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cia (MSTI); Irene Alice Alves S. (SEHAB); Jair José Rodrigues 
(COHAB); João A. Cantero (COHAB); José Yazbek (COHAB); Lu-
ciano Sakaje (MSTI); Márcia Reis (Taquigrafia); Sérgio L. Olivei-
ra (COHAB); Sônia D. Macedo (COHAB); Vander Magi (MSTI) e 
Vera Lúcia Silveira Rosa de Barros (SEHAB). Ausências justifi-
cadas: Alexandre Marques Tirelli (Conselheiro Sociedade Civil/
SCIESP) e Marco Antônio Florenzano (Conselheiro Sociedade 
Civil/APEMEC) Pauta da reunião: 1) Aprovação da Ata da 7ª 
Reunião Extraordinária da Comissão Executiva do CMH, reali-
zada em 22/09/2015; (cópia em anexo); 2) Apresentação pela 
COHAB da Prestação de Contas do FMH referente ao 1º semes-
tre de 2015; 3) Solicitação de Voto CECMH Nº 13/2015-Minuta 
de Resolução referente à prestação de contas dos recursos do 
Fundo Municipal de Habitação – FMH – do período de 
01/01/2015 a 30/06/2015 (cópia em anexo) e 4) Outros assun-
tos. O Sr. Floriano dá início aos trabalhos saudando e agrade-
cendo a presença de todos. Sra. Ana Maria (Item 1) coloca em 
votação a ata da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva 
do Conselho Municipal da Habitação, realizada em 22/09/15, 
que é aprovada por unanimidade. (Item 2) Apresentação 
pela COHAB da Prestação de Contas do FMH referente ao 1º 
semestre de 2015. (A apresentação é feita pela Sra. Cristina 
Pimenta e o Sr. Sérgio). O Sr. Sidnei e a Sra. Débora pergun-
tam à respeito do valor da “vigilância de conjuntos habitacio-
nais”, ser tão alto. O Sr. Sérgio explica que são áreas do Fun-
do Municipal, terrenos. A Sra. Ana Maria complementa que são 
áreas remanescentes ou totalmente livres para futura constru-
ção. A Sra. Débora pergunta quantas áreas são? O Sr. Sérgio 
diz que não tem essa precisão nesse momento, mas que po-
dem qualificar essa informação. Seguem com a apresentação 
do demonstrativo dos saldos das contas do Fundo e a seqüên-
cia de gráficos do comportamento da arrecadação. Mostra que 
não mudou muito em relação à última apresentação de 2014. 
A inadimplência ainda permanece na ordem de 50%. A Sra. 
Cristina diz que o Locação Social e o PSH, que é um Programa 
que, apesar de já ter acabado em 2012, não teve mais emis-
sões, mas ainda tem um remanescente de arrecadação. A 
inadimplência ainda permanece alta, se mantém constante. A 
Sra. Ana Maria observa que no título do quadro é 2013 a 
2015. A Sra. Cristina fala ainda que se verificou nessa nova 
gestão que têm muitas pessoas querendo pagar, mas que a 
COHAB coloca muito empecilho para receber. A idéia dessa 
nova estrutura foi reunir dentro de uma mesma Superintendên-
cia, todas as áreas que se precisa. Foi criado um jurídico para 
negociação para facilitar para aquela pessoa que quer pagar. O 
Sr. Floriano explica que no final de 2013, buscou-se uma as-
sessoria, a ENGEA, que realmente conseguiu dar uma solução 
e melhorar muito a adimplência dos devedores do extinto BNH, 
daquelas questões todas dos créditos que passaram para a 
Caixa Econômica Federal. Que isso está sendo bem construído 
e consolidado, mas é um trabalho em longo prazo. O Sr. Mak-
suel diz que também é de preocupação dos Movimentos So-
ciais essa questão da inadimplência, sabem com certeza quais 
são os motivos porque estão no dia a dia trabalhando dentro 
das comunidades. Um deles é o TPU-Termo de Permissão de 
Uso, que as pessoas não têm segurança e acham que não es-
tão pagando ainda aquilo que é deles. A outra coisa é, infeliz-
mente, a inadimplência por venda. E às vezes tem medo de vir 
na COHAB justamente e perder a unidade habitacional. Tem 
que se focar nesse trabalho, que é fazer a regularização da 
unidade habitacional, aquela família tem medo de vir aqui e a 
COHAB fazer uma reintegração de posse e pegar a unidade 
que é dela. Isso com certeza aumentam muito a questão da 
inadimplência. E tem também a questão da falta de informa-
ção, por isso seria importante a criação de um material, tanto 
da COHAB quanto da Secretaria, para informar a existência 
dessa Superintendência na parte de Negócios Jurídicos, para 
explicar para as famílias essa acessibilidade à informação e 
também que a COHAB quer fazer uma tratativa melhor com as 
famílias, quer negociar a dívida, facilitar a vida delas. Dentro 
disso, o trabalho está de parabéns. O Sr. Sidnei pede licença 
para se retirar, e para não se esquecer do que foi levantado, da 
questão da vigilância e segurança e para ficar mais claro tam-
bém quantas unidades. Mas que aprova. O Sr. Floriano pede 
para que isso fique registrado para a próxima reunião. A Sra. 
Ana Maria esclarece que não são unidades habitacionais e 
sim áreas. O Sr. Sidnei diz que o que não está claro é quanto 
tem e quais são as áreas por ponto. O Sr. Yazbek fala que o 
que precisa ficar claro também é o número de postos vincula-
dos a metro quadrado, para que isso seja mostrado para vocês. 
Então foram buscar quem pudesse fazer esse trabalho de aglu-
tinação, pois temos que reverter em termo do quadro de 
inadimplência. A ENGEA sugeriu que convidássemos a Neiva, 
que já era responsável aqui em São Paulo na Caixa Econômica, 
então essa pessoa já está vindo com mais de 20 anos de baga-
gem nesse trabalho de recuperação de crédito. Precisamos dei-
xar claro é que não se trata somente de recuperar crédito, o 
trabalho que vai ser feito é de regularização da habitação. Se 
chamamos é porque estamos querendo negociar. Vamos focar 
numa proposta que vai ser encaminhada para o pessoal de 
renda média e quem não é mais o originário mutuário, porque 
esse já não tem mais a mesma condição de subsídio que tem o 
original. Não sendo mais o mutuário original, ele perde o sub-
sídio que teria o mutuário original que foi beneficiado pela lei. 
Esse também colocaríamos para poder tratar dentro do Progra-
ma 1.000. O Sr. Floriano fala que todo esse trabalho é impor-
tante divulgar, conforme o Maksuel falou, para a população fi-
car sabendo o que vai acontecer e o que está acontecendo. O 
Sr. Sérgio pergunta sobre a arrecadação do Locação Social, 
num trabalho que foi apresentado na gestão anterior, que foi 
bem vindo e falando de inadimplência, como é que está isso? 
A Sra. Débora diz que aceitou o convite, mas que não recebeu 
nada. A Sra. Ana Maria informa que também não recebeu 
nada e que ainda não estão trabalhando isso dentro do Conse-
lho. O Sr. Floriano sugere a indicação da Débora e o Sidnei para 
participarem e ressalta que esse é um assunto da maior impor-
tância. O Sr. Maksuel explica que têm duas situações diferen-
tes e que é um pouco preocupante, uma coisa é dar uma trata-
tiva àquela pessoa que comprou a unidade habitacional do 
mutuário original e não continuou pagando a mensalidade e 
outra é aquele mutuário que comprou e continuou pagando. 
Não sabe como que isso poderia ser feito. O Sr. Yazbek diz que 
se o mutuário original transferiu de uma forma ou de outra e o 
que assumiu está pagando em nome do mutuário original, a 
COHAB não vai ter como saber. Se estiver adimplente, no dia 
em que chegar, o Termo de Quitação vai ser dado em nome do 
mutuário original. O Sr. Maksuel explica que estão falando 
justamente da situação, que está se criando uma Superinten-
dência que vai chamar o mutuário ou a pessoa que está na 
unidade habitacional para fazer uma negociação. Sua preocu-
pação é justamente para fazer uma verificação como um todo, 
porque tem situações também que a pessoa está pagando e se 
a quitação sai no nome da pessoa que vendeu lá atrás, esta-
riam trazendo o mérito para uma pessoa que, entre aspas, em 
seu entender, desrespeitou a COHAB e todo um processo de 
qualificação. O Sr. Yazbek fala que está propondo aqui atuali-
zar o cadastro também para poder saber quem é que está 
dentro da unidade, mas “vocês terão que ajudar porque hoje 
eu não estou chamando esse fulano que está adimplente por-
que não está devendo nada para o sistema”. O Sr. Floriano 
sugere que vá se acertando o departamento devagar, a cobran-
ça de quem está devendo, para depois chegar nessa sugestão 
de verificar toda a cidade. O Sr. Maksuel diz que vai chegar 
num momento em que terão que fazer isso. O Sr. Floriano co-
menta ainda que o trabalho de base tem que ser iniciado. O Sr. 
Maksuel fala que esse trabalho tem que começar a ser feito 
com os inadimplentes primeiro, para depois passarem para o 
segmento das pessoas que estão pagando e se for o caso, teria 
que rever isso no Conselho. A pessoa que vendeu é que tem 

entidade, atividades desenvolvidas e respectivos comprovantes, 
quando houver, com o mínimo de 2 (duas) laudas, assinado 
pelo representante legal, que responderá civil e criminalmente 
por suas declarações.(item I do subitem 1b, alínea 3 do Edital 
01/2015);

13 – Instituto de Inclusão Social Alto da Liberdade
CNPJ: 09.376.744/0001-80
Pendências:
* Falta a apresentação Comprovante de vinculação do 

candidata suplente com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

14 – Instituto São Paulo de Ação Voluntária
CNPJ: 02.936.952/0001-47
Pendências:
* Falta a apresentação do Comprovante de residência no 

município de São Paulo do candidato suplente(item I subitem 
c5 do Edital 01/2015);

15 – MAC - Movimento Associado Comunitário
CNPJ: 04.003.784/0001-62
Pendências:
* O Requerimento para cadastramento dos representantes 

deve ser feito nos termos previstos no item I subitem 1a e do 
anexo I do Edital Nº 01/2015 ou, seja falta a indicação do can-
didato titular e suplente;

* Falta à apresentação Comprovante de vinculação dos 
candidatos titular e suplente com sua entidade de pelo menos 
01 (um) ano até a data de publicação deste edital (item I subi-
tem c6 do Edital 01/2015);

16 – Movimento de Defesa do Favelado Região Epis-
copal Belém

CNPJ: 54.636.022/0001-71
Pendências:
* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF 

dos Candidatos Titular e Suplente (item I subitem c2 do Edital 
01/2015);

17 – Movimento de Moradia dos Encortiçados, Sem 
Teto, Catadores de Papelão da Região Central de São Paulo

CNPJ: 03.939.138/0001-49
Pendências:
* Falta a apresentação da Ata da última eleição da dire-

toria da entidade devidamente registrada (item I, subitem 1b, 
alínea 2 do Edital 01/2015);

Conforme previsto no Edital nº01/2015, essas en-
tidades terão o prazo para recurso e complemento de 
documentação de cinco dias úteis, e que deverá ser 
apresentada em envelope a ser protocolado no período 
04 de Fevereiro de 2016 a 16 de fevereiro de 2016 junto 
à COPEL, setor de licitações da COHAB-SP, à Rua São 
Bento, 405, 24º andar, sala 243-A, Edifício Martinelli, 
Centro – São Paulo das 9:00 às 17:00 horas e identificado 
endereçado com o seguinte cabeçalho : “Interposição de 
Recurso e/ou Complementação de Documentação ao Edi-
tal nº01/2015 da Entidades Comunitárias e Organizações 
Populares Ligadas a Área Habitacional” mais o “Nome da 
Entidade” .

São Paulo, 03 de fevereiro de 2016
COMISSÃO ELEITORAL DO CMH – PORTARIA Nº 235/

SEHAB.G/2015

 SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SECMH

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Habi-
tação, nomeada pela Portaria Nº 235/SEHAB.G/2015, faz 
saber que em sessões realizadas em 26 e 27 de janeiro 
de 2016 analisou a documentação do cadastramento das 
Entidades Comunitárias e Organizações Populares Liga-
das a Área Habitacional e seus representantes indicados 
para participar do processo eleitoral nos termos do Edi-
tal nº01/2015, resultando na inabilitação das seguintes 
entidades:

I Das Entidades Cadastradas e Inabilitadas no Edital 
nº01/2015 nas sessões de 26/01/2016 e 27/01/2016

1.Entidade Associação de Luta por Moradia do Movimen-
to Vermelho para Lutar

CNPJ:22.552.724/0001-26
Candidato Titular:Claudio Avelino Simões RG:24.586.221-3
Candidato Suplente:Eliana da Cruz Santo RG:03.391.738-82
Inabilitada na documentação da entidade que não tem 

mais de 1 ano de existência, conforme previsto item I subitem 1 
b1 do Edital nº01/2015.

2.Entidade Associação Cultural e Habitacional Grande 
São Paulo-AGSP

CNPJ: 12.034.479/0001-66
Candidato Titular: não indicaram
Candidato Suplente: não indicaram
Inabilitada por falta de apresentação da documentação que 

permita análise nos termos previstos no Edital nº01/2015
3.Entidade Associação Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto do Cursino - AMTTC
CNPJ:19.862.079/0001-98
Candidato Titular: Maria da Conceição dos Santos RG: 

1.355.321
Candidato Suplente:: Maria Auxiliadora dos Santos Fonseca 

RG: 17.583.259-6
Inabilitada por inscrição como entidade do Edital 

nº02/2015 e documentação incompleta para atendimento e 
enquadramento no Edital nº01/2015.

4.Entidade Organização Nacional De Assistência Aos Mu-
nicípios - ORNAM

CNPJ:52.636.560/0001-30
Candidato Titular: José Nunes dos Santos RG: 54.418.014-8
Candidato Suplente: Antônio Barbosa de Toro RG: 

24.593.531-9
Inabilitada por não se tratar de entidade comunitária e 

organização popular ligadas a área habitacional
São Paulo, 04 de fevereiro de 2016
COMISSÃO ELEITORAL DO CMH – PORTARIA Nº 235/

SEHAB.G/2015

 SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SECMH

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECU-
TIVA DO CMH

5ª GESTÃO
Data da Reunião: 24 de novembro de 2015
Local: Rua Líbero Badaró nº 504 – 10º andar – Auditório da 

Sala 102 – Centro – SP
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano 2015, 

às 14h, nas dependências do Edifício Martinelli, 10º andar, au-
ditório da sala 102, Rua Líbero Badaró, 504, Centro, em São 
Paulo, reuniram-se, para a 7ª Reunião Ordinária da Comissão 
Executiva do Conselho Municipal de Habitação – 5ª Gestão 
2014/2016, conforme lista de presença, os Conselheiros (as): 
José Floriano de Azevedo Marques Neto (Conselheiro Poder 
Público/SEHAB); Américo Calandriello Júnior; (Conselheiro Po-
der Público/SEHAB); Sidnei Antônio Euzébio Pita (Conselheiro 
Movimentos Populares/ULC), Débora Sanches (Cons. Soc. Civil/
Belas Artes de São Paulo) e Maksuel José Costa (Cons. Mov. 
Pop./Movimentos dos Sem Teto do Ipiranga). Conselheiros 
(as) ausentes: Luiz Garcia Maldonado (Cons. Soc. Civil/CON-
SEHAB – SP); José Alves Dias (Cons. Mov. Populares/AULFASP); 
Felícia Mendes Dias (Cons. Mov. Pop./Assoc. Morar e Preservar 
da Chácara do Conde Fase-I); Leandra Gujev de Carvalho 
(Cons. Mov. Pop./Soc. de Apoio à Luta pela Moradia), Abelardo 
Campoy Diaz (Cons. Soc. Civil/SECOVI – SP); Caio Santo Amore 
de Carvalho (Conselheiro Soc. Civil/IAB- SP); João Abukater 
Neto (COHAB) e Julia Azevedo Moretti (Conselheira Soc. Civil/
PUC-SP. Presentes os senhores (as): Ana Maria Maluf Moussalli 
(SECMH/SEHAB); Cristina Pimenta Nunes (COHAB); David Gar-

2 Associação Benificente Bem Querer
CNPJ: 05.585.679/0001-41
Pendências:
* O Requerimento para cadastramento dos representantes 

deve ser feito nos termos previstos no item I subitem 1a e do 
anexo I do Edital Nº 01/2015 ou, seja falta a indicação do can-
didato titular e suplente;

* Falta a apresentação do Estatuto Social, devidamente 
registrado, comprovando mais de 01 (um ano) de existência, 
(item I subitem 1b e alínea b1 do Edital 01/2015);

* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF da 
Candidata Gilmara Aparecida Vicente Donofrio (item I subitem 
c2 do Edital 01/2015);

* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF 
da Candidata Francisca Ribeiro da Silva (item I subitem c2 do 
Edital 01/2015);

3 Associação Beneficente Construir
CNPJ: 01.237.904/0001-06
Pendências:
* Comprovante de vinculação do candidato titular com sua 

entidade de pelo menos 01 (um) ano até a data de publicação 
deste edital (item I subitem c6 do Edital 01/2015);

4 Associação de Ajuda Mútua Jardim Paquetá
CNPJ: 20.785.406/0001-34
Pendências:
* Falta a apresentação da Certidão de antecedentes cri-

minais do candidato suplente conforme (item I subitem c4 do 
Edital 01/2015);

* Falta a apresentação Comprovante de vinculação do 
candidato suplente com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

5 Associação de Moradia do Parque Otero – AMPO
CNPJ: 03.669.890/0001-17
Pendências:
* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF da 

Candidato Titular (item I subitem c2 do Edital 01/2015);
* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF da 

Candidato Suplente (item I subitem c2 do Edital 01/2015);
* Falta a apresentação da Certidão de quitação junto ao 

Tribunal regional eleitoral da Candidato Suplente (item I subi-
tem c3 do Edital 01/2015);

* Falta a apresentação do Comprovante de vinculação do 
candidato suplente com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

6 - Associação dos Moradores da Vila Nelson Cruz
CNPJ: 08.428.023/0001
Pendências:
* Falta a apresentação pelo candidato titular do RG, com-

provando idade mínima de 18 anos (item I subitem c1 do Edital 
01/2015);

* Falta a apresentação pelo candidato suplente do RG, 
comprovando idade mínima de 18 anos (item I subitem c1 do 
Edital 01/2015);

* Falta a apresentação Comprovante de vinculação do 
candidato suplente com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

7 - Associação Comunitária Fazenda do Carmo
CNPJ: 05.800.045/0001-64
Pendências:
* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF da 

Candidato Titular (item I subitem c2 do Edital 01/2015);
8 - Associação dos Movimento de Moradia da Região 

Sudeste
CNPJ: 05.500.290/0001-56
Pendências:
* O Requerimento para cadastramento dos representantes 

deve ser feito nos termos previstos no item I subitem 1a e 
do anexo I do Edital Nº 01/2015; ou seja falta a indicação do 
candidato suplente;

* Falta a apresentação Comprovante de vinculação do 
candidato titular com sua entidade de pelo menos 01 (um) ano 
até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

* Documentação do candidato suplente nos termos do 
item I subitem 1c e suas alíneas c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7, do Edi-
tal01/2015, a saber:

- RG, comprovando idade mínima de 18 anos (item I subi-
tem c1 do Edital 01/2015);

- Certidão atualizada do CPF (item I subitem c2 do Edital 
01/2015);

- Certidão de quitação junto ao Tribunal regional eleitoral 
(item I subitem c3 do Edital 01/2015);

- Certidão de antecedentes criminais(item I subitem c4 do 
Edital 01/2015);

- Comprovante de residência no município de São 
Paulo(item I subitem c5 do Edital 01/2015);

- Comprovante de vinculação dos (as) candidatos (as) 
titulares e suplentes com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

- Auto declaração de gênero com indicação do nome social 
do(a) candidato(a), quando for o caso, (item I subitem c7 do 
Edital 01/2015 conforme modelo Anexo 2 do Edital);

9 - Associação Comunitária dos Filhos da Terra
CNPJ: 03.505.586/0001-34
Pendências:
* Falta a apresentação da Certidão de regularidade do 

CNPJ (ativo), comprovando sede no Município de São Paulo, 
(item I subitem b alínea 4 do Edital 01/2015);

10 - Associação Comunitária do Jardim São Jorge & 
Adjacências

CNPJ: 03.862.123/0001-20
Pendências:
* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF da 

Candidato Suplente (item I subitem c2 do Edital 01/2015);
* Falta a apresentação Comprovante de vinculação do 

candidato suplente com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

11 – Associação Comunitária Vida Nova
CNPJ: 62.271.507/0001-37
Pendências:
* O Requerimento para cadastramento dos representantes 

deve ser feito nos termos previstos no item I subitem 1a e do 
anexo I do Edital Nº 01/2015 ou, seja falta a indicação do can-
didato titular e suplente;

* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF da 
Candidata Rita Maria (item I subitem c2 do Edital 01/2015);

* Falta a apresentação Comprovante de vinculação do 
candidata Rita Maria com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

* Falta a apresentação da Certidão atualizada do CPF da 
Candidata Janaína Cleyla da Silva (item I subitem c2 do Edital 
01/2015);

* Falta a apresentação Comprovante de vinculação do 
candidata Janaína Cleyla da Silva com sua entidade de pelo 
menos 01 (um) ano até a data de publicação deste edital (item I 
subitem c6 do Edital 01/2015);

12 – Associação Movimento Moradia em Defesa dos 
Direitos Sociais-AMMDDS

CNPJ: 03.880.631/0001-30
Pendências:
* Falta a apresentação Comprovação de que a entidade é 

ligada à habitação, mediante apresentação de relatório de ati-
vidades dos últimos 12 (doze) meses, constando os objetivos da 

COORD.PARC.SOLO E HAB.INTERESSE SOCIAL - SEL/
PARHIS
PROCESSO   SQL/INCRA   NOME
2012-0081910-8   0018102701012-1 002   RICAM INCORPORACOES E EMPREEND. IMOB. LTDA.
2012-0315765-3   0003211000011-1 014   SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO XLI LTDA
2013-0239702-4   0023001802209-1 001   VALTER LOPES DOS SANTOS
2014-0190410-2   0014504200960-1 001   WELBER FERNANDES DE OLIVEIRA
2014-0359635-9   0011407501241-1 001   VALERIA REGINA SABANELI
2015-0086516-4   0011104000244-1 001   CELIO EVALDO DE PRADO
2015-0110970-3   0011417900317-1 001   PAULO TUDDA
2015-0209756-3   0006728500367-1 001   MAURICIO GOMES CARDOSO
2015-0229095-9   0014212700246-1 001   ANTONIO CASTANHEIRO NETO
2015-0234841-8   0011412500191-1 001   WELBER FERNANDES DE OLIVEIRA
2015-0322618-9   0010900900120-1 001   MARCIO FERNANDO ALVES
2015-0332127-0   0016103800012-1 002   EMCCAMP RESIDENCIAL S.A

COORD.ATIV. ESPECIAL E SEGURANCA DE USO - SEL/
SEGUR
PROCESSO   SQL/INCRA   NOME
1992-0002332-0   6383586904300-2 011   SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
2007-0235251-5   0000107800020-1 004   BANCO BRADESCO S/A
2008-0249026-0   0005802205229-1 002   JOSE REINALDO DE OLIVEIRA
2009-0356817-5   0008006700850-1 007   BANCO BRADESCO S/A
2009-0365788-7   0005411000505-1 007   ABEL MONTEIRO & CIA LTDA
2010-0111185-7   0029912400486-1 002   CONDOMINIO EDIFICIO SECULUM
2012-0122647-0   0001008704393-1 002   SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
2013-0047361-0   0007408901701-1 003   REFRIGERACAO FRIOLAR LTDA
2013-0111308-1   0008517600010-1 022   SOCIEDADE HIPICA PAULISTA
2013-0357017-0   0029909902794-1 013   VOLGA SERVICOS E EVENTOS LTDA EPP
2013-0377598-7   0000503400408-1 022   TEATRO IMPRENSA PRODUCOES ARTISTICAS
2014-0034885-0   0030010500720-1 011   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0068305-6   0001612300022-1 016   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0068314-5   0015015600045-1 016   BANCO DO BRASIL SA
2014-0122217-6   0005503600479-1 026   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0122221-4   0008711200146-1 016   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0122225-7   0008544500714-1 013   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0122226-5   0003008500536-1 016   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0122231-1   0000906300037-1 016   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0130316-8   0006504000522-1 010   BANCO SANTANDER BRASIL S/A
2014-0172989-0   0000603200761-1 006   CC MAFRA DANCETERIA E EVENTOS EPP
2014-0179480-3   0007300101178-1 012   FLEURY S/A
2014-0187269-3   0001008306266-1 001   CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA POINT
2014-0261587-2   0005312000485-1 001   CELL SITE SOLUTIONS-CESSAO DE INFRAESTRUTURAS 

S/A
2014-0288623-0   0007913300108-1 025   PEPSICO DO BRASIL LTDA
2014-0348278-7   0007328300043-1 254   NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2015-0083650-4   0007832600470-1 021   AUTO POSTO MALAGA LTDA
2015-0083732-2   0029908000924-1 004   CONDOMINO EDIFICIO OLIMPIA PARK
2015-0154733-6   0014307210637-1 334   CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL 

LTDA
2015-0190308-6   0004120900363-1 016   POSTO DE SERVICO MONTE CARLO LTDA
2015-0299201-5   0002708600011-1 011   IGREJA EVANGELICA RENASCER EM CRISTO
2015-0312359-2 0006221200644-1 005 NATALIA CEPEDA GONCALVES

 COORDENADORIA DE ATIVIDADE 
ESPECIAL E SEGURANÇA DE USO

 SEGUR-3
 Notificação para Regularizar a Edificação Quanto ao 

Alvara de Funcionamento do Local de Reunião.
De acordo com o disposto no art. 3º, incisos I e II da lei 

9.433, de 1º de abril de 1982, art. 18, parágrafo único e 19 do 
decreto 32.329, de 24 de setembro de 1992 e no disposto no 
Dec. n°. 49.969 de 28 de agosto de 2008 fica V. Sª, notificado 
para, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da 
publicação da presente no Diário Oficial do Município, requerer 
Alvará de Funcionamento do Local de Reunião. O não atendi-
mento desta notificação no prazo, acarretará a aplicação das 
seguintes penalidades: - multa no valor constante do quadro 
II anexo à lei no. 9.433 de 1º. de abril de 1.982, renovável por 
duas vezes a cada 60 (sessenta) dias, após o que, não sendo 
requerida a expedição do Documento Municipal comprobatório 
do atendimento das normas de segurança e apresentado o 
Laudo Técnico de Segurança e respectivo projeto de adapta-
ção, será a edificação interditada tudo nos termos dos arts. 3º 
incisos I e II e 4º, parágrafos 1° e 2º da Lei 9.433 de 1º de abril 
de 1982.
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 HABITAÇÃO
 CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SECMH

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO 
NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO DE 
03.02.2016

EDITAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E/OU COM-
PLEMENTO DE DOCUMENTAÇÃO FRENTE AO CADASTRA-
MENTO DE REPRESENTANTES DE ENTIDADES COMUNI-
TÁRIAS E ORGANIZAÇÕES POPULARES LIGADAS A AREA 
HABITACIONAL INDICADOS EM ATENDIMENTO AO EDITAL 
CMH Nº 01/2015, PUBLICADO EM 17/11/2015, DA CO-
MISSÃO ELEITORAL NOMEADA PELA PORTARIA Nº235/
SEHAB.G/2015 6ª GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO.

A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Habitação, 
nomeada pela Portaria Nº 235/SEHAB.G/2015, faz saber que em 
sessões realizadas em 26 e 27 de janeiro de 2016 analisou a 
documentação do cadastramento das Entidades Comunitárias e 
Organizações Populares Ligadas a Área Habitacional para a com-
posição da 6ª gestão do Conselho Municipal de Habitação, nos 
termos do Edital nº01/2015, e considerou com pendências de 
documentação a serem complementadas as seguintes entidades:

1 Associação Amigos do Jardim Ipanema
CNPJ: 55.649.008/0001-75
Pendências:
* O Requerimento para cadastramento dos representantes 

deve ser feito nos termos previstos no item I subitem 1a e 
do anexo I do Edital Nº 01/2015; ou seja falta a indicação do 
candidato suplente;

* Documentação do candidato suplente nos termos do 
item I subitem 1c e suas alíneas c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7, do Edi-
tal01/2015, a saber:

- RG, comprovando idade mínima de 18 anos (item I subi-
tem c1 do Edital 01/2015);

- Certidão atualizada do CPF (item I subitem c2 do Edital 
01/2015);

- Certidão de quitação junto ao Tribunal regional eleitoral 
(item I subitem c3 do Edital 01/2015);

- Certidão de antecedentes criminais(item I subitem c4 do 
Edital 01/2015);

- Comprovante de residência no município de São 
Paulo(item I subitem c5 do Edital 01/2015);

- Comprovante de vinculação dos (as) candidatos (as) 
titulares e suplentes com sua entidade de pelo menos 01 (um) 
ano até a data de publicação deste edital (item I subitem c6 do 
Edital 01/2015);

- Auto declaração de gênero com indicação do nome 
social do(a) candidato(a), quando for o caso, (item I subitem 
c7 do Edital 01/2015, conforme modelo do Anexo 2 do Edital 
01/2015);
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