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EDITAL  
EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

O Conselho Municipal de Habitação – CMH, 
criado pela Lei Municipal n. 3801, de 10 de 

outubro de 2003, e suas modificações 
posteriores, CONVOCA as entidades da 

sociedade civil e organizações não gover-

namentais, a participar do processo eletivo 
para renovação de seus membros, neste 

segmento, conforme os setores: a – movi-

mentos sociais e populares, b –entidades 
profissionais, acadêmicas ou de pesquisa 

ligadas ao tema, c – trabalhadores, por suas 
entidades sindicais, d – empresários da 

construção civil, por entidades de classe, e 

– setor de corretagem imobiliária, por sua 
entidade de classe, f – organização não 

governamental ligada ao tema. 
As indicações das entidades da sociedade 

civil e organizações não governamentais 

deverão apresentar sua proposta de partici-
pação com a indicação de seus represen-

tantes até o dia 16 de outubro de 2017, às 

17 horas, por ofício dirigido ao Secretário 
Municipal de Planejamento Urbano e Habi-

tação. 
Caso sejam apresentadas propostas em 

número superior às vagas existentes será 

deliberado por uma escolha no setor respec-
tivo. 

 

Suzano, 18 de setembro de 2017. 
 

Elvis José Vieira 
Secretário Municipal de Planejamento 

Urbano e Habitação 

 
ATA 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO – CMH 

 
DATA: 15/09/2017. HORÁRIO: 16 horas. 

LOCAL: Sala de reuniões do COMAS, Rua 
Paulo Portela, 201 – térreo – Centro 

Unificado de Serviços. PAUTA: 1. Aprovação 

da ata da reunião anterior; 2. Avaliação da 

atualização cadastral e do processo de 
sorteio das unidades; 3. Continuidade do 

processo de atribuição de unidades; 4. 
Programa de Habitação Social; 5. Renova-

ção do segmento da sociedade civil do 

conselho; 6. Outros informes.  PRESENÇA: 
conforme lista de presença em ane-

xo. DIREÇÃO DOS TRABALHOS: Elvis José 

Vieira, Secretário Municipal de Planejamen-
to Urbano e Habitação; Miguel Reis Afonso, 

respondendo pela Diretoria de Habitação. 
DELIBERAÇÕES: 1. Dispensada a leitura, 

foi aprovada a ata da reunião anterior. 2. 

Foram apresentados os resultados da 
atualização cadastral disponibilizada aos já 

inscritos no Programa Minha Casa Minha 
Vida e o resultado do sorteio realizado em 

29 de agosto p. passado. Ao final foram 

atualizados 4250 cadastros. Destes 464 
foram excluídos 464 que não se enquadra-

vam de acordo com a renda familiar. Foi 

constatado que dentre os 3786 cadastros 
compatíveis, 218 foram classificados como 

do Grupo 1, 847 do Grupo 2 e 2721 do 
Grupo 3; destes 332 são classificados 

como idosos e 346 como pessoas com 

deficiência. Diante disso, foram sorteados 
280 titulares e 84 suplentes para o Resi-

dencial Santa Cecília; 120 titulares e 36 

suplentes para o Residencial Solar das 
Hortênsias; 100 titulares e 30 suplentes 

para o Residencial Solar das Oliveiras; 156 
titulares e 47 suplentes para o Residencial 

Nova América 1; 67 titulares e 20 suplen-

tes para o Residencial Nova América 2; e, 
320 titulares e 96 suplentes para o Resi-

dencial Suzano 2. Como deliberado pela 

SMPUH, das unidades disponíveis foram 
direcionadas 500 para atendimento de 

moradores de áreas risco geotécnico e/ou 
inundação, nos núcleos Jd. São Pedro, 

Monte Sion, Jardim Monte Cristo, Suzanó-

polis, Baruel e as famílias já cadastradas 
no Programa Aluguel Social. Dos conselhei-

ros presentes não foi apontado nenhuma 

irregularidade ou fato significativo dentro 

do processo de seleção até o momento. 3. 

Quanto a continuidade do processo seleti-
vo, foi informado da reunião com a CEF que 

deu novas orientações a partir da Portaria 
163/2016, sendo certo que as famílias 

serão convocadas para formalizar o dossiê 

a partir da última semana do mês de 
setembro. As famílias de áreas de risco 

estão sendo contatadas para já formaliza-

rem sua documentação, juntamente com a 
proposta de urbanização do local. 4. 

Quanto ao Programa Habitação Social 
foram apresentados os dados de momento, 

com 63 famílias beneficiárias do auxílio 

para pagamento de aluguel: Área De Risco 
– 39; Violência Doméstica – 14; Contratos 

Interrompidos – 2; Beneficiários que não 
encontraram imóveis – 7; Caso De Saúde 

Incluído Pelo Tribunal de Justiça – 1. Foi 

noticiado e discutido o teor da lei municipal 
5089, de 6 de setembro de 2017 que 

modificou de forma significativa o progra-

ma e revogou a lei anterior, com as seguin-
tes alterações mais significativas: auxilio 

locação – R$ 500,00; auxilio mudança – 
10 salários mínimos; auxílio emergencial – 

10 salários mínimos; beneficiário: risco 

geotécnico, interesse ambiental; realização 
de obras públicas; violência doméstica; 

renda familiar: 3 salários mínimos ou ½ 

salário mínimo per capita. 5. Como último 
ponto de pauta, foi composta uma comis-

são eleitoral para conduzir o processo 
eletivo dos membros do conselho do 

segmento sociedade civil, a ser composta 

pelos seguintes conselheiros: Miguel Reis 
Afonso, Matrícula PMS 2510; Consuelo 

Aparecida Gonçalves Gallego, Matrícula 

PMS n. 17819 e Valdeci Alves da Silva, 
Matricula PMS n. 2699. Esta comissão terá 

como função a recepção das propostas 
para participação e a organização do 

processo de escolha. Qualquer reclamação 

ou recurso diante do processo será enca-
minhado ao Secretário da SMPUH. Será 

publicado na Imprensa Oficial do Município 
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edital convocando as entidades civis e 

organizações não governamentais para 
demonstrarem seu interesse em compor 

este Colegiado, em seus diferentes setores. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi 
encerrada e determinada a lavratura da 

presente ata. 

Suzano, 15 de setembro de 2017. 
 


