ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE INTERESSE SOCIAL, REALIZADA NO DIA
08 DE JULHO DE 2009.
Às 09h00 do dia 08/07/09, na sala de reuniões da SHDU, deu-se inicio aos
trabalhos. O Presidente, Sr. Wilson Gomes, fez uso da palavra e informou que
esta era reunião extraordinária do órgão, para discutir a solicitação constante no
Despacho exarado pelo Sr. Douglas Trindade, em fls. 54 do processo
administrativo 68.746/2008, datado de 02/07/09, visando a aprovação de
suplementação no pedido de aprovação para liberação de verba do Fundo
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, visando o
pagamento de contrapartida financeira da Prefeitura Municipal no Projeto de
Asfaltamento do Bairro Remanso Azul, obtida através de financiamento junto a
Caixa Econômica Federal, cujo processo administrativo municipal se apresenta
sob o n.º 68.746/08, e cuja verba inferior havia sido aprovada na reunião anterior
deste Conselho. Após as explicações iniciais, propôs que a Sra. Rosa Figueroba
Raimundo, iniciasse os trabalhos de secretariar o evento, e que passasse a lista
de presença para colher as assinaturas dos membros. Ficou constatado as
ausências dos Srs. Pedro Vitor de Oliveira Franco; Clóvis Espinosa Fernandes e
Davi Gonçalves Ramos. Constada a exigência de quórum legal, deu-se início à
discussão do único ponto de pauta. O Sr. Wilson Gomes explicou que os mesmos
motivos norteadores para a aprovação da verba na reunião anterior também se
faziam presentes, e que a suplementação era necessária, uma vez que com a
elaboração atualizada do orçamento da obra, constatou-se a necessidade de
aumento da contrapartida necessária pelo município, e para tanto exibiu aos
presentes as planilhas de preços atualizadas anexadas ao processo
administrativo 67.746/2008. Após os esclarecimentos e também pelo fato de mais
ninguém querer se manifestar, a proposta de se aprovar a autorização para
utilização de verba do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
de Interesse Social, com a suplementação requerida, no valor de R$ 175.072,09,
foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os presentes. Após a votação
o item da pauta, o Sr. Presidente, constatando que nada mais havia para ser
discutido, deu por encerrada a presente reunião, solicitando a confecção da
presente ata. Americana, 08 de julho de 2009.
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