ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE INTERESSE SOCIAL, REALIZADA NO DIA
25 DE SETEMBRO DE 2009.
Às 08h00 do dia 25/09/09, 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 ordinária do órgão, para discutir os assuntos descritos na pauta
enviada aos conselheiros (1. Andamento dos mutirões do Jd. Mata e Novo
Horizonte; 2. Avanços dos projetos referentes ao Programa do Governo Federal
“Minha Casa, Minha Vida”; 3. Complementação de recursos para o Mutirão Novo
Horizonte; 4. Outros assuntos ). O Sr. Presidente solicitou à Sra. Rosa Figueroba
Raimundo que secretariasse a reunião. Dado inicio aos trabalhos o Sr. Presidente
explanou brevemente sobre a situação atual dos mutirões. Em seguida informou
ao Conselho sobre oficio enviado pela COOPERTETO solicitando ajuda financeira
do Conselho Municipal de Habitação, através do Fundo Municipal de Habitação,
para término do Mutirão Novo Horizonte (Programa Crédito Solidário). A Sra.
Sirlei Xavier compareceu à reunião e explicou aos Conselheiros que a Caixa
Econômica Federal não iria atender todas as famílias devido à situação cadastral
das mesmas e por isso solicitava auxilio advindo do Fundo. O Sr. Presidente
colocou o pedido de auxilio financeiro da COOPERTETO em votação, e após
apuração foi aprovado por unanimidade, com a ressalva de que o auxilio seria
concedido somente se houvesse a disponibilidade de recursos na conta do
Fundo. O próximo item a ser tratado foi a solicitação encaminhada ao Conselho
pela ASTA, requerendo o auxilio de técnicos e engenheiros desta Secretaria a fim
de regularizar o Conjunto Habitacional Vila Vitória. O Sr. Davi Ramos comentou
sobre a Lei aprovada de Americana que trata da Assistência Técnica e que
deveria ser colocada em prática o quanto antes. A conselheira Rosa Figueroba
comentou que os conselhos profissionais de arquitetura e engenharia também
podem prestar esse tipo de assistência. Foi explicado ao Conselho que a
Secretaria não possui engenheiros, mas que a solicitação será analisada diante
da disponibilidade de funcionários para a tarefa. O item seguinte a ser analisado
foi o pedido de auxilio financeiro do Fundo para compra de gleba para
implantação do “ASTA 6”. O Conselho também aprovou o auxilio, com a ressalva
de que o auxilio seria concedido somente se houvesse a disponibilidade de
recursos na conta do Fundo. O Sr. Presidente explicou ao Conselho que a
Secretaria de Habitação irá solicitar ao Poder Público que atenda financeiramente
as associações e cooperativas na compra de novas áreas para implantação de
moradias para a população de baixa renda. Não tendo mais assuntos a serem
tratados o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de
todos.Americana, 26 de setembro de 2009.
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