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No dia 19 de agosto de 2008, reuniram-se nas dependências do Edifício Martinelli, na Rua São Bento, 405, 
7o andar, Centro – São Paulo, para a 2a Reunião do GT – Mutirões - Biênio 2007/2009, os seguintes 
membros inscritos: Sra Maria Izilda Camilo (representante da Associação Sem Terra da Zona Norte); 
Sra Solange Norberto da Silva (representante do Fórum dos Mutirões de São Paulo); Sr. 
Pedro Ricardo de Alencar (representante da União dos Movimentos de Moradia 5 
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 Sylvia Forato, Gerente de Obras de COHAB, para 
assessorar a reunião. Informa a ausência justificada da  Conselheira Heloísa, da PEABERU. Sra Izilda 
registra que a não participação de membros representantes do poder público prejudica os debates e a 10 
representatividade dos encaminhamentos do grupo. Solicita que, a partir do próximo encontro seja 
definido quais conselheiros do segmento poder público participarão de forma definitiva do GT Mutirões. 
Relembra que a solicitação de voto n.o 21, aprovada na 3.a Reunião Ordinária do Conselho, definiu como 
uma das atribuições do grupo a elaboração de critérios de credenciamento e seleção de novas 
associações, porém considera que antes dessa tarefa o grupo deve se dedicar a revisão das resoluções 15 
que disciplinam o programa ( Resolução CMH n.o 08 e 22). Os demais conselheiros presentes 
concordaram. Sra Sylvia informa que a COHAB esta revisando o Manual de Prestação de Contas em 
função da necessidade de enquadrar a prestação de contas à legislação atual. Sugere que Sr Roberto, 
assessor da diretoria técnica que esta acompanhando essa revisão, informe ao grupo o que se identificou 
até o momento e as sugestões para equacionar os problemas encontrados. O grupo concordou. Em 20 
relação ás obras de mutirão, Sra Sylvia informa que há uma licitação de SEHAB em andamento onde estão 
previstas intervenções no Valo Velho, Barro Branco I e IIB, Sonda e Jd Celeste. O grupo solicita 
informações mais detalhadas a respeito dos serviços previstos em cada caso. O grupo indicou a Sra Izilda 
para realizar a coordenação do GT Mutirões e a mesma solicitou ao Grupo de Apoio Técnico que reforce a 
convocação da próxima reunião pra todos os conselheiros inscritos, com o envio da ata desta 2.a reunião.  25 
A próxima reunião foi agendada para 04.09.2008, 5ª feira, 10 horas. Pauta: Informe sobre Valo 
Velho, Barro Branco I e IIB, Sonda e Jd Celeste; Apresentação do Sr Roberto sobre o processo de revisão 
do Manual de Prestação de Contas; inicio da revisão das resoluções que disciplinam o programa. Local a 
definir.  


