Ata do 1º Encontro de Habitação de Interesse Social
Petrópolis, 19 de setembro de 2009.
Inicia-se às nove horas e quarenta e cinco minutos o Primeiro encontro de Habitação de
Interesse Social, com a composição da mesa pelos Senhores: João Orban, Secretário de Habitação,
Eduardo Peixoto, Secretário de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores, Marcio Muniz, Vereador, e pela Senhora Maria Helena Arrouchellas, Secretária de
Trabalho, Assistência Social e Cidadania.
Após a composição da mesa, toma a palavra o Senhor Vereador, Marcio Muniz fazendo suas
considerações e passando a palavra para o Senhor Secretário de Meio Ambiente, Eduardo Peixoto
que também faz suas considerações e passa a palavra para a Senhora Maria Helena Arrouchellas,
Secretária de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, seguida em suas considerações, pelo Senhor
Bernardo Rossi, Presidente da Câmara dos Vereadores, e, após o Senhor João Orban, Secretário de
Habitação que apresenta o objetivo do Encontro e dá início aos trabalhos.
Desfaz-se a mesa, permanecendo o Senhor João Orban, Secretário de Habitação que inicia
sua explanação sobre a situação habitacional encontrada na cidade de Petrópolis, quais os planos e
feitos das esferas Federal, Estadual e Municipal para sanar o déficit habitacional existente e sobre o
objetivo do fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e do seu Conselho Gestor.
Termina a apresentação do Senhor João Orban e inicia-se a da Senhora Ana Maria Ribeiro Zanetti,
sob o tema do “Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)”.
Termina a apresentação da Senhora Ana Maria Ribeiro Zanetti e toma a palavra, novamente, o
Senhor João Orban que dá início ao intervalo e ao café da manhã.
Às onze horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Secretário de Habitação inicia o
processo de votação para a eleição dos cinco membros representantes de Movimentos Populares
que ocuparão cadeira no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
Professor Alencar, representante da Federação das Associações de Moradores de Petrópolis
(FAMPE), observa que o nome da sua Entidade está incorreto na cédula de voto.
Após a correção do erro citado, a Senhora Ana Maria Ribeiro Zanetti toma a palavra e
informa que a Associação de Moradores do Centro Histórico (AMA Centro) retirou sua candidatura.
Após, a mesma faz a chamada de presença e é constatada a ausência das Associações de Moradores
do Bairro Duques, do Hotel Quitandinha e do Vista Alegre.
A Senhora Ana Maria Ribeiro Zanetti faz a explicação dos procedimentos para a votação e
dá-se início a mesma, às onze horas e cinquenta e cinco minutos.
Termina a votação às doze horas e quinze minutos e inicia-se a apuração dos votos.
Participam da apuração dos votos o Senhor João Orban, a Senhora Ana Maria Zanetti e a Senhora
Mabel Leipner, testemunhados por alguns representantes de Movimentos Populares presentes.
Termina às doze horas e vinte e sete minutos, a apuração dos votos.
São eleitos: a Casa da Cidadania, com onze votos, o FORUM das Associações de Moradores e
Entidades de Petrópolis, com sete votos, a Associação dos Moradores da Comunidade Cristã do
Morro do Temístocles, com oito votos, a Associação de Moradores da Rua Manoel Afonso e
Adjacências, com sete votos e a Província Franciscana da Imaculada Conceição, com sete votos.
Fica encerrado o Primeiro encontro Municipal de Habitação de Interesse Social com as
palavras e agradecimentos do Senhor João Orban e da Senhora Ana Maria Ribeiro Zanetti, às doze
horas e quarenta e dois minutos.

