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No dia 16 de janeiro de 2008, às 14:00 hs. nas dependências do Pátio do Colégio, 184, Centro – São Paulo, foi 
realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação do Biênio 2007/2009, com os 
Conselheiros presentes, conforme lista de presença por eles assinadas. Dando início, o Secretário da Habitação 
interino, Sr. Elton  Santa Fé Zacarias, cumprimenta todos e passa para o 1° Item da pauta que é a aprovação  
da Ata da Cerimônia de Posse, aprovada por unanimidade. O 2° Item da pauta, o calendário proposto 
para as Reuniões do Conselho Municipal de Habitação, também é aprovado. O 3° Item da pauta foi uma 
apresentação da Sra. Elisabete França, que fez um balanço das realizações da Secretaria da Habitação até 
agora. Sr. Pedro Evangelista, Diretor Técnico da COHAB, apresentará as realizações do Fundo Municipal de 
Habitação. Apresentou um histórico dos orçamentos, ressalvando que o de 2008 aumentou bastante por terem 
entrado verbas de outros organismos para tocar os nossos projetos no Município e também trabalhamos com 
nosso orçamento próprio, enfatizando que o objetivo nesse ano é acabar com as pendências existentes, como 
por exemplo, alojamentos precários de 20 anos de idade. Falou sobre o convênio com a Cities Alliance, uma 
verba que no total, Prefeitura e Cities Alliance, chega a 1 milhão e meio de dólares, e que está sendo 
construído um site que deverá estar disponível a partir de julho, possibilitando o acesso de qualquer 
interessado da cidade de São Paulo, a todas informações sobre o trabalho que está sendo feito. Em fevereiro 
devem ter início obras que beneficiarão 26.000 famílias, e estão sendo licitadas 81 áreas na região dos 
mananciais, o que, beneficiará 60.000 famílias. No dia 08 de janeiro foi publicada no Diário Oficial a lei 14.665, 
que possibilita a 2ª fase da concessão de títulos para moradores de favelas em áreas públicas, que contempla 
108 áreas, com 23.000 famílias aproximadamente, sendo que o artigo 5° permite que se possa dar a 
concessão de uso por decreto. Está sendo aplicada a Lei Moura na área central para cerca de 1.800 imóveis 
encortiçados, tendo sido intimados todos proprietários dos 500 encortiçados da Mooca para adequá-los, sendo 
que 200 praticamente estão sendo reformados. Há o Programa com a SABESP para as áreas que representam 
a concessão de uso especial na 1ª fase, e que foi aprovada na gestão anterior do Conselho Municipal de 
Habitação a Parceria Social, sendo que a regularização de loteamentos irregulares será iniciada esse ano e 
será feita por Resolo. Lembrou que é a primeira vez que o Município utiliza recursos do FUNDURB para o 
desenvolvimento urbano, e parte desses recursos o Prefeito destinou para a reabilitação dos loteamentos 
precários, parte também para a implantação de partes lineares, como prevê o Plano Estratégico Diretor. Sr. 
Pedro Evangelista comunica que do início de 2005 até hoje, com recursos exclusivamente do Fundo Municipal 
de Habitação, temos 120 unidades em obras, alguns convênios, 125 unidades em licitação e 345 em estudo. 
Temos ao todo atualmente, no mesmo período 945 unidades em obras, 520 já concluídas, e 1745 em estudo. 
O maior programa em curso é com o CDHU, 2 convênios para um total de 15.000 unidades. Temos na COHAB 
116 empreendimentos com 12.169 unidades, 2.800 em obras, convênios 2.500, 1.500 em licitação, outras em 
projeto. Os recursos do Fundo estão presentes em todos esses programas, ou financiar integralmente tendo 
sido dado como contrapartida. Sr. Orlando de Almeida Filho disse que existem vários projetos da 
administração passada já foram entregues, às obras licitadas e contratadas, com a colaboração da CDHU junto 
com a Prefeitura de São Paulo e com o Governo Federal. O Presidente em exercício, José de Alencar, o 
Ministério das Cidades e o Ministro Márcio Fortes já deram notícias de que há interesse e recursos para aplicar 
na cidade de São Paulo, principalmente nas áreas de risco. Os representantes aqui da Sociedade Civil, que tem 
interesse em participar e aprimorar o processo, os representantes das Universidades e os representantes 
oficiais como a Caixa Econômica Federal, como a Secretaria de Habitação do Estado através do CDHU e outros 
organismos, sem dúvida nenhuma podem fazer com que esse Conselho tenha um poder excepcional no 
sentido de propor soluções habitacionais que possam ainda que não resolver, encaminhar um processo para 
que assim como esse, novos governos que hão de vir, acabem dando seqüência a esses projetos 
habitacionais. Estamos aqui no Pátio do Colégio, onde nasceu, quem sabe um símbolo de que deste Conselho 
pode renascer, ou nascer um novo processo de habitação. Sr. Elton propôs que se escolhesse os membros da 
Comissão Executiva do Conselho Municipal da Habitação. Sra. Violêta Saldanha Kubrusly referiu-se ao capítulo 
1° do Regimento Interno do Conselho Municipal da Habitação, que determina que a Comissão Executiva será 
constituída na 1ª Plenária  Ordinária e solicitou que os Conselheiros se reunissem em pequeno  recesso para 
escolha dos membros da Comissão. Em seguida pede que sejam consignadas em ata as justificativas de 
ausência das Conselheiras representantes do Conselho Regional das Assistentes Sociais, titular e suplente, 
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Tânia Godoy e Mauricléia respectivamente, e lembrou que 3 faltas consecutivas acarretam perda do mandato. 
Também foi lida declaração da Conselheira Suely Lima do Fórum de Cortiços e sem Tetos de São Paulo, 
pedindo licença por 180 dias, assumindo o Suplente Sidney Antonio Euzébio Pita. O Sr. Pedro fez uma 
explanação justificando a solicitação de voto CMH n° 001/2008, para autorização quanto à complementação 
de recursos para realização de despesas para execução de obras de edificação e infra-estrutura condominial 
no jardim Autódromo. Houve debates, após o que foi colocada em votação e aprovada pelos 36 
Conselheiros presentes, com 8 abstenções e 1 voto contrário. Em seguida atendendo aos pleitos dos 
presentes, ficou combinado que seriam encaminhados CD´s com as apresentações e detalhamento dos 
projetos para os Conselheiros. Quanto à questão da 
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Guarapiranga, ficou combinado uma apresentação na 
próxima reunião para esclarecer dúvidas sobre a aplicação da lei Estadual Específica da APRM - 10 
Guarapiranga. Sr. Elton –comentou que nós precisaríamos ou pedir para trazerem alguém da EMURB ou 
pedir que eles preparem uma apresentação para vocês, nós vamos colocar para a pauta então da próxima 
reunião. Sra. Elisabete explicou que a EMURB é a gestora do Programa para a área central com fundos do 
BID, o que for construído com os recursos do Fundo Municipal de Habitação, a COHAB é executora e a 
Secretaria da Habitação continua sendo a gestora da locação social. No programa de Cortiços a fase 2 prevê a 
transformação de alguns cortiços em unidades HIS na área Central. A Comissão Executiva do CMH para o 
Biênio 2007/2009 ficou assim constituída, pelo: I - Poder Público: Titular: Secretario Elton Zacarias - Suplente: 
Ana Sartoretto - Titular: Superintendente de Habitação Popular Elisabete França - Suplente: Violeta Kubrusly - 
Titular: Dr. Marcelo Rehder – Presidente da COHAB - Suplente: Walter Abraão Filho – Diretor Social Comercial 
da COHAB – II –Representantes de Movimentos Populares: - Titular: Vera Eunice Rodrigues - Suplente: Mário 
Ruiz Sabino - Titular: Maria Izilda Camillo - Suplente: Felícia Mendes Dias - Titular: Edmundo Fontes - 
Suplente: Solange Norberto da Silva – III – Representantes da Sociedade Civil: (representando a cadeia 
produtiva na Habitação) - Titular: APEMEC – Marco Antônio Florenzano - Suplente: SECOVI – Mauro 
Marcondes Pincherle – Universidades - Titular: Centro Universitário Belas Artes – Profª. Mônica Bueno Leme - 
Suplente: FAUSP – Profª. Marli Namur - Profissionais na Área de Habitação: - Titular: Sindicato dos Arquitetos 
de São Paulo - Nabil Bonduki - Suplente: Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo – 
Ricardo Lourido. Então está formada a nossa Comissão Executiva, a 1
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a Reunião da Comissão Executiva será 
realizada no dia 19 de fevereiro às 14 hs, na sala de reuniões do Gabinete da Superintendência de Habitação 
Popular, no 11 ° andar do Edifício Martinelli, estando todos desde já convocados. Encerrada a reunião pelo 
Sr.Elton. 


