Ata da 17ª. Reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação

Petrópolis, 16 de Maio de 2013.
Inicia-se às 19h30 min a reunião com a primeira chamada, na sede da Casa dos
Conselhos, sito à Rua Ipiranga nº. 544 – 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), Sra.Vilma Mendes de Sá Cotrim (representante da Secretaria de Obras), Sr.
Aldo Fumagalli (representante da COMDEP), Sra. Silva Guedon (representante da
Secretária de Ciência e Tecnologia), Sr. Jorge da Silva Maia e Sra. Saleny dos Santos de
Abreu (representantes Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania), Sr.
Rubens Correia Neissius (representante da Caixa Econômica), Sr. Carlos Henrique
(representante da Secretaria de Governo), Paulo Roberto C. de Souza (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), Sr Luis Carlos Dias
de Oliveira (representante FIRJAN), Sra. Tânia Maria Silva (representante da Província
Franciscana da Imaculada Conceição) 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 começa a leitura da Ata da
Reunião do dia 16/04/2013. Após a leitura da Ata da 16ª reunião, o Sr. Eduardo Ascoli
solicitou uma retificação na mesma no que se refere à falta de política publica, e pede
que seja retirada a redação de que não existia uma Política Habitacional no período de
2001 a 2008, o que aprovado por todos os presentes. Após correção, a mesma foi
aprovada por todos os presentes. Dando continuidade, O Sr. Rodrigo relata que no dia
02/05/2013, foi realizada na Secretaria de Habitação a reunião com representantes dos
movimentos populares para análise e propostas do regimento interno com as presenças
do Presidente do CGFMHIS, do Sr. Joel Martins Salomão (representante da AMAMA),
O Sr. Hélio Ricardo Gomes (representante do fórum das Associações de moradores e
Entidades de Petrópolis), Sra. Mabel Vitória Leipner (Secretaria de Habitação), Sra.
Siney da Motta Rizzo Soares (Secretaria de Habitação) e Sra. Marcela Rocha
(Assistente Administrativa e Financeira do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social).O Presidente do Conselho começa a leitura das 2 (duas) propostas para alteração
do regimento interno feitas pelo Sr. Sérgio Hammes (Representante do CDDH):Art. 3º § 1° - As entidades representantes da Sociedade Civil citadas nos inciso XI a XVII terão
mandato de dois (2) anos, permitida a recondução por dois (2) e serão eleitas durante a
realização de um Seminário ou de um Fórum convocado para este fim, que deverá
ocorrer. Art.4º Parágrafo Primeiro: Em caso da não convocação da reunião ordinária do
Conselho por um período maior que 60 dias, esta poderá ser convocada por 1/3 de seus
membros (7 membros), indicando no mesmo ato quem, dentre os signatários, deverá
assinar o edital de convocação e presidir a reunião. Tal convocação será feita mediante
publicação do edital no Diário Oficial do Município e divulgação nos portais oficiais ou
mantidos pela Sociedade civil que aceitarem colaborar, no prazo de dois dias úteis após
recebimento de correspondência protocolada. Após a leitura das propostas, a primeira
foi rejeitada e a segunda aceita pelos Conselheiros. O Sr. Joel solicita a alternância da
Presidência do Conselho entre o Governo e Sociedade. O Presidente do Conselho
explica que por recomendação da Lei 11.124/2005, o Presidente do Conselho Gestor do

Fundo Municipal de Habitação seja o Secretario de Habitação. A Sra. Ana Maria fala
da atribuição dos conselheiros como são agentes multiplicadores da política
Habitacional e que os mesmos são capacitados através de palestras, oficinas etc. O Sr.
Hélio Ricardo sugere que a aprovação da Ata no mesmo dia da reunião. O Presidente da
Casa dos Conselhos o Sr. Carlos Henrique, relata que no momento é impossível devido
à falta de uma pessoa capacitada e equipamentos disponíveis para realização da Ata no
mesmo dia. O Sr. Hélio Ricardo é contra essa explicação. O Sr. Joel solicita pesquisa na
internet de um programa capaz de captar a voz e automaticamente digita o texto para
facilitar e dar agilidade para confecção das Atas. A Sra. Vilma solicita que as reuniões
do Conselho tenham hora para começar e hora para terminar. O Sr. Eduardo sugere o
encaminhamento da Ata por e-mail para os Conselheiros. O Sr. Rodrigo começa leitura
das propostas para o regimento interno sugeridas pelos Srs. Joel e Hélio Ricardo. O Sr.
Joel fala da importância da criação de três comissões permanentes: Comissão de Ética,
Comissão Fiscalizadora e Comissão Finanças e o Sr. Eduardo Ascoli sugere a retirada
dos Comitês e a criação de comissões quando necessário. A Sra. Vilma relata que a
criação de Comitês técnicos descaracteriza o trabalho do Conselho. Sr. Joel sugere a
votação entre a sua proposta e a proposta do Sr. Eduardo Ascoli. O Presidente do
Conselho começa a votação com a proposta do Sr. Joel com os conselheiros presentes.
Sra. Ana Maria (Secretaria de Habitação) votou não, Sr. Eduardo Ascoli (Secretaria de
Planejamento) votou não, Almir Schmidt (Secretaria de Meio Ambiente) votou não,
Vilma Mendes de Sá Cotrim (Secretaria de Obras) votou não, Silva Guedon (Secretaria
de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico) votou não, Saleny (Secretaria
de Trabalho e Assistência Social) votou não, Carlos Henrique (Secretaria de Governo)
votou não, Paulo Roberto (Associação dos Moradores da Comunidade Cristã do Morro
do Temístocles) votou não, Hélio Ricardo (representante do Fórum das Associações de
moradores e Entidades de Petrópolis) votou não, Sr. Joel Martins Salomão
(representante da AMAMA) votou sim, Sr. Rubens Correia Neissius (representante da
Caixa Econômica) votou não, Sr. Luis Carlos Dias de Oliveira (representante FIRJAN)
votou não e a Sra. Tânia Maria Silva (Província Franciscana da Imaculada Conceição)
votou não. O Presidente do Conselho começa a votação com a proposta do Sr. Eduardo
Ascoli com os conselheiros presentes. Sra. Ana Maria (Secretaria de Habitação) votou
sim, Sr. Eduardo Ascoli (Secretaria de Planejamento) votou sim, Almir Schmidt
(Secretaria de Meio Ambiente) votou sim, Vilma Mendes de Sá Cotrim (Secretaria de
Obras) votou sim, Silva Guedon (Secretaria de Ciência e Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico) votou sim, Saleny (Secretaria de Trabalho e Assistência
Social) votou sim, Carlos Henrique (Secretaria de Governo) votou sim, Paulo Roberto
(Associação dos Moradores da Comunidade Cristã do Morro do Temístocles) votou
sim, Hélio Ricardo (representante do Fórum das Associações de moradores e Entidades
de Petrópolis) votou sim, Sr. Joel Martins Salomão (representante da AMAMA) votou
não, Sr. Rubens Correia Neissius (representante da Caixa Econômica) votou sim, Sr.
Luis Carlos Dias de Oliveira (representante FIRJAN) votou sim e a Sra. Tânia Maria
Silva (Província Franciscana da Imaculada Conceição) votou sim. A proposta do Sr.
Eduardo Ascoli foi à vencedora com 13 votos a favor 1 contra. Após a votação o
regimento interno foi aprovado por todos os conselheiros presentes.O Presidente do
Conselho faz a leitura do calendário das reuniões ordinárias para aprovação e Sra. Ana
Maria relata que o mesmo foi feito mediante a apresentação da Casa dos Conselhos das
demais calendários dos Conselhos para não coincidirem datas.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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