente porque dá impressão que mudou a tipologia e ficou caríssimo”. Sr. Mauro: “No 
material que nos foi distribuído, de fato, o valor do convenio reajustado é 867 mil e não 645 mil. 
Como o valor necessário é 1.696 milhão esta diferença com P0 hoje é a diferença correta senão 
estamos misturando coisas e não vai dar certo. É um assunto que, aritmeticamente falando, vai dar 
errado”.  Sra. Elisabete: “O que os Conselheiros sugerem, em função dessa correção, que a 
Cohab reapresentará de forma didática no dia 19/05/2008? O ponto 5 fica prejudicado porque os 
Conselheiros não entenderam bem o voto”. Sr. Edmundo: “Vou fazer uma ressalva. Aprova-se 
com ressalva e não deixa de aprovar porque se você não aprova uma coisa dessas você cria todo 
um trabalho tardiamente. Eu achei que a gente ia votar mesmo com todas as ponderações”. Sra. 
Elisabete. “Então retomamos a discussão do voto 5 e abrimos a palavra novamente para 
esclarecimentos e o Edmundo vai fazer uma proposta de ressalva”. Sr. Edmundo: “Eu acho não se 
deveria esperar a próxima reunião, aprova-se e faz a ressalva que foi aqui colocada. Os próximos 
terão que vir com uma planilha mais adequada”. Sr. Mauro: “Se eu atualizar os dois valores, o de 
P0 das 23 casas, ele vira 867 mil reais. Então estaríamos aprovando 1.050 milhão quando o valor 
certo é 867 mil reais. Então estamos aprovando um valor errado”. Sr. Marco Antônio: “ Acho que 
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até poderiam fazer esse cálculo rapidamente, a gente pularia isso, e depois a gente votava porque 
acho que a gente tem que ser favorável a isso”. Sr. Flávio: “Acho que no documento encaminhado 
tem bastante informação precisa, o valor de 645 mil era um valor de um produto de 23 por 28 na 
tipologia anterior, todos datas 0”.  Sra. Elisabete coloca em votação. A solicitação de voto foi o 
aprovada por unanimidade. Ponto 6. Solicitação de VOTO para autorização para 
realização de despesas referentes à execução de projetos de parcelamento do solo e 
infra-estrutura pública por meio do Convênio Nº 149/04 para a área denominada 
Guarapiranga. Sr. Flávio esclarece aos presentes que essa solicitação está focada na infra-
estrutura pública, não diz respeito a edificações nem a infra-estrutura condominial. Informa que a 
DITEC/COHAB SP está sentindo a necessidade de completar o projeto de infra-estrutura pública e 
para isso solicita o montante de 30 mil reais. Não são valores retornáveis ao FMH pois não entram 
na composição do valor de comercialização das unidades. Sra. Elisabete abre para  
esclarecimentos. Sr. Marco Antônio considera que há erro no formato da apresentação da 
solicitação.  Sra. Elisabete registra a correção: que atualmente o valor do convênio é R$ 
2.433.382,40 mais os 30 mil, passará a R$ 2.463.382,40. Sr. Mauro. “Estamos aprovando aqui 
essa suplementação de 30 mil para gerar o parcelamento de solo e não a edificação. Qual o 
tamanho da gleba?”. Sra. Elisabete: “Não temos essa informação. Então a Secretaria Executiva se 
compromete a enviar esta semana e a COHAB nos enviar amanhã a informação por e-mail aos 
Conselheiros”. É colocado em votação.  A solicitação de voto foi  aprovada por unanimidade. 
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Ponto 7. Solicitação de VOTO para autorização para realização de despesas para 
ressarcimento de valores despendidos com obras do empreendimento Barro Branco 11 
B, pelo Movimento Sem Terra de São Miguel Paulista. Sr. Flávio “Na verdade, essa 
solicitação, quer retirar de voto nesse momento. A gente entende que deveria aprofundar melhor 
para vir aos senhores e senhores novamente com uma configuração final tal que o aporte 
necessário seja exato”. Sra. Elisabete: “Então, dado que há entendimentos entre o Movimento 
dos Sem Terra de São Miguel Paulista e a COHAB para precisar números, essa solicitação foi 
retirada. 
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8ª e última solicitação de VOTO : Autorização para despesas com recursos do FMH 
referentes à inclusão de serviços e valores visando ao atendimento de exigências para 
aprovação de projetos e conclusão das obras previstas no Convênio assinado com a 
Associação de Construção Comunitária Paulo Freire - Leste I. Sr. Flávio apresenta a 
solicitação. Sra. Heloísa complementa as informações para os conselheiros: trata-se de um 
contrato que vem desde da época do Pitta em 99, esta no 5º ano de obra. O valor que a assessoria 
técnica da associação entende como correto para aditamento é de R$ 290.281,49 em P0 e o 
solicitado pela COHAB é 254 mil. Para não correr o risco de ter um novo aditamento, solicita que o 
valor seja revisto. Sra. Elisabete: “Heloísa, o seguinte, particularmente, vou fazer a defesa que a 
gente vote esse valor depois ele pode ser reajustado porque, como você mesmo lembrou, é um 
empreendimento de 1999. Se a gente adiar de novo por causa de 40 mil reais… pode ser que fique 
para próxima gestão “. Sra. Heloísa considera que por precaução, deve-se fechar esse valor um 
pouco mais certo para conseguir em agosto finalizar essa obra. Sra. Vera:” Eu queria ver a 
possibilidade da gente aprovar e fazer uma revisão e se necessário, se tiver alguma coisa errada, 
que não foi digitada, que dá essa diferença de 40 mil, a gente aprova no dia 17 “. Sr. Edmundo: 
“Você está pedindo uma solicitação de voto de R$ 330.533,69? E embaixo está R$ 464.138,46. A 
gente vai votar qual suplementação?” Sra. Heloísa: “Nessa tabela tem um de 464 mil que também 
não compreendi. O que vale é aqui nesta está dizendo que o valor é 254 mil mais o reajuste de 76 
mil tenho um valor final de 330 mil”. Sr. Edmundo: “Para finalizar um projeto que tem 10 anos 
quanto falta para fechar a conta, faltam os 405 mil que a Assessoria técnica está falando ou faltam 
os 330 mil que a COHAB está falando ou faltam os 464 mil que está pedindo no voto?”Sra. Sylvia” 
Tendo em vista essa dificuldade para entender, vou sugerir que alguém que entende de contratos, 
pode ser da Habi ou da Secretaria, sente com a gente da COHAB para montar a forma de 
apresentação dessas solicitações. Eu aceito críticas, aceito sugestões. Mas tem o seguinte; não está 
errado, apenas pode estar difícil o entendimento. Então com esta autorização que a gente vai fazer 
agora, este aditivo, o valor todo que a gente necessita para o empreendimento inteiro 4.200 milhão 
que está em custo total. Então, se a gente tem aprovado até o momento 3.827 milhão, a diferença 
que a gente precisa aprovar como recursos do Fundo, é 464 mil “. Sr. Marco Antônio: “Então 
aqui na solicitação que está  254 mil P0 em julho/2003, dá 330 mil reajustado pAra hoje. Então 
você está retornando a 99 pAra voltar 464 mil?”Sra. Sylvia:” Exatamente “. Sr. Marco Antônio: 
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“Então  vocês estão falando em 99, 2003 e hoje. Então fica difícil para gente entender “. Sra. 
Elisabete:” Fica o compromisso da Secretaria Executiva cobrar da COHAB, que é a operadora do 
FMH, que as solicitações de voto sejam apresentadas de uma forma que qualquer leigo entenda.  
Minha opinião é a seguinte: esse dinheiro não é necessariamente usado, é autorizado, ou seja, a 
COHAB sentará com a assessoria e o com o Movimento, corrigirá as planilhas e o dinheiro a ser 
gasto, é o dinheiro do resultado da correção das planilhas. Sugiro que votemos na confiança de que 
a COHAB e a Assessoria farão a correção, apresentarão no CMH na nossa próxima reunião e aí 
estaremos referendando o número correto. É colocado em votação. A solicitação de voto foi 
então aprovada por unanimidade. Sra Elisabete passa para o último ponto da pauta:um 
rápido informe sobre as reuniões de Grupo de Trabalho. Sra. Maria Izilda declara que tem muita 
gente que se inscreveu nos grupos e não foi comunicada, a Sra. Evaniza, por exemplo, é do 
Acompanhamento de Orçamento e não foi convocada para reunião. Reforça a solicitação para que 
os conselheiros interessados não percam essas reuniões de grupo. Sra Núria (GAT) informa que 
as convocações foram enviadas pelo correio , mas houve o cuidado de reforçar por e-mail e por 
telefone. Informa que o GAT teve dificuldade de entrar em contato com alguns Conselheiros cujo 
telefone estava desatualizado e, caso da Sra. Evaniza, foram deixados alguns recados, inclusive 
na UMM. Como ela estava em Brasília, deve ter recebido os recados depois da reunião. Informa 
que cinco reuniões dos GTs já ocorreram, sendo que o Centro e o Edifício São Vito se reuniram no 
dia 9 e houve uma proposta de junção dos dois grupos, GT Centro e Edifício São Vito, de modo que 
o São Vito seria  discutido no contexto da política habitacional para o Centro. Todos os 
participantes concordaram e à partir de agora será um único grupo que discutirá o São Vito no 
contexto da “Política Habitacional para o Centro”.  A próxima reunião será no dia 24/04. 
Houve também as reuniões do Plano Estratégico, Regularização Fundiária e do Acompanhamento 
Orçamentário. GT Mutirões e Desenho Urbano vão ocorrer amanhã e depois de amanhã. Em cada 
uma das reuniões ocorridas até o momento, houve a participação dos três segmentos, exceto na 
reunião do Acompanhamento Orçamentário, não tivemos a participação do Movimento no GT 
Acompanhamento Orçamentário. Foi apresentado um material em cada uma das reuniões. No caso 
do Acompanhamento do orçamentário, houve solicitação dos Conselheiros presentes que o material 
entregue fosse também repassado para os ausentes. Sra. Marly “Queria pedir para vocês, o 
seguinte, eu recebi o aviso na véspera e não dá porque a gente tem agenda e a gente fecha 
agenda no mínimo 10 dias antes”. Sra. Mônica “Como eu já tinha falado por telefone, faço uma 
ressalva do horário da reunião, porque pra nós das Universidades, normalmente a gente tem aula 
de manhã e à noite”. Sra. Marly “Eu, particularmente, dou aula à tarde”. Sra. Maria Izilda “Eu 
queria saber também se a gente pode se inserir em algum grupo após a plenária”. Sra. Elisabete: 
“Os grupos, como a gente sabe, são abertos, não tem votação então, portanto, um Conselheiro 
interessado pode participar”. Sr. Edmundo: “A secretaria Executiva disponibiliza o calendário da 
reunião de todos os grupos do CMH?” Sra. Elisabete: “A Secretaria Executiva disponibilizará a 
todos os Conselheiros e suplentes à agenda dos grupos de trabalho considerando a colocação da 
Conselheira Marly de ter um aviso com 10 dias de antecedência, a não ser que o grupo decida fazer 
com uma maior regularidade. Considerando também o comentário da Conselheira Mônica, aí sugiro 
que os Conselheiros que tiverem impedimentos de vir pela manhã enviem um e-mail à Secretaria 
Executiva solicitando que o grupo seja transferido para tarde. E também considerando o conjunto 
dos Conselheiros que são variados, grandes e com agendas diferentes. Então a Secretaria 
Executiva tem uma grande tarefa, se tiverem outros assuntos…? Mas vocês viram que os grupos 
estão funcionando e isso é bom”. 
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 Não há mais assuntos previstos na pauta. Sendo assim agradeço a participação dos Conselheiros, 
da Secretaria Executiva, da Cohab e da Assessoria Técnica e aguardamos a todos na próxima 
reunião do CMH que será no dia 12 de maio. Obrigada. Boa tarde. 

 
 
 
 
 

 
 
 


