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No dia 11 de abril de 2008, às 14:30 hs., reuniram-se nas dependências do Edifício Martinelli, na Rua São 
bento, 405, 24o andar, Centro – São Paulo, para a 1a Reunião do GT – Acompanhamento Orçamentário – os 
seguintes membros do CMH - Biênio 2007/2009: Sra. Violêta Saldanha Kubrusly (representante de 
SEHAB); Sr Alberto Tomita (representante do Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo 
– SCIESP ); Sr Marco Antonio Florenzano ( representante da Associação de Pequenas e Médias 
Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo – APEMEC); Sra Sonia Regina Macedo ( 
representante da Central Única dos Trabalhadores – CUT); Sra Tânia Maria Ramos de Godoi 
Diniz (representante do Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo – CRESS-SP). A reunião 
contou com a presença dos Srs Eduardo Villela e Antonio Maria de Oliveira (COHAB-SP). Sra. 
Violêta inicia a reunião relacionando os conselheiros presentes e  equipe de apoio e lembrando que 
originalmente, este GT  organizou-se na gestão 2005-2007 para discussão da remuneração da COHAB_SP e 
concluiu os trabalhos com a proposta da Resolução n.o 14, aprovada pelo CMH e em vigor. Pontua que “a 
idéia é realmente ter uma sustentabilidade para o Fundo” e reitera o Grupo de Assessoria Técnica da 
Secretaria Executiva do Conselho esta à disposição dos Conselheiros em qualquer circunstância, seguindo uma 
orientação da Superintendente Elisabete França, Secretária Executiva do Conselho. “Um desejo meu como 
Conselheira, era que talvez brotasse ou daqui desse Grupo ou de uma ação conjunta entre esse Grupo e o 
outro de regularização fundiária, que do Conselho dessa gestão, de forma inovadora, pudesse tratar a 
sustentabilidade do Fundo, quem sabe fazer a proposta de um PL que vá ser encaminhado para o Executivo 
para que o que a gente arrecada com as cobranças de termos de permissão de uso ou as prestações, a idéia é 
a gente poder ter o retorno daquele valor que é arrecadado nos empreendimentos e poder fazer voltar para o 
Fundo, iniciando o giro necessário para a sustentabilidade do Fundo”. Passa a palavra para o Sr. Antônio que 
apresenta resumidamente quais são as dotações orçamentárias, divididas em três grandes áreas: projetos/ 
ações de apoio ; reabilitação do centro e mutirões. Explica que cada demonstrativo (quadros apresentados) vai 
trabalhar com o código de dotação, tudo que tem 00 significa que o recurso vem da Prefeitura, do Tesouro, 
tudo que é 01, são operações de crédito, a 02 é com recursos que vem com o Governo Federal, 61 significa 
que são aquisições.  “O orçamento começa a ser preparado em julho, já saem às orientações, caso tenha 
havido alguma suplementação, o que foi cancelado e o que está congelado. O congelamento é um 
instrumento que a SEMPLA e o SF utilizam quando não tem cotas disponíveis, não  pode entrar qualquer obra, 
a não ser que o Conselho aprove, então para todas as dotações, esse é o mecanismo, exceto para aquelas 
dotações extra orçamentárias; existe às vezes algum bloqueio judicial, que já vem on line, direto, bloqueia 
uma conta, por exemplo. Informa que há vários empreendimentos cuja personalidade jurídica é COHAB. 
Quando comercializado, o recurso retorna para o Fundo. Porem, há empreendimentos comercializados pela 
SEHAB, que já dão retorno financeiro, mas caem numa conta geral da PMSP. Considera que já há suporte 
administrativo para que esses recursos retornem para o FMH, porém há necessidade de disciplinamento 
jurídico.  Sra. Violêta agradece ao Sr Antonio Maria por essa exposição muito didática . “Queria consignar e 
agradecer também a presença, agora já se uniu a nós, do nosso Conselheiro Marco Antônio Florenzano, da 
Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil, que a sugestão do grupo para que cada vez 
mais a gente tenha possibilidades de relatórios gerenciais, com conteúdos sintéticos, mas de grande alcance e 
entendimento, acho que é o objetivo para o Conselho porque o Conselho não é uma Entidade Contábil, não é 
uma Diretoria Financeira”.  Passa a palavra ao Sr. Eduardo Vilela que demonstra alguns quadros dos 
empreendimentos vinculados ao Fundo, com algumas explicações básicas. Um dos quadros refere-se a 
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o quadro é o que está em licitação de obras -  são empreendimentos que já têm 
recurso e estão em licitação para contratação ; outro quadro é o que a gente já tem convênios, ainda estão 
em fases de pré-projeto  ou projetos ou obras que estão sendo feitos pela própria CDHU e o último quadro 
são empreendimentos que tiveram participação do Fundo e para os quais estão se buscando novos recursos.  
Sra. Violêta informa que os  Movimentos não estão aqui presentes hoje, mas depois vão receber esse 
material de qualquer forma para poder equalizar o nível de entendimento. “Iremos mandar pelo correio de 
forma que eles também, depois quando forem re-convovados já para o trabalho do GT, se sintam também 
confortáveis com o entendimento prévio daquilo que se discutiu hoje”.  Sr. Alberto Tomita: “Aqui só consta 
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o realizado, queria saber se há outra previsão também de outro recurso extra fonte?” Sr. Antônio; “Temos 
sim, eu não quis trazer todo os demonstrativos até porque é a 1a reunião, temos o fluxo de Caixa 
Orçamentário, que vai inclusive na proposta orçamentária, que é o previsto e o realizado, e eu me 
comprometo a trazer então, na próxima reunião”.  Sra. Tânia: “Eu queria realmente parabenizar, achei muito 
interessante a explanação, bem didática”. Sr. Marco: “Queria deixar consignada a necessidade que existe de 
termos licitações, feitas pela COHAB dentro de um preço, para que não ocorra de uma empresa ganhar e 
depois o preço estar ruim, então uma atenção com relação ao custo da obra em si e também ao 
prolongamento da obra que gera um custo muito grande para as empresas e que depois pode até correr um 
risco, como tem acontecido na CDHU, das empresas entrarem com ação solicitando o equilíbrio econômico,  se 
como existia antigamente, as gerenciadoras, não se incomodavam com o prazo da obra, elas ganhavam 
percentuais e não tinham interesse em ajudar as empresas a conclusão das obras, porque elas recebiam 
mensalmente, gostaria e saber se os contratos com as gerenciadoras são percentuais com os valores das 
obras”. Sr. Vilela informa que não, no caso da COHAB-SP não são. Sr. Marco; “ Gostaria que se consignasse 
em Ata, o CDHU já está mudando o sistema de contratação das gerenciadoras, porque a função das 
gerenciadoras é ajudar a execução da obra, a empresa e ao órgão contratador e não atrasar a execução das 
obras; poderá no futuro minorar as despesas até do Fundo, isso é um fator de suma importância que tem que 
ser levado em consideração”. Sr. Vilela esclarece que a gerenciadora de COHAB  trabalha basicamente com 
mutirão e não com obras de empreitadas, mas concorda que essa questão é muito importante. Sr. Marco 
solicita ao Sr Vilela que apresente custo da gerenciadora em relação ao custo do Mutirão. Sr. Vilela responde 
que pode fazer esse levantamento. Sra. Sônia , como técnica da COHAB, reafirma que todo esse 
detalhamento pode ser passado para todos. Sra. Violêta faz consignar que conforme a dinâmica definida pelo 
grupo todas as solicitações serão atendidas.  Sr. Vilela: “Existe uma série de coisas aqui que a gente pode 
contribuir, que não seja para agora mas que plante uma semente para que futuramente não se tenha esses 
custos”. Sra. Violêta informa que é um desejo da Superintendente Elisabete França, um dos objetivos, até na 
própria elaboração no Plano Municipal de Habitação, que se chegue a elaborar um Caderno de Custos. “Houve 
um Seminário Internacional, justamente para apresentar a experiência de São Paulo e outros países ficaram 
realmente impressionados com o nível dessas obras, com essa qualidade de intervenções que estão 
acontecendo aqui”. Sr. Antônio “Quero ratificar aqui, que é muito importante quando o Conselho se mistura 
assim com o Grupo Técnico, corroborando com o que a Violêta disse, para minimizar gastos e otimizar a 
atividade fim, tivemos uma Resolução importantíssima no ano passado, se não me engano era a 32, que é 
uma Resolução que permite que o Município passe a ter, como retorno de investimento, apenas o valor 
necessário para construir uma unidade equivalente, não há mais juros remuneratórios” Lembra que estamos 
vendendo com alto subsídio e que essa resolução diz que as demandas que não podem dar retorno devem ser 
atendidas em outros programas, podendo-se pensar em estabelecer um numero máximo de unidades que 
podem ser permissionadas, por contingência.  “ Nós achamos muito bem vinda essa interação com o 
Conselho”. Sra. Violêta : “E nessa linha, só para lembrar que a Resolução 31 é a chamada Resolução da 
Parceria Social, que é o que se chamou da porta de saída desse público alvo que não tem renda, o Morador de 
Rua, o Albergado, então a parceria social é um trabalho em conjunto com o SMADES e na verdade para você 
levar esse público que não tem capacidade de pagamento para que tenha um início de up-grade na sua 
própria vida e depois você incentivar principalmente o hábito da poupança”.  Sr. Antônio lembra que  o Carta 
de Crédito “que a gente apóia, tecnicamente achamos excelente, por exemplo, ele resolve o problema de 
espaço, você dá um crédito para o sujeito, ele compra a unidade dele onde ele está acostumado a viver, então 
nós apoiávamos muito isso, existe o Programa ainda em nível do Fundo, é só uma questão de priorização e de 
perfil de demanda”. Sra. Violêta propõe um recesso para que os presentes discutam a indicação da 
coordenação do grupo e no retorno, a Conselheira Tânia Maria, representando o Conselho de Regional Serviço 
Social do Estado de São Paulo, é indicada para Coordenação e para Coordenação Adjunta ficou o  colega 
Marco Antônio Florenzano da Associação das Pequenas e Média Empresas do Estado de São Paulo. “Então 
ficamos muito contentes, está aí representado, ficamos aí um pouco apenado que o Movimento Popular não 
estivesse hoje representado, mas eu sei que isso não vai influir nos trabalhos, eles vão se incorporar depois. 
Eu queria deixar de novo reiterado: as agendas de Grupos de Trabalho são uma dinâmica própria de cada 
grupo, dia 25 às 14:00 hs, já vamos estabelecer aqui mesmo no 24
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o andar (local a confirmar) para a 
realização desse grupo, vamos fazer as convocatórias nos comprometendo a enviar já na 2a feira para os 
Conselheiros que não estavam aqui, esse material impresso via correio, com aviso de recebimento quero 
deixar consignado também um agradecimento especial ao GAT, ao Grupo de Apoio Técnico pelo trabalho 
dessa semana e pelos Conselheiros que estão em vários grupos. Agradece e encerra a reunião. 
 
 
 


