Ata de Reunião do Conselho Gestor de Paraisópolis
Local: Canteiro de obras
Pauta:
1. Sugestão de data para eleição
do Conselho Gestor;
2. Local de Votação.

Data: 05/12/2013

Horário: 18h30 às 20h30
Por:

Participantes: Conforme lista anexa

Folha: 1 / 11

DESCRIÇÃO

REFERÊNCIA
Abertura da
reunião

1. Apresentação da Pauta

2. Questiona sobre a última Ata da última Comentário
reunião que não foi distribuída.
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3. Informa que a Ata está pronta e entregue a Esclarecimento
SEHAB, podendo
ser solicitada aos
responsáveis.
4. Rosana apresenta a sugestão do local de
votação CEU e data de eleição como
sugestão para dia 15/12/2013.

5. Flávio fala que o secretário sugere a
data do dia 15, mas não pensou em sua
agenda que é sempre comprometida.
6. Diante da proposta de eleição por meio Votação
da Secretaria de Habitação para o dia
15/12/2013, Rosana inicia a votação
referente à data de eleição.
A favor da eleição para o dia 15/12/2013:
- Delvanice Ferreira de Souza (Titular)
- Emerson Jose Moura da Silva (Titular)
Contra a data de eleição para o dia
15/12/2013:
- Elizandra de Oliveira Cerqueira
- Jose Carlos de Souza - Mineiro
- Jose Manoel da Silva - Brizola
- Rejane dos Santos -

(Titular)
(Titular)
(Titular)
(Titular)

Rosana

- Francisco Ferreira dos Santos (Suplente)
- Jose Maria Lacerda de Oliveira
(Suplente)
- Neuza Maria Vicente (Suplente)
7. Sr. Francisco entende que o atual
conselho não tem validade, pois já está
vencido há aproximadamente um ano e
desta forma não concorda com a data do
dia 15/12/2013. Esclarece que existem
diversos passos a serem seguidos e
executados para o acontecimento do
Conselho Gestor.
Todos os presentes solicitam a formação
de uma comissão para uma melhor
discussão do conselho com o Secretário
de Habitação, desta forma é possível
entendimentos, informações e o respeito
com a comunidade.
Referente ao local de votação o CEU é
uma ótima opção para uma melhor
organização, mas ao mesmo tempo os
moradores encontrarão dificuldades para
ir até o local de votação alegando
distancia e outros motivos então sugerem
que seja repensada a questão.
8. Sra. Maria Bethania fala que o conselho
deve ser realizado dentro da sua
legalidade, sendo assim é necessário
prazos para que possa se cumprir todos
os passos necessários e sendo assim,
pede para que a data de eleição seja
repensada para que não ocorram maiores
problemas.
Outra questão apontada é a divulgação da
eleição, a qual deve ser respeitada para
que todos os moradores da comunidade
possam participar do processo de
votação.
Sobre os locais de votação também
acredita que os moradores vão encontrar
dificuldades para a locomoção.
9. Rosana esclarece que todas as
solicitações e apontamentos serão
analisados e discutidos com a formação
da comissão eleitoral e na criação do
regulamento.
10. Sr. Brizola reforça o seu voto onde
não concorda com a data do dia
15/12/2013, pois todos os prazos devem
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ser respeitados. Outra situação é a forma
de votação para que não seja pelo
cadastro e sim através de comprovante de
residência.
11. Rejane informa que para qualquer
processo eleitoral do conselho gestor
deve ser publicada em Diário Oficial,
situação essa que não aconteceu.
Também lembra que a maioria dos
conselheiros sempre lutou para que o
conselho eleito em 2010 seja reconhecido
e sendo assim, os trabalhos poderiam ter
continuidade.
Existe uma contradição quando alguns
conselheiros desejam uma nova eleição,
pois nunca foram favoráveis a tal opção.
12. Sr. Mineiro é favorável para que
aconteça uma nova eleição dentro de
todos os prazos estabelecidos em lei e
sendo assim é contra a data do dia
15/12/2013.
13. Sra. Neuza pede para que seja revisto
os critérios de votação, principalmente
para situações com muito moradores no
mesmo domicilio que utilizarão o mesmo
comprovante.
14. Rosana informa que todos os critérios
serão decididos com a formação da
comissão eleitoral, desta forma todas as
sugestões são validas para uma futura
discussão.
15. A conselheira Rejane comenta que
existem diversas formas de comprovação
de residência na comunidade. Lembra que
a comissão eleitoral em consenso decidirá
em reunião quais são os critérios, para
que não aconteça o mesmo problema da
última eleição.
16. Rosana informa que como os
conselheiros foram contra a eleição para o
dia 15/12/2013 será formulado uma
declaração (documento) informando a não
concordância com a eleição para o dia
15/12/2013.
Ao informar sobre a declaração, alguns
representantes (conselheiros e suplentes)
mudaram seu voto e desta forma
informam o desejo da eleição para o dia
15/12/2013.
17. Sr. Brizola não concorda com a
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mudança de voto que está acontecendo e
acredita na validade da votação inicial.
18. Com a mudança de voto de alguns
representantes aconteceram discussões e
desentendimentos sobre a mudança de
voto.
19. Rosana explica novamente o objetivo
da reunião que é a proposta de data de
votação e a declaração sobre a sugestão
de eleição para dia 15/12/2013.
E a declaração/documento deve ser
elaborada na data de hoje para ser
encaminhada a Secretaria de Habitação.
20. Sra. Neuza informa que mudou o seu
voto, pois se o Secretário sugeriu esta
data, o mesmo deve assumir todas as
consequências, todos os conselheiros e
suplentes já estão aguardando há mais de
um ano a decisão sobre o conselho e até
o momento não obteve respostas e sendo
assim agora aparece a data do dia 15/12
como sugestão para eleição.
21. Rejane informa que para a eleição ter
validade a porcentagem de votos deve ser
50% + 1 e sendo assim acredita que deva
acontecer
uma
nova
reunião
extraordinária e assim definir a data de
eleição.
22. Francisco informa que mantém o seu
o voto contra a data do dia 15/12/2013,
pois todos os passos para a eleição
devem ser seguidos para que não
aconteçam problemas como o antigo
conselho eleito.
O mesmo informa que precisa se retirar
no momento, pois tem um compromisso e
não pode faltar.
23. Rosana apresenta como ficou o
resultado da votação após as mudanças
de votos dos presentes:
A favor da eleição para o dia 15/12/2013:
- Delvanice Ferreira de Souza (Titular)
- Emerson Jose Moura da Silva (titular)
- Elizandra de Oliveira Cerqueira (Titular)
- Rejane dos Santos - (Titular)
- Neuza Maria Vicente (Suplente)
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Contra a data de eleição para o dia
15/12/2013:
- Jose Carlos de Souza - Mineiro (Titular)
- Jose Manoel da Silva - Brizola (Titular)
- Francisco Ferreira dos Santos (Suplente )
- Jose Maria Lacerda de Oliveira
(Suplente)
24. Com as discussões e discordâncias
entre os presentes, existiu a sugestão
para a formação de uma comissão mesmo
com a eleição finalizada.
25. Comissão formada:
- Emerson Jose Moura da Silva (titular)
- Elizandra de Oliveira Cerqueira (Titular)
- Rejane dos Santos - (Titular)
- Neuza Maria Vicente (Suplente)
- Jose Carlos de Souza - Mineiro (Titular)
- Jose Manoel da Silva - Brizola (Titular)
- Jose Maria Lacerda de Oliveira
(Suplente)
26. Sr. Mineiro informa que todas as Comentário
pessoas que compõem a comissão devem
apresentar propostas e informações para
que a eleição aconteça conforme a lei
27. Elizandra informa que a elaboração da
Comentário
declaração para falar com o Secretario é o
ideal para discutir todas as propostas.
28. Rejane também confirma a proposta
Comentário
da comissão como uma opção de
entendimento e discussão sobre a data de
eleição.
29. Rosana informa que com a decisão
Organização
dos presentes devem decidir sobre o texto
da declaração e assim todos devem
assinar.
30. Rejane realiza uma observação sobre
Observação/
o texto para que seja inserido o número
Comentário
de conselheiros e suplentes e quantos
estavam presentes.
Continuando a sua fala solicita respeito a
todos os conselheiros eleitos e votados
por toda a comunidade.
31. Sr mineiro informa que o voto inicial
Observação
deve ser mantido e a mudança do voto
mostra um desrespeito com todos os
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presentes.
32. Sra. Maria Bethania lembra que o
Conselho tem um objetivo, propostas para
melhoria da comunidade e sendo assim
deve existir uma união entre todos os
conselheiros e lideranças.
33. Brizola fala que os conselheiros não
participam efetivamente e pede renovação
do conselho solicita respeito com as
datas.
34. Elizandra pede para que todas as
propostas devam ser respeitadas.
Também questiona sobre a validade dos
votos dos suplentes com a presença de
06 titulares, solicita que verifique esta
questão.
35. Rosana informa que conforme a
solicitação irá encaminhar o documento
com a solicitação da comissão formada.
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36. A reunião foi finalizada com a Finalização
assinatura do documento e desta forma
todas as questões serão encaminhadas
para respostas futuras.
Sendo assim, entraremos em contato com
todos para uma nova reunião e
encaminhamentos necessários.
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