Ata da 52ª. Reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação
Petrópolis, 12 de Maio de 2016.
Inicia-se às 19H 20 min a reunião na Casa dos Conselhos, sito à Av Koeler
nº 260 estando presentes Sr. Almir Schmidt, Presidente do Conselho
Gestor do Fundo Municipal de Habitação, e os conselheiros, Sra.
Jorgeani Cristina Azevedo e Sra. Mary Rose Vizeu K. Cid (representantes
da Secretaria de Habitação), Sr. Paulo Roberto C. de Souza
(representante da Associação dos Moradores da Comunidade Cristã do
Morro do Temístocles), Sr Luis Carlos (representante FIRJAN), Vilma
Cotrim (representante da Secretaria de Obras), Sra. Paula (representante
da Secretaria de Assistência Social), Sr. Sebastião Bifano de Almeida e
Sra Edna Queiroga ( Representantes da Associação de Moradores do
Quarteirão Suíço ), Sr. Valmir (Representante da Estrada Mineira), Sra
Márcia Dias e Sr. Marcos da Silveira Vizani (representantes da Associação
Moradores da Ponte da Samambaia) e a Senhora Juliana de Matos
(representante da Secretaria de Habitação).Sr. Almir Schmidt, presidente
do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação, começa reunião
esclarecendo os pontos da pauta e conseqüentemente apresentando-se
como novo secretário de obras e habitação e, por conseguinte como
novo presidente do conselho do fundo gestor.Dando prosseguimento,
propõe que na próxima reunião seja discutida uma modificação quanto a
quórum da seguinte maneira: na primeira convocação, as 19h, obedecese ao quórum mínimo necessário (8 conselheiros) e em segunda
convocação, 19:30h, haverá reunião com qualquer número para que os
presentes não sejam prejudicados.Sugere, ainda, que para a próxima
pauta seja incluída apresentação sobre o Minha Casa Minha Vida – Faixa
1, o que houve com os empreendimentos do Vicenzo Rivetti e Caititu e
como o programa será tratado pelo novo governo. De forma a discutir o
programa como alternativa para habitação popular. A Sra Paula
acrescenta que a discussão do tema é de extrema importância por ser

alternativa ao alto número de famílias atendidas pelo Aluguel Social no
Município. A Sra Mary Rose Vizeu K. Cid sugere incluir na pauta o
empreendimento MCMV da Estrada da Saudade. O Sr. Paulo Roberto C.
de Souza sugere discutir o PAC da Estrada da Saudade com relação
primordialmente a regularização fundiária. O Sr. Almir Schmidt propõe,
então, que se façam reuniões específicas para a discussão de cada tema:
na primeira reunião tratar do MCMV, englobando todos os
empreendimentos e na segunda reunião tratar a Regularização Fundiária
de maneira ampla, apresentando o que já foi realizado no Município. O
Sr. Almir Schmidt coloca-se a disposição para tratar qualquer assunto
especifico inerente a habitação ou obras em horário a ser marcado na
secretaria. Ata redigida por Jorgeani Cristina Azevedo estando conforme,
vai assinada pela mesma e pelos demais conselheiros
presentes.******************

