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No dia 30 de junho 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 3a 
Reunião da Comissão Executiva do CMH - Biênio 2007/2009, os seguintes 
membros conselheiros; Sra. Violêta Saldanha Kubrusly e Ana Lucia Callari 
Sartoretto (representantes de SEHAB); Sr. Walter Abrahão Filho 
(representante da COHAB-SP); Sra. Vera Eunice Rodrigues da Silva 
(Associação dos Trabalhadores Sem terra da Zona Oeste); 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); 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 (conselheiro licenciado e observador); e os convidados, 
Sra Bruna R. Parron (imprensa SEHAB), Sra Evaniza Rodrigues (conselheira), Sr. 
Amilton Figueiredo (UMM-Leste) e Dra Vera Silveira Rosa de Barros  (Assessora do 
GAT). Sra. Violêta inicia a reunião registra a presença do Sr. Ricardo Casal 
Lourido, que está acompanhando como ouvinte, já na qualidade de membro 
licenciado e também a nossa colega Conselheira Evaniza, que apesar de não 
pertencer à Comissão Executiva, está presente para que todos possam dirimir 
dúvidas e dar seqüência a uma pendência para a publicação de um dos votos que 
foram aprovados na última Plenária do dia 17 de junho passado. É aprovada a 
Ata da 2a Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH, que se 
realizou no dia 15/04, sem nenhuma restrição.  Sra Violeta solicita que 
fique consignado em ata a solicitação de licença da função de Conselheiro 
Municipal de Habitação, tanto na Plenária quanto nesta Comissão Executiva, do 
Conselheiro Nabil Bonduki, que pede essa licença no período de 05 de julho a 06 
de outubro, motivado pela Legislação Eleitoral e se relaciona com a sua indicação 
em convenção partidária para disputar mandato de Vereador no Município de São 
Paulo e nesse período ele será substituído pela Arquiteta Mariângela Portela da 
Silva, sua representante suplente. Registra que 3 faltas consecutivas de qualquer 
Conselheiro sem justificativa acarreta na perda do seu mandato. Passa para a 
Solicitação de Voto n.o 23, apresentada na reunião do CMH pelo Conselheiro 
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Walter Abraão Filho, aprovada naquela reunião com a supressão do item 2 -  valor 
inicial da prestação correspondente a 20% do salário mínimo nacional em vigor. 
Essa supressão estava condicionada a uma discussão na pauta da Comissão e o 
Conselheiro Caio fez uma ressalva à respeito do ano ser colocado, 2004, sugerindo 
que se colocasse de 1995 até 2004. Informa aos presentes que “nos ocorreu que 
se colocasse a data de 1995 poderia criar algum problema para a regularização do 
que fosse antecedente à 1995,  eventualmente a data como ela está precisa ser 
melhor qualificada (mas sugiro) ) que fique com o período de corte final e não 
criar um corte anterior, estamos defendendo a redação original de 2004, entre a 
nossa reunião do dia 17 e a reunião de hoje, saiu um parecer da Corregedoria 
Geral de Justiça do Estado que diz respeito aos processos de regularização com 
fins registrários. Diante da novidade desse parecer, nós submetemos a nossa 
assessoria jurídica, essa redação, de forma que ela não ficasse incompatível com a 
novidade desse parecer da Corregedoria. Ninguém vai fazer obras se não visar a 
regularização do empreendimento, que é o desejo final, pensamos na Secretaria 
Executiva no Grupo de Assessoria com o parecer da nossa Assessora Jurídica, Dra. 
Vera Lúcia de Barros que o ideal seria que a gente deixasse a redação original do 
voto”. Sra. Vera solicita que esse parecer a que se fez referência seja 
disponibilizado para  os conselheiros. Sra. Ana Lúcia reforça que a regularização 
nas intervenções de SEHAB é tanto técnica quanto registraria. Sr. Edmundo 
considera que é possível estabelecer algum tipo de compromisso do Poder Público 
com a regularização fundiária dos imóveis que vão ser comercializados e que no 
contrato de comercialização que está sendo elaborado de que até o término desse 
contrato terá que ser feita a regularização fundiária dos imóveis. Sra. Violêta faz 
consignar em Ata que o Conselheiro Ricardo Casal Lourido, representando o 
Sindicato de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, Conselheiro indicado 
para o segmento da Sociedade Civil,  pediu licença de suas atividades neste CMH 
pelos motivos também de indicação partidária para disputa de vereança na cidade 
de São Paulo, hoje presente na reunião como ouvinte, convidado, mas pediu seu 
desligamento temporário face às exigências da Legislação eleitoral. Sr. Walter 
solicita que permaneça como valor da prestação os 20% do salário mínimo, mas 
que fizéssemos um escalonamento de renda, que não mudasse o valor principal, 
que apenas mudasse o prazo, que se constasse ou no convenio ou até no próprio 
contrato ou enfim, numa resolução do Fundo, o que o grupo aqui entender que 
fosse necessário, mas que constasse a priorização da regulação fundiária, 
colocando o tema de moradia, propriedade, acho que seria um pouco mais prático 
que deixasse como uma prioridade da COHAB, junto com o RESOLO 
evidentemente, o apontamento da regularização fundiária, mas sem prazo limite, 
apenas como obrigatoriedade. Sra. Evaniza declara que apesar do movimento ter 
lutado muitos anos por isso,   não tem visto o assunto ganhando prioridade e com 
isso tem as seguintes preocupações: “A regularização é a possibilidade de você 
conseguir financiamento público para poder fazer uma melhoria no imóvel; outra 
preocupação, estamos terminando uma gestão e temos que deixar políticas de 
Estado, acho que é importante manter o compromisso, a obrigatoriedade, como 
coloca o Walter e a questão do prazo, se vincula muito com a situação dos 
empreendimentos, gostaria que a gente dialogasse um pouco nesse sentido, de 
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manter a relação que o Walter propôs mas pensar que também não pode ser uma 
coisa que não amarre nada, daqui há 25 anos, se não regularizou, elas já 
pagaram, vai acontecer o quê? Então que se buscasse uma redação que 
amarrasse sim as ações de regularização”. Sra. Izilda reforça que a conselheira 
Evaniza colocou de forma muito clara a preocupação geral, e sugere que se 
detalhe todas as realidades, se faça uma tabela, uma curva de renda, de tal modo 
que quem tem baixa renda, de 1 a 3 salários mínimos, que se estabeleça 10% da 
renda e estabelecer o valor total, fazendo a conta de trás para frente quantos anos 
ele tem que pagar. Acima de 4 salários mínimos, aí sim tem que aumentar o 
percentual porque tem uma renda que dá, e diminuir os anos”. Sra. Violêta 
reafirma a necessidade de se refletir bem  sobre a melhor redação para a data: 
“Temos que sair daqui com essa redação de consenso, podíamos ter alguma 
palavra da obrigatoriedade, embutida aqui como o Waltinho falou, a ‘aprovação’ e 
‘fará a regularização obrigatória’, a aprovação obrigatória dos parâmetros 
comerciais e financeiros para a regularização ou aprovação dos parâmetros para 
regularização obrigatória. O GT de Regularização Fundiária,tem uma tarefa que é 
ofertar à Plenária e à Comissão Executiva, a possibilidade de uma outra resolução 
ou uma norma, alguma coisa que estabeleça a qualificação dessa regularização, é 
obrigação da gente ofertar isso como Poder Público”. Dra. Vera (assessora 
jurídica de SEHAB) informa que HABI está com um problema sério com o 
Promotor, Dr. Freitas, que considera que todos os empreendimentos para serem 
regularizados devem passar pelo  GRAPROHAB. Foram editados dois decretos que 
estabelecem que não precisa mais passar pelo GRAPROHAB, mas estabeleceu-se 
um Comitê, que é uma novidade e não se sabe ainda o que será. Sra. Ana Lucia  
concorda que deve-se registrar a obrigatoriedade e levantar no GT um panorama 
dos processos, mas estabelecer prazo é algo muito difícil. Sra. Evaniza considera 
que se não definir prazo e colocar só a obrigatoriedade, o prazo máximo é 25 
anos. “Eu acho 25 anos muito tempo, e também que o prazo deve ser 
determinado ou pactuado em cada um dos empreendimentos, inclusive com a 
população, as pessoas não pagarão uma coisa que elas não têm segurança que 
será delas, se a gente pudesse ter uma redação que falasse especificamente de 
caso a caso, de prazos que podem ser pactuados e repactuados, ter alguma coisa 
que permita essa relação, Fundo Municipal e Moradores, para que eles todos se 
sintam  responsáveis e partícipes desse processo de conclusão dos 
empreendimentos. Sr. Edmundo: “Se uma família ganha 3 salários mínimos, vai 
pagar R$ 124,00, eu acho alto, a proposta da COHAB é mais justa, estabelecer 
20% para todo mundo, então não teria ninguém pagando mais do que R$83,00, é 
o limite, a data deve estar estabelecida a partir da pessoa morar no imóvel, para 
mim não seria ainda objeto dessa resolução desse voto, deveria ser pensado 
seriam imóveis entregues sob posse da família, a pessoa já está com imóvel do 
FUNAPS ou da COHAB entregue, morando, teria que ter um contrato de 
pagamento desse imóvel para retornar isso para o Fundo Nacional da Habitação. 
Eu achava que a gente tem que ver uma formulação que a data deve estar 
vinculada à entrega e posse do imóvel. A Izilda falou que deveria ser a partir de 
convênios assinados, eu estou discordando um pouco, porque têm convênios 
assinados que nem começou a construir nada, em 2002, 2003, quanto à 
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regularização, eu mantenho a minha preocupação e concordo com a Evaniza e 
com o Walter, manter uma certa obrigatoriedade na resolução”. Sra. Izilda 
reafirma que sua proposta segue no sentido da justiça, de quem tem mais, pagar 
mais, quem tem menos, paga menos, o valor é fixo para qualquer faixa de renda, 
porém tem que se determinar a faixa da renda familiar,  e diminuir os anos de 
pagamento por opção das famílias. Sr. Walter informa que o objetivo do voto era 
tentar mexer no passivo: “Essa gestão não assinou convenio nenhum, nós 
retomamos todos os de 2004, que são os 55. É tentar separar as pessoas que 
moram em algum imóvel do Fundo até o ano de 2004, que tivesse esse benefício, 
senão, entraria todo mundo. O objetivo é não desprezar a resolução 32, que é a 
nova, sem juros, eu podia colocar uma prestação mínima e acho que 20% de 1 
salário mínimo é um bom número, dá R$80,00, a gente poderia embutir para 
quem ganhasse um salário mínimo, fizesse um valor mínimo de prestação 
respeitando os R$25.000,00, podendo ser diminuído o prazo de acordo com a faixa 
de renda, concordo com a curva de renda, acho que é importante, mas às vezes é 
melhor você ter um outro critério, porque senão todo mundo vai falar que ganha 1 
salário mínimo”. Sra. Violêta sintetiza a proposta apresentada e encaminha a 
leitura e votação da primeira parte do voto: “valor inicial da prestação mensal, 
total correspondente à no mínimo, o valor equivalente a 20% do salário mínimo 
nacional em vigor na data da assinatura do contrato e no prazo de até 300 meses, 
desde que o valor total financiado, da unidade habitacional, não ultrapasse 60 
salários mínimos”. Dra. Vera sugere que se enfatizasse na Ata que esse limite 
refere-se ao valor financiado, que não é o valor final, para que se possa explicar 
no futuro o que é que esse grupo, essa comissão executiva entendeu e fixou como 
regra. Sanadas as dúvidas, parte do voto foi aprovada, com a redação 
acordada. Continuando a discussão, Sr. Edmundo propõe que os casos 
específicos sejam trazidos para o Conselho e se mantenha a redação original, 
limitando a regra à data da posse. Sra. Izilda: “Eu fico procurando para saber 
quem é oficial, quem tem posse oficial desses projetos e eu não consigo achar um, 
e essa é uma coisa que me preocupa, até 2003, não tinha nada oficial”. Sra. 
Violêta: “E se a gente colocasse: já entregues aos moradores em vez de colocar 
algum período temporal?” Sra. Izilda: “Eu estou propondo que se mantenha: 
empreendimentos iniciados até o ano de 2003, porque aí você pode até pegar a 
data da resolução, porque ela passou a ser oficial com diretrizes a partir daquela 
data. Sra. Violêta lembra que Resolução 10 é editada em 12 de agosto de 2004. 
Sr. Walter pondera que o formato é excelente: estabelecer a data em que a 
Associação assinou com a COHAB, com o Fundo, porem se estabelecer 2004 “nós 
estamos rasgando a Resolução 10 e em 2
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o lugar nós vamos pegar um cara que 
assinou em 2004 e que a obra está sendo liberada agora em 2008 o recurso e que 
vai entrar nisso,  e o cara que foi para o convenio do CDHU, sai prejudicado”. Sra. 
Evaniza considera que não dá para deixar sem prazo, “porque compromisso sem 
prazo significa que o prazo máximo é 25 anos, o importante é que nós temos que 
amarrar que as ações serão feitas, estamos numa gestão, nós temos que amarrar 
uma coisa que valha para gestões futuras, não sei como escrever isso, mas que a 
ação não pare a regularização, porque a ação parou no Jd. São Francisco por 15 
anos, o que precisa dizer é que os procedimentos de regularização não pararão”. 
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Sra. Ana lembra que a dificuldade em estabelecer prazos deve-se a ingerências 
externas, ações que não dependem da Prefeitura em si. Suspendeu-se por uns 
momentos a discussão para redigir o proposto e se passou para o assunto 
seguinte.  Sr. Walter: “É uma solicitação de voto referente ao convenio da 
COHAB com o CDHU,  para terminar, começar ou continuar alguns mutirões que já 
estavam em andamento. O procedimento é: uma vez o Conselho autorizando  é 
rescindido o convenio com a Associação. Não importa a ordem, todos os que 
estiverem aptos a entrar no convenio do CDHU priorizando os que eram convênios 
de 2004, da licitação de 55 convênios firmados, todos que estiverem aptos na 
questão fundiária e que puderem ir para o CDHU irão e serão apresentados votos 
proporcionais ao tempo necessário”. Sra. Violêta: “Com esses esclarecimentos, 
considerando que aqui nós estaríamos aprovando, estamos possibilitando a 
execução de obras inicialmente previstas em convênios já assinados com 
Associações de Mutirantes, estamos aqui votando uma ação que possibilita a 
continuidade das obras”. Sra. Vera registra  a entrega de 200 apartamentos no 
Cachoeirinha, realizado nessa modalidade (convênio para construção em mutirão 
rescindido com a COHAB e executado pelo convênio com CDHU). Sra. Violêta 
encaminha para votação. Unânime a aprovação do voto (024/08). Retoma o 
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ponto seguinte, referente a prestação de serviços técnicos profissionais de 
engenharia consultiva, na classe de gerenciamento, com a GERIS Engenharia e 
Serviços Ltda., anteriormente denominada HERJACK: o objeto desse voto se refere 
a autorização para a prorrogação do contrato original por mais 12 meses. Sr. 
Flávio informa que esse contrato, muitas pessoas entendem como uma análise 
simples de apoio a prestação de contas dos mutirões e que,  na verdade, solicita-
se autorização para formalizar a prorrogação do Contrato 295, que é de 2004, 
assinado com a HERJACK, hoje GERIS – houve apenas a alteração de razão social - 
mantendo-se o mesmo valor contratado equivalente ao período de 12 meses. Sra. 
Izilda declara que os conselheiros ficaram muito preocupados pelos valores, que 
são extremamente altos. Sra. Ana Sartoretto informa que a prorrogação é 
prevista em lei e está sendo solicitado um prazo de prorrogação porque esse 
serviço é necessário neste momento; “a perda que você vai ter em termos de 
suspensão de serviços que estão ocorrendo, no aguardo do tempo necessário para 
promover nova licitação, muitas vezes é maior do que aquilo que você está 
solicitando”. Sra. Marly pondera que somente a COHAB que esta acompanhando 
pode dizer se o serviço está a contento do valor pago. “Eu realmente não tenho 
condição de avaliar isso, eu só lhe pergunto se fosse realizada uma licitação, se 
esse preço não cairia”. Sr. Flávio esclarece que esta se falando de uma renovação 
de contrato, a última possível, e informa que estão convencidos da necessidade 
técnica do mesmo, e que a viabilidade dos valores que estão sendo apresentados é 
a conclusão de um trâmite processual, realizado no âmbito de renovação de 
contrato, com levantamento de outros orçamentos.  Dra. Vera informa que esse 
tipo de licitação – para gerenciamento – encontra-se entre as que tem o maior 
prazo na legislação brasileira: o prazo até o recebimento das propostas é de, no 
mínimo,  45 dias, por se tratar de licitação tipo técnica e preço. Temos uma 
licitação inclusive da SEHAB que ficou presa no Tribunal de Contas por 1 ano.  
Atende melhor ao interesse público continuar com o contrato antigo ao invés de se 
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tentar uma nova licitação pois não se sabe quando vamos conseguir celebrar o 
contrato, e os trabalhos ficariam todos parados”. Sr. Edmundo: “Quando o Flávio 
apresenta a proposta, era bom deixar bem claro, que o valor que está sendo 
proposto, é o valor que é licitado, na sua origem, acho que o Conselho, temos 
resposta de pactuamento entre sociedade, Poder Público. A Urbana, é uma 
empresa de assessoria que fizemos uma parceria com eles de informação e 
capacitação de um convenio que recentemente ganharam a licitação na outra 
Secretaria, é importante registrar isso porque mostra um pouco que o Poder 
Público enfim termina sendo parceiro”. Sr. Walter faz uma sugestão de 
encaminhamento: “se é legitimo, legal e necessário que se renove o contrato, 
também é importante que se condicione também que a partir do mês que vem ou 
ainda esse ano já se comece esse estudo de novo para que  possa o mais rápido 
possível, lançar esse edital para contratações de empresas que possam realizar 
esse mesmo tipo de serviço que a gente aprove e renove por mais um ano, que a 
Lei nos permite a licitação para renovação com as formalidades necessárias  e que 
a gente consiga lá pelo mês que vem ou o outro já começar essa conversa, esse 
estudo de um novo edital para uma nova licitação, até porque o atual talvez não 
possa mais ser renovado. Acho que era esse o encaminhamento legítimo, 
contempla hoje e amanhã”. Sr. Flávio informa que vai se trabalhar para deixar 
tudo pronto para iniciar o processo em janeiro. Sra. Violêta sugere que esses 
termos de referencia contemplem a compatibilidade de dados com o próprio 
HABISP de modo a se utilizar uma mesma base de dados. Procedida a votação, foi 
aprovado o aditamento referente a Solicitação de Voto CECMH n.o 25. Na 
seqüência, Sr. Walter dá um informe relacionado ao voto aprovado na Plenária do 
CMH: “È uma solicitação do Fórum de Cortiços e Sem Teto de São Paulo, 
credenciando o aporte de R$10.000,00 para 86 famílias de um imóvel que está 
sendo adquirido e reformado aqui no Centro” .  
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Retomando a Solicitação de Voto 
n.o 23, Sra Violeta lê a redação construída em conjunto por todos os presentes e 
projetada em tela: Aprovação dos parâmetros comerciais e financeiros para 
regularização dos empreendimentos construídos com recursos do FMH através de 
convênios firmados com as associações de moradias até 31/12/2000, 
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com o compromisso expresso em contrato de que o FMH terá a 
obrigatoriedade da regularização fundiária do empreendimento, 
priorizando a regularização fundiária do mesmo e, para tanto, alocando 
os recursos necessários no orçamento do FMH nos seguintes critérios e 
condições: Valor inicial da prestação mensal total correspondente a no 
mínimo o valor equivalente a 20% do salário mínimo nacional em vigor 
na data da assinatura do contrato e no prazo de até 300 meses desde 
que o valor total financiado não ultrapasse 60 (sessenta) salários 
mínimos. Não incidência de juros; Reajuste anual da prestação pelo IPC-FIPE; 
Seguros e tarifas (seguro de morte e invalidez permanente e danos físicos ao 
imóvel e tarifa bancária) inclusos. Confirma com os presentes se o que ficou 
acordado esta expresso na redação. Aprovado por todos os presentes. Sra 
Violeta agradece e encerra a reunião. 
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