
 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 

 
ATA DA 1a REUNIÃO DO GT 

MUTIRÕES 
GESTÃO 2007/2009 

 
Data da Reunião:  16 de abril de 2008  
Local:  Edifício Martinelli – 24o andar 
 
No dia 16 de abril de 2008, reuniram-se nas dependências do Edifício Martinelli, na Rua São bento, 405, 24o 
andar, Centro – São Paulo, para a 1a Reunião do GT – Mutirões - Biênio 2007/2009, os seguintes membros 
inscritos: Sra Maria Izilda Camillo (representante da Associação Sem Terra da Zona Norte); Sra 
Solange Norberto da Silva (representante do Fórum dos Mutirões de São Paulo); Sr. José 
Romão Cruz (representante da União dos Movimentos de Moradia Independentes da Zona Sul de 
São Paulo).  A reunião teve inicio com a coordenação provisória da Sra Núria, do GAT (Grupo de Apoio 
Técnico) da Secretaria Executiva do CMH, que relaciona os participantes presentes e registra a presença da 
Sra Silvia Forato, a Gerente de Obras de COHAB, para assessorar a reunião. Informa a impossibilidade da 
presença da Sra Superintendente Elisabete França e da Coordenadora do Grupo Técnico, Violeta Kubrusly. 
Informa também a ausência justificada Conselheira Heloísa, da PEABERU. Informa que essa reunião destina-se 
as agendas das próximas reuniões e definir uma coordenação.  Sra. Izilda propõe que a coordenação, bem 
como o cronograma de reuniões seja definido na próxima reunião com uma divulgação mais ampla do Grupo 
de Trabalho. Sra. Solange concorda que os presentes devem apenas definir a data da  próxima reunião. Sra. 
Izilda solicita que nesse próximo encontro COHAB disponibilize  a informação a respeito de quais as obras  
em andamento, os valores disponibilizados até o momento para essas obras, quantos convênios firmados de 
Mutirão Auto Gestão existem, qual a perspectiva de recurso para esses Projetos e a perspectiva de novos 
projetos. Em relação aos projetos em andamento, qual é a previsão de término de cada Mutirão. Sra Núria 
registra que COHAB apresentou no GT de Acompanhamento Orçamentário um resumo de todo recurso do 
Fundo, por Programa, e de acordo com as deliberações da Comissão Executiva, haverá o envio desse material 
a todos os conselheiros. Sra. Sylvia destaca que um aspecto que permeou o Programa de Mutirão nesses 
últimos anos e que, de uma certa forma, acabou sendo considerada uma característica do Mutirão, é a 
lentidão com que se processam as operações do Programa de Mutirão. Considera que um estudo sobre custo 
deve vir para esse grupo, só que ele não pode estar desassociado desse problema que é a lentidão das 
operações.  Sra. Izilda observa que não se verifica o problema da lentidão nos projetos do CDHU “Na 
Prefeitura ocorre o contrário, depende de orçamento e depende também de vontade política, porque a gente 
acabou provando no CDHU que é mais barato e no Governo Federal, porque se compra material de primeira 
linha, numa escala maior, o preço cai pela metade e você tem uma casa de qualidade, do Programa de 
Mutirão, nós temos que re-estudar e tentar fazer com que ele funcione, esse grupo pode fazer alguns debates 
e tentarmos avançar no repensar o Programa de Mutirão Auto Gestão, de uma forma que seja mais ágil. O 
que ocorre é  que quando o governo é contra esse Programa, ele paralisa, temos que fazer uma discussão 
muito mais séria com relação a um Programa que a gente já provou que dá certo, que é viável, desde que ele 
tenha regras muito claras, enquanto tiver algumas questões muito obscuras e não tiver principalmente a 
relação de parceria, não funciona mesmo”. Sr. Ramon solicita que também seja discutido na próxima reunião 
qual é a previsão de recurso para novas unidades em Mutirão. Observa também que “os Movimentos de 
Moradia pagam um preço muito caro, o pessoal mora, só que até hoje não foi regularizado, deixa a dúvida se 
é melhor o pessoal morar e depois regularizar ou é melhor ficar 20 anos para regularizar e o pessoal não 
morar? A outra questão que eu acho que é importante avaliar, é que vários Mutirões estão parados por 
incompetência, aquelas Associações que têm responsabilidade e que teve o povo prejudicado, continua 
prejudicando as demais associações”. Ficou estabelecida a data de 7 de maio, 14:30 hs, quarta-feira, para 
realização da próxima reunião.  Sra. Izilda solicita que a ata desse 1.o encontro , depois de transcrita, seja 
enviada por e-mail, para situar os demais companheiros do que foi discutido. Ficou estabelecido ainda que 
a coordenação do grupo seria definida na próxima reunião, para que haja oportunidade de 
discutir com os demais inscritos. Sra Núria agradece e encerra a reunião.  
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