
 

 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
 

PRO-MEMORIA DA 5a REUNIÃO DO GT 
PLANO ESTRATÉGICO DE HABITAÇÃO 

GESTÃO 2007/2009 
 
Data da Reunião:  27 de maio de 2008 – 14:00 hs 
Local:  Edifício Martinelli – 11 o andar 

                                      
 Presentes: Sr. André Luis Gutierrez Pereira (representante  da SEMPLA e coordenador do GT);  

• Sra Mauriclea S. dos Santos (representante do CRESS) 

• Sr Paulo Romero (representante do POLIS) 

• Sr Manoel Alves (representando Sra Cleide, do UNAS) 5 
• Sra Joelma de G. Rego (UNAS) 

• Sra Ivanete de Araújo (representante do MSTC) 

• Sra Violeta Kubrusly (representante de SEHAB) 

• Convidados : Delegação de 7 participantes de ONG (DW)  e poder público municipal de Angola; 
técnicos de HABI. 10 

No primeiro momento da reunião, Sra Violeta solicita ao Grupo compartilhar com a delegação de Angola a 

apresentação do Sistema de Informações de HABI (HABISP). O grupo concorda e a apresentação é realizada 

pela Arquiteta Eliene, que explicita os princípios norteadores da construção do sistema e as principais 

informações desse instrumento, incluindo os critérios para classificação, elegibilidade e priorização das 

intervenções. Os conselheiros inscritos no GT receberam nessa reunião um CD com o documento “Sistema de 15 
Caracterização, Elegibilidade e Priorização para Intervenções nos Assentamentos Precários no Município de São 

Paulo” e anexos. Realizada a apresentação, Sr André propõe que o grupo ocupe outra sala para retomada dos 

trabalhos específicos do GT, incluindo a organização das próximas atividades. Sr Paulo reforça a necessidade 

do grupo ter acesso a todos os estudos que deram suporte ao sistema e que formam o diagnóstico do Plano 

Municipal de Habitação. Registra a necessidade dos participantes receberem o material com antecedência para 20 
estudo e reflexão nas respectivas bases.  Em complementação a ata da 4.a reunião (enviada por e-mail) os 

presentes receberam também uma planilha com datas genéricas discutidas naquele encontro. Sr Paulo sugere 

que a discussão do cronograma das dinâmicas participativas seja precedida da definição de quais processos 

serão informativos e quais serão deliberativos, e propõe que se estabeleça também a data da Conferência 

Municipal como ponto de chegada do processo de discussão do Plano. Sr André lembra também a necessidade 25 
de se especificar em que dimensão geográfica ocorrerá cada oficina (em sub-regiões?  nas comunidades? ). Sra 
Ivanete reforça que o processo participativo precisa ter um eixo e as discussões precisam ser focadas. Sra 
Mauricleia reafirma que para o aprofundamento dos assuntos os participantes desse GT precisam ter o material 

em mãos e só então será possível prepará-lo numa linguagem de fácil acesso para a população. Sr André 

sugere os seguintes encaminhamentos: 1.o Calendário: sugere que o grupo discuta na próxima reunião e  feche 30 
uma proposta de calendário, tomando como ponto de partida a planilha que foi proposta e discutida pelo GT na 

ultima reunião. 2.o Sugere que também na próxima reunião o grupo defina como o grupo vai discutir o estudo que 

foi entregue nesta 5ª Reunião e os próximos.   Todos concordarem que numa primeira parte da reunião se defina 

a proposta de cronograma e na segunda parte a forma de discussão dos estudos. Sr Paulo destaca que o grupo 

deverá amadurecer a concepção de participação que norteará as discussões. Definir, por exemplo, se nas 35 
dinâmicas participativas se partirá do diagnóstico já elaborado por SEHAB ou se tentará trabalhar no sentido de 

construir um diagnóstico coletivo da problemática habitacional, e isso também em relação ás propostas de 

priorização, programas, etc. Sra Mauricléia lembra que outros estudos devem ter sido elaborados por outros 

setores, inclusive a Universidade, bem como outras instituições e sugere outras fontes, alem dos estudos de 

SEHAB, também sejam procuradas pelo grupo, de modo a enriquecer a reflexão e as proposições deste GT.  40 
Próxima Reunião: dia 13.06, 10 horas. 


