Ata da 22ª. Reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação

Petrópolis, 15 de agosto de 2013.
Inicia-se às 19H 15 min a reunião na Casa dos Conselhos, sito à Rua Ipiranga nº 544
estando presentes Sr. Rodrigo Seabra, presidente do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação, e os conselheiros, Sra. Ana Maria Ribeiro Zanetti, Sra. Mabel
Vitória Leipner (representantes da Secretaria de Habitação), 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. Ricardo Luis Monteiro Francisco (representante do SINDUSCON), Sr
Aldo Fumagalli (Representante da COMDEP), Sr Marcelo de Carvalho (Representante
do Gabinete do Prefeito), Sr Flávio Bandeira (Representante da Secretaria de Meio
Ambiente), Sr Luis Carlos de Oliveira (Representante da FIRJAN),Sra Vilma Mendes
de Sá Cotrim (Representante da Secretaria de Obras), Sra Siney da Motta Rizzo
(Secretaria de Habitação) , Sr José Freire (Representante da Casa da Cidadania) e Sra
Marcela Rocha (Assistente Administrativa e Financeira do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social). Sra Ana Maria inicia a reunião falando sobre a
organização da 1º Conferencia Municipal de Habitação e expõe que foi feito convite
para o palestrante: O Sr Luiz Cláudio Vieira, Diretor de Regularização Fundiária do
ITERJ (Instituto de Terras do Rio de Janeiro). Sra Ana Maria procedeu à leitura das
adequações do Regimento Interno da Conferencia e apresentou o Capítulo VII, que trata
das disposições gerais das inscrições e do processo seletivo dos representantes dos
movimentos populares.Fala ainda, como será o processo de apuração dos votos para
eleição dos membros.Após apuração, os cinco movimentos populares com maior
número de votos serão eleitos. Sr Hélio Ricardo questiona o dia de término das
inscrições (Dia 26/09/2013), dizendo que os representantes não terão tempo para
apresentar documentos. Sr Carlos Henrique diz que o prazo é suficiente para que todos
apresentem os documentos necessários para inscrição. Sr Flávio Bandeira sugeriu que
fosse informado, que a entidade que votar em 3 representantes, a entidade anulará o
voto. Sr Carlos Henrique sugere que no ato da inscrição, o representante do movimento
popular formalize se deseja ou não se candidatar a ser membro ou não do conselho,
para evitar uma cédula com muitos movimentos que não participarão da eleição, ambas
as sugestões foram aceitas pelos membros presentes.O Sr Hélio Ricardo sugere que
cada entidade eleita indique um suplente. Sra Ana Maria informa que a convocação da
Conferencia já foi encaminhada para o Gabinete do Prefeito para publicação. Sra Ana
Maria informa também que os locais prováveis para a realização da conferência serão o
Colégio Santa Catarina ou Terra Santa. Os outros locais procurados, encontram-se
indisponíveis na data marcada. Sra Ana Maria explica que os temas da conferência
serão definidos oportunamente em conjunto com o palestrante. Nesta oportunidade fala
também sobre o Termo de Cooperação Técnica que está sendo celebrado entre o ITERJ
e a PMP para a regularização fundiária. Após a leitura, o regimento foi aprovado por
todos os presentes.Ricardo Francisco pergunta se o trabalho realizado pela Theopratique
é de cadastro ou só de risco e a Sra Ana Maria o informa que trabalho será de risco.
Os Senhores Paulo Roberto e Hélio Ricardo relatam sobre situações de obras
irregulares e ocupações nas comunidades que residem. Ata redigida por Marcela Rocha
e, estando conforme, vai assinada pela mesma e pelos demais conselheiros.**********

