Ata da 16ª. Reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação
Petrópolis, 25 de abril de 2013.
Inicia-se às 19h25min a reunião com a primeira chamada, na sede da Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, sito à Rua da Imperatriz nº. 264 – Centro, estando presentes
Sr. Rodrigo Seabra, presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, e
os conselheiros: Sra. Ana Maria Ribeiro Zanetti a Sra. Mabel Vitória Leipner
(representantes da Secretaria de Habitação), Sr. Eduardo Ascoli (representante da
Secretaria de Planejamento Urbanismo), Sr. Almir Schimidt (representante da Secretaria
de Meio Ambiente), Srs. Marcio Pregal e Marcelo de Carvalho da Silva (representantes
do Gabinete do Prefeito), Srs.Vilma Mendes de Sá Cotrim, Ricardo Rocha e
(representantes da Secretaria de Obras), Sr Fernando Dias Funchal (Secretaria de
Obras),Sr. Aldo Fumagalli (representante da COMDEP), Sra. Silva Guedon
(representante da Secretária de Ciência e Tecnologia), Sra. Salany dos Santos de Abreu
(representante Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania), Sr. Petrônio
Garcia (representante da Caixa Econômica), Sr. Sergio José Hammes (represente do
CDDH), Sr. Carlos Henrique (representante da Secretaria de Governo), Sr. Ricardo Luis
Monteiro Francisco (representante do SINDUSCON), Zélia Maria Souza de Jesus
(representante da Associação dos Moradores da Comunidade Cristã do Morro do
Temístocles), Sr. Hélio Ricardo Gomes (representante do fórum das Associações de
moradores e Entidades de Petrópolis), Sr. Joel Martins Salomão (representante da
AMAMA) e Marcela Rocha (Assistente Administrativa e Financeira do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social). Dando inicio aos trabalhos o Secretario de
Habitação, Sr. Rodrigo Seabra tomou a palavra e relatou a importância da retomada das
reuniões do CGFMHIS diante da política habitacional do município e fez uma breve
leitura do histórico do FMHIS e a pauta da referida reunião. O presidente do conselho
explicou a urgência e importância da aprovação dos relatórios de gestão dos exercícios
de 2009 a 2012 para liberação de recursos para o FMHIS junto ao Governo Federal, A
Sra. Ana Maria dando continuidade, falou da importância dos conselheiros como
multiplicadores da política habitacional perante a sociedade e explicou que os relatórios
de gestão não são para aprovar contas e sim como o CGFMHIS desenvolveu suas
atividades ao longo desses quatro anos. O Representante da AMAMA Sr. Joel Martins
Salomão levantou a questão da aprovação do regimento interno para legitimar as ações
do CGFMHIS e relatou a dificuldade da sociedade civil em agendar reuniões do
Conselho antes das 18 horas em função das atividades profissionais exercidas pelos seus
representantes. O Sr. Rodrigo Seabra apresentou a ultima versão do regimento interno
encontrada nos arquivos da Secretaria de Habitação do regimento interno e foi acertado
que os conselheiros iriam revisar e entregar as propostas até o dia 08/05/2013. Para tal
foi marcada uma reunião entre os membros da Sociedade civil e movimentos populares
para discussão das propostas no dia 02/05/2013. O Presidente do Conselho ofereceu o
espaço da Secretaria de Habitação para referida reunião e foi aceito pelo os
conselheiros. Foi marcada a reunião extraordinária do CGFMHIS para o dia
16/05/2013 às 19 horas tendo como a pauta: aprovação do regimento interno, calendário
de reuniões e assuntos diversos. Para o calendário das reuniões, o Conselheiro Carlos
Henrique, ficou de enviar as agendas dos outros Conselhos para evitar que sejam
marcadas varias reunião de conselhos no mesmo dia como levantou o Sr. Almir
Schimidt. O Sr. Rodrigo Seabra e a Sra. Ana Maria Ribeiro Zanetti, fizeram a leitura
dos relatórios de gestão de 2009 a 2012. Após a leitura foi solicitada a inclusão do que
do objeto da obra de urbanização do Alto Independência pelo PAC-FNHIS no relatório

de 2009 sua transferência para o Estado no relatório de 2011 e o fim do prazo para o
relatório de 2012. Foi solicitada pelo Sr. Eduardo Ascoli a solicita a retirada na redação
dos relatórios de gestão no que tange a falta de uma política habitacional no período de
2008 a 2011, que existiu uma política município, o que foi aprovado. Foi informado
pelo Sr. Rodrigo que o Ministério das Cidades encaminhou oficio comunicando a
rescisão do contrato por falta de projetos. O Sr. Ricardo Francisco levantou a
necessidade de se criar um Fundo constante, através da destinação de parte da
arrecadação do município. Foram citados os instrumentos previstos no Estatuto das
Cidades e de outros municípios. Foi questionada a situação do Programa Minha Casa
Minha Vida em Petrópolis e o Sr. Rodrigo apresentou um resumo das analises e do
empenho do governo em localizar terrenos aptos para Habitação de Interesse Social e da
formação de uma Comissão especifica para analisar a viabilidade de cada uma dessas
áreas. Foram assinadas as declarações de aprovação dos relatórios de gestão dos
exercícios de 2009 a 2012 por todos os conselheiros presentes. Nada mais havendo a
tratar a reunião foi encerrada as vinte e uma horas e quinze minutos. Ata redigida por
Marcela Rocha, estando conforme, vai assinada pela mesma e pelos demais conselheiros.
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