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Ata Reunião Extraordinária do Conselho Gestor da Quadra 36 - ZEIS 3 -  Campos Elíseos 

Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e dezenove deu-se início às dezenove horas, em segunda 
chamada, a Reunião Extraordinária do Conselho Gestor da Quadra 36 – ZEIS 3 - Campos Elíseos, na 
Alameda Glete, 65. Sr. Eduardo Debrassi, secretário adjunto da Secretária Municipal de Habitação de São 
Paulo responsável por presidir a reunião, iniciou o evento apresentando a pauta: a) Apresentação do balanço 
do Atendimento Habitacional por carta de crédito até o presente momento b) A situação dos comerciantes c) 
Sistema de renovação das cartas de crédito d) Indenização dos proprietários  e) Bolsa aluguel retroativo para 
as famílias cadastradas tardiamente. A Sra Cassia Aparecida, conselheira verbalizou que as solicitações de 
temas da pauta foram construídas em conjunto com os moradores. Em seguida, o Sr. Armando Leal da 
Coordenadoria de Trabalho Social e Coordenador do Conselho Gestor pela pasta de SEHAB foi devidamente 
apresentado. O Sr. Felipe, conselheiro, solicitou que seja formalizada e divulgada a nova composição do 
Conselho Gestor e ficou acordado que o  Sr. Jonathan encaminhará a publicação do Diário Oficial do 
Município contendo a nova formatação do conselho. O Sr. Boris iniciou a apresentação do balanço do 
Atendimento Habitacional por Carta de Crédito, informando sobre os números de aquisição de imóveis, 
conforme dados enviados da CDHU do dia 10 junho de 2019. Pontuou a necessidade de preservar os dados 
de identificação e o endereço dos moradores. O Sr. Boris Informou que dos 197 cadastros realizados, 27 
cadastros não foram habilitados por estarem fora dos critérios estabelecidos; sendo que 170 foram 
encaminhadas para a CDHU para análise de atendimento da carta de crédito, sendo 11 cadastros não foram 
habilitados, em sua maioria por duplo atendimento, 15 cadastros não foram habilitados por não 
compareceram a CDHU.  Das 144 famílias restantes, 12 não foram habilitadas por comparecem apenas nos 
atendimentos iniciais e não retornarem para a entrega de documentação e 32 famílias não foram habilitadas 
por pendências de documentos. Informou ainda que 39 famílias possuem carta de credito, porém ainda não 
adquiriam o imóvel e 57 adquiriam o imóvel com a carta de crédito. O Sr. Boris apresentou os locais de 
escolha das famílias para compra do imóvel: Urânia, Itanhaém, Mongaguá, Franco da Rocha, Carapicuíba, 
Santo André e Mogi das Cruzes e no Município de São Paulo. Destacando que para a CDHU aprovar a 
compra é realizada uma avaliação minuciosa de documentação e localidade, sendo todas as aquisições 
realizadas dentro da legalidade e com um parâmetro de preço razoável, mesmo com o processo burocrático 
de documentação, os dados apontam que em média, após a assinatura do contrato, o prazo para a compra 
do imóvel é cerca de 2 a 3 meses. O Sr. Boris evidenciou que a maior parte das famílias conseguiu comprar 
o imóvel em um local de sua preferência e nenhuma família foi desabilitada por renda ou condição 
socioeconômica. A apresentação ficou disponível para o conselho e posteriormente será encaminhada via e-
mail. A Sra. Cassia, informou que caso disponibilizem os nomes das 15 pessoas que não compareceram 
para atualização do cadastro, ela tentará localizá-las. O Sr. Leôncio, conselheiro, questionou se há 
acompanhamento social para as famílias que compraram seus imóveis em áreas mais distantes do Centro e 
o Sr. Felipe, indagou se os territórios que receberam as famílias estão de acordo com suas necessidades, 
salientando a importância da educação como um direito a ser garantido e para além da reparação financeira 
da moradia. Respondendo aos questionamentos, o Sr. Boris relatou que atualmente este trabalho não está 
sendo realizado, porém no processo de aquisição do imóvel a CDHU realiza além das vistorias a avaliação 
do conjunto de serviços disponíveis na localidade. O Sr. Leôncio mencionou a importância de compreender 
os perfis, pensando na composição familiar para que as situações de vulnerabilidade não sejam 
reproduzidas, citando como exemplo, o tamanho da unidade comparado com a quantidade de pessoas na 
composição familiar. O Sr. Felipe verbalizou que uma parcela das famílias cadastradas não habilitados ou 
que não querem apresentar a documentação, são comerciantes que perderam renda e não sentem 
segurança em aceitar a carta de crédito por temerem no futuro, não conseguirem manter sua renda, já que 
ficaram sem o comércio. A Sra. Cassia solicitou informações referente ao recebimento retroativo do auxílio 
aluguel, e em resposta, o Sr. Boris esclareceu que em reunião com a CDHU, após discussão dos casos o 
pagamento  retroativo será realizado para 3 famílias. Informou ainda ao Conselho, que o prazo para as 

 



famílias que não compraram o imóvel utilizando a carta de crédito será até dezembro de 2019. O Sr. Felipe 
questionou o processo de renovação do Auxilio Aluguel, pois acredita que muitas famílias não foram 
orientadas de maneira adequada. A Sra. Teresa reforçou a disponibilidade das técnicas Débora e Flávia que 
atendem na Rua Domingos de Moraes, 2076 – Vila Mariana, orientarem as famílias no que se refere a 
organização dos documentos, aquisição dos imóveis, dúvidas e encaminhamentos. O Sr. Leôncio também 
manifestou a preocupação sobre a maneira que aconteceu o processo de cadastramento das famílias e com 
as constantes mudanças na composição do conselho.  Diante das dúvidas, o Sr. Boris abriu espaço para que 
a equipe da CDHU desse prosseguimento na pauta da reunião. A Sra. Sara, técnica social da CHU informou 
que 18 famílias têm direito ao auxilio moradia, entretanto por não comparecerem estão sem receber o 
benefício. Explicou ainda que a equipe enfrenta dificuldades para localizar os cadastrados, já que as 
informações dos contatos estão em sua maior parte desatualizados. Solicitou auxilio dos membros do 
conselho e disponibilizou uma lista contendo os nomes das pessoas que precisam regularizar suas 
pendências. A CDHU lançou edital de convocação destas pessoas para atendimento e aponta que conforme 
publicação no D.O e no Jornal Agora, o prazo máximo para comparecimento é de 45 dias a contar de 
24/06/2019, correndo o risco de  perderem o atendimento habitacional e disponibilizou o arquivo impresso da 
publicação para que seja afixada nos locais de possível circulação destes moradores. Para as outras famílias 
que estão no auxilio moradia e não comparecem para finalizar o credenciamento da carta de crédito será 
suspenso o auxilio em caráter emergencial a partir do mês de julho e quando as pendências forem 
regularizadas o auxilio será reativado e os pagamentos retroativos serão efetuados. Ficou acordado que caso 
os cadastrados com pendências que estejam reclusos no sistema prisional ou internados em instituições de 
saúde solicitem a um familiar inscrito no cadastro que procure a equipe da CDHU para dar continuidade ao 
atendimento habitacional ou que em caso de pessoas que não possuam familiares, sejam representados por 
amigo, vizinho ou membro do conselho, podendo acionar equipe social da Diagonal representada pela 
assistente social Renata, na Alameda Glete, 65 para apresentar o caso que posteriormente será relatado em 
forma de relatório social à equipe da CDHU que fará analise de cada caso individualmente. O Sr. Valmir, 
morador, questionou o processo burocrático para realização do cadastro, e o Sr. Boris e Sra. Teresa 
informaram que o trabalho é desenvolvido conforme instrução normativa operacional da CDHU. O Sr. 
Leôncio pontuou que acredita na existência da fragmentação do trabalho desenvolvido pelas Secretarias de 
Habitação, Assistência e Direitos Humanos, que poderiam localizar os moradores que não comparecem na 
CDHU. A Sra. Lory informou sobre a possibilidade de verificar com a Secretaria de Direitos Humanos a 
localização dos cadastrados. O Secretário Adjunto Sr. Eduardo verbalizou que acionará a Secretaria de 
Assistência Social também para tentar localizá-los. A Sra. Cassia mencionou sobre as dificuldades 
vivenciadas pelos membros do conselho, visto que um grande número de representantes da Sociedade Civil 
não participou das reuniões. Solicitou que conforme a Portaria de SEHAB seja constituída uma eleição para 
eleger novos membros. Ficou decidido que será verificado no Regimento Interno para analisar a 
possibilidade um novo processo eleitoral e na próxima reunião será comunicada ao conselho. Para a próxima 
reunião alguns assuntos que ficaram em aberto serão abordados em reunião extraordinária, dentre eles: o 
atendimento dos comércios e o levantamento da localidade e composição das famílias com a carta de 
crédito. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. São Paulo, vinte e sete de julho de dois mil e 
dezenove. 

 

Participantes do Conselho Gestor, conforme listas de presença: Membros da Sociedade Civil: 
Moradores –Cássia Aparecida da Silva (Titular) Setor Produtivo); José Antônio dos Santos (Suplente); 
Janaina da Conceição Cerqueira Xavier (Titular); Felipe de Freitas Moreira (Titular - Instituto Polis); 
Universidades/ Instituições de Arquitetura e Urbanismo; Leôncio Nascimento (Suplente - Instituto Polis); 
Universidades/ Instituições de Arquitetura e Urbanismo. Poder Público: Eduardo Debrassi (Secretário 
Adjunto - Secretaria Municipal de Habitação) Armando Lopes Leal Junior (Titular - Secretaria Municipal de 
Habitação); Maria José do Prado Silva (Suplente – Secretaria Municipal de Habitação) Ana Maria Madeira de 
Sá (Titular – Secretaria Municipal dos Direitos Humanos)   
Moradores (Lista de Presença em anexo).  
DTS- Centro: Maria José do Prado Silva - Diretora 
                       Jhonatan Brito Batanov- técnico Físico 
Diagonal: Lory Siqueira – Coordenadora Técnica 
                 Renata Capecci – Assistente Social 
                 Karoline Alves dos Santos- Assistente Social 
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