ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE INTERESSE SOCIAL, REALIZADA NO DIA
27 DE NOVEMBRO DE 2009.
Às 08h00 do dia 27/11/09, 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 assuntos pertinentes aos projetos
e ações da SHDU. O Sr. Presidente solicitou que a reunião fosse secretariada
para redação de ata. Dado inicio aos trabalhos o Sr. Presidente explanou
brevemente a respeito da porcentagem dos orçamentos para a habitação. Logo
após, alguns membros do Conselho manifestaram-se a respeito da 4ª
Conferência da Cidade, que será realizada dia 05/12/09. Ocorreram
questionamentos a respeito do nível de participação das pessoas que não fossem
delegadas nos debates da Conferência. Explicou-se que a Conferência, e seu
Regimento Interno, são obrigados a seguir as Normas e os Regulamentos do
Comitê Estadual, e que este permite aos delegados voz e voto, mas que,
entretanto, na etapa municipal será permitida somente voz àqueles que não forem
delegados em vista de ser esta a regra estabelecida. Foi indagada também a
questão da participação das entidades e sua representatividade na Conferência.
Nesse aspecto foi explicado também que o Regimento Estadual permite somente
um delegado por entidade. O Conselho propôs que os delegados eleitos para a
Etapa Estadual tivessem suas despesas custeadas com recursos do Fundo. O
Conselho aprovou sem objeções. O Conselho sugeriu alteração do horário das
reuniões do Conselho para as 9h. O Conselho aprovou sem objeções. O Sr.
Antônio Carlos Grobman questionou a respeito do processo que solicita ajuda
para a confecção das plantas das casas do ASTA1. Foi informado que está em
fase de medição das unidades. O Sr. Devanir José Alves dos Reis informou sobre
o próximo projeto do ASTA que terá 70m² e atenderá 600 famílias (ASTA5). Foi
questionado também a respeito do auxilio financeiro para o ASTA5. Foi informado
que a SHDU está na dependência de liberação de recursos para dar andamento
aos auxílios. O Sr. Dilervan Donizete Tablas questionou se os mutirões estariam
parados. Foi informado que os mutirões estão em dia, e, seguindo o cronograma
exigido pela CEF. O Sr. Antônio Carlos Grobman informou também a respeito da
área localizada na Rua Maranhão, informalmente identificada como imóvel do
“Muro Azul”, onde existe projeto para construção de 70 sobrados no valor de
R$3.000,00 cada um, com pagamento a vista de uma entrada, e o restante em 36
parcelas de R$237,50. Explicou que o projeto encontra-se em andamento, com
montagem dos grupos de participantes, aguardando-se ainda a liberação de
recursos por parte da CEF. Não tendo mais assuntos para serem tratados, o Sr
Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Americana, 27
de novembro de 2009.
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