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Leia mais na página 3

A AME-SPM agora faz parte 
da diretoria executiva do 
MUHAB

Acompanhe nossos sites: ame-spm.org.br - ameprojetos.org.br

Faça seu cadastro no Whatsapp: 9.6568-6618: Salve nosso nº e envie seus dados                                                       

SORTEIO DE FIM DE ANO!
Fique atento para a data do novo sorteio!

AME-SPM entregou mais três premiações!
Veja abaixo os contemplados:

Carlos Alexandre Chaves
(CDD Itaquera - Agosto/2015)

João A. Durães da Rocha
(CDD Guapituba - Outubro/2015)

Caros(as) Associados(as):
A AME comunica a todos  

os seus associados a nova 
data de sorteio: dia 23 de 
dezembro de 2015. Fiquem 
ligados e boa sorte! E para 
aqueles que ainda não se as-
sociaram, não perca a chance 
de ter a casa própria, inscre-
va-se o mais rápido possível e 
participe!

Os sorteios da 
AME-SPM

são realizados 
de acordo com 

as extrações 
oficiais da

Loteria Federal

Paulo Roberto A. da Silva
(CDD Rio Pequeno - Dezembro/2015)
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PROJETO AME CUPECÊ 1 AME-SPM realiza reunião técnica junto à CEF em São Paulo

A AME-SPM convoca a todos os seus associados para participarem da Assembleia de Prestação de Contas 2015 
e Previsão Orçamentária 2016, que será realizada no dia 18/12/2015, as 10h00 na sede da associação. Compareça! 
Veja o Edital oficial abaixo:

No dia 25 de Novembro de 2015 
foi realizado na Gerencia de Habita-
ção da Caixa Econômica Federal em 
São Paulo, a Reunião Técnica entre 
a Construtora, a Entidade Organiza-
dora e a CEF. 

A pauta da Reunião foi a Apre-
sentação da Nova Construtora res-
ponsável pela Obra, a alteração da 
Responsabilidade Técnica pela Exe-
cução e a Entrada do Projeto Modi-
ficativo Aprovado pela Prefeitura de 
São Paulo. 

Este projeto Modificativo foi Publi-
cado no Diário Oficial da Cidade de 
São Paulo dia 25 de Novembro de 
2015 (link de acesso) conforme apro-
vado em Assembléia Geral entre os 
Mutuários do Projeto AME CUPECE 
I,  no dia 15 de Setembro de 2015, na 
Sede da ARACT.

Na ocasião, a gerencia da Caixa 
se manifestou sobre as atualizações 
das pastas do mutuários, e assim, foi 
elaborado um novo cronograma de 
analise. Também foi assunto de pau-
ta, a Retomada da Analise do Projeto 
AME Itaquera I, ao qual já havia sido 
analisado previamente por esta Ge-
rencia de Habitação,  sendo assim, 
foi solicitado que fossem atualizados 
todas as peças técnicas (Projetos, 
Orçamentos e Responsabilidade 

Prestação de Contas e Previsão Orçamentária da AME-SPMTRANSPARÊNCIA 

Técnica), para tanto, a AME-SPM 
já poderá se organizar para fazer o 
lançamento do Grupo Associativo do 
Projeto AME Itaquera I. 

“Acreditamos que no Inicio de 
2016, estaremos dando inicio ao 
Lançamento do Grupo Associativo 
AME Itaquera I.”

Na Reunião, estiveram presentes 
o Gerente Regional da Superinten-
dência Regional Ipiranga, Senhor Sil-
vio Adriano Possani Siviero, e a Sra. 
Marice Clemente Conde, Superviso-
ra de Filial da GIHAB (Gerencia de 
Habitação) e sua equipe técnica de 
Engenharia.

Também se fez Presente o Sr. 
Geraldo Engenheiro Civil do Projeto, 
Representando a Construtora ISO 
CONSTRUÇÕES, a Presidente da 
AME-SPM Sra. Elma Gislene dos 
Santos, o Sr. Marco Antonio Lima, 
gerente do Projeto e a Correspon-
dente da Caixa, Kamila Borba.

Todas as tratativas foram com o 
objetivo de contratar o Empreendi-
mento logo após a virada do ano, ain-
da no mês de Janeiro de 2016.

O presente de Natal que a AME 
desejava entregar aos mutuários, se 
concretiza agora como um presente 
de Ano Novo!

A AME-SPM ressalta a importância da participação de seus associados nas assembleias, uma vez que são nessas atividades que as dúvidas 
podem ser esclarecidas. Para maiores informações, entre em contato com a AME-SPM e visite nossos sites para acompanhar as novidades.
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Regras para inscrição nos projetos habitacionais da AME-SPM:
-Ser filiado da Ame ou indicado por algum filiado (amigo ou parente);

-Em caso de ex- sócios, haverá uma carência de 6 meses após o retorno para poder fazer parte dos projetos;
-Não ter restrição financeira;

-Não estar com financiamento de carro, moto ou empréstimo consignado ativo;
-Não possuir imóvel em seu nome na da cidade de São Paulo;
-Não ter recebido em projetos anteriores subsídio do governo.

Documentos necessários para inscrição (cópias legíveis):
-RG;
-CPF;

-Comprovante de Endereço Atualizado ( Preferencialmente Conta de Água ou Energia Elétrica);
-Comprovante de Estado Civil ( Certidão de Nascimento ou Casamento);

-Comprovante de Renda dos 3 últimos meses;
-Declaração de IR Pessoa Física ou Isenção;

-Carteira de Trabalho ( Identificação, Contratos,PIS,Opção do FGTS);
-Extrato do FGTS Atualizado;

-Título de Eleitor.

OBS.: Não será possível o atendimento na falta de qualquer documento solicitado acima. Caso isso ocorra, será necessário
agendar uma nova visita mediante apresentação completa da documentação necessária para realizar a inscrição.

AME-SPM agora faz parte da Diretoria Executiva do MUHAB
Presidenta da AME-SPM passa a ocupar a coordenadoria de comunicação 
do movimento de moradia mais importante de São Paulo

No último dia 28 de agosto o 
MUHAB (Movimentos Unidos pela 
Habitação) realizou no Sindicato 
dos Marceneiros de São Paulo sua 
assembleia de constituição jurídica, 
que aprovou o estatuto da entidade 
e elegeu seus coordenadores assim 
como seus conselheiros fiscais e de-
vidos suplentes.

Por sua incansável luta por mo-
radia digna e ao alcance de todos, 
a AME-SPM foi contemplada com a 
coordenadoria de comunicação, atra-

MOVIMENTOS  

vés de sua Presidenta Elma Gislene, 
o que vem a reafirmar a importância 
da AME na batalha pela habitação 
digna.

Segundo Elma Gislene, Presiden-
ta da AME-SPM e agora coordena-
dora de comunicação do MUHAB, a 
constituição jurídica do movimento é 
um grande avanço na difícil luta das 
entidades filiadas por um espaço dig-
no para milhares de famílias que bus-
cam o sonho da casa própria, e pela 
tão desejada e necessária reforma 

urbana. “Sabemos que a batalha é 
árdua, ainda mais neste momento di-
fícil que nosso pais atravessa, porem 
com nossa unidade como entidades 
representativas desta imensa parce-
la do povo brasileiro, que luta para ter 
o que é seu direito vamos vencer os 
contratempos e avançar nas conquis-
tas importantes, pois aqui somos to-
dos movidos a desafios” disse Elma.

Ainda segundo a coordenadora 
“a comunicação é a principal arma 
para fortalecermos nossa luta, pois 
somente com informação de qualida-
de poderemos nos organizar melhor 
para seguirmos fortes nesta luta e 
alcançarmos nossos objetivos como 
entidades e sociedade civil”.

Parabéns Elma, por sua perseve-
rança, e principalmente por ter a fibra 
de luta necessária para encarar mais 
este grande desafio em nome do Di-
reito à Moradia!

Atenção! Desde o dia 18 de novembro está aberto o Edital para a inscrição de Entidades e seus candidatos para 
as Eleições do Conselho Municipal de Habitação (CMH) 2016, que deverá ocorrer no final de março do ano que vem. 
Temos que ler atentamente o Edital e preparar a documentação.

Vale ressaltar que nesta eleição já vai ser aplicada a Lei 15.946, que obriga a todos os Conselhos de Políticas Pú-
blicas terem em sua composição no mínimo 50% de mulheres.

Por isso deve-se ter como prioridade inscrever mulher como titular e homem suplente. Informaremos após período 
de inscrição e homologação de candidaturas, o prazo para composição de chapas.

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Está aberto o Edital para as eleições do CMH 2016
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AME NÃO FOGE À LUTA! AME-SPM participa de atos de protesto em São Paulo

A AME-SPM participou também 
do ato cultural que celebrou os 70 
anos da Federação Sindical Mundial 
em SP. O evento fez parte de uma 
série de atos internacionais anti-im-
perialistas.

A CTB e organizações do movi-
mento social realizaram na tarde do 
dia 3 de outubro uma manifestação 
cultural com diversos shows gratui-
tos que ocorreram na Praça dos Cor-
reios no centro da capital paulista até 
às 19 horas. Antes de começar o ato 
cultural, representantes dos movi-
mentos fizeram uma saudação para 
as centenas de pessoas que toma-
ram as ruas da cidade.

Na data em que é comemorado 
o “Dia Internacional dos Sem Teto”, 
os movimentos de moradia em São 
Paulo e no Brasil saíram as ruas em 
defesa de mais um importante pro-

A AME-SPM, junto ao MUHAB foram às ruas no dia 05 de outubro em 
defesa do Programa Minha Casa Minha Vida

grama de habitação já feito no Brasil. 
Não é aceitável que diante da atual 
crise econômica justo esse progra-
ma, que além de moradia promove 
também o emprego, pois gira a ca-
deia da construção civil, tenha cortes.

A participação da AME junto às 
demais entidades do  MUHAB (Mo-
vimentos Unidos pela Habitação) foi 
definida pela coordenação do movi-
mento em duas reuniões consecu-
tivas. Primeiramente seria uma ati-
vidade que iria envolver um roteiro 
que sairia da Praça João Mendes, 

passava pela Prefeitura e ia até ao 
Prédio do Ministério da Fazenda. A 
Participação do MUHAB juntamente 
com as demais Entidades no ato em 
frente a Caixa Econômica foi anun-
ciada e aplaudida. Também usamos 
da palavra no caminhão de som, agi-
tando nossas entidades e suas ban-
deiras. Ainda fomos entrevistados 
pelas rádios CBN e Estadão. Ressal-
tamos a importância da unidade dos 
movimentos de moradia nesse difícil 
momento, onde graves retrocessos 
podem acontecer.

Ato Anti-imperialista da FSM no vale do Anhangabaú

Representantes da Cebrapaz, 
UNE, UEE e UBM foram demostrar 
seu apoio aos povos do mundo em 
defesa da paz.

Foram dois dias de intensos deba-
tes que tiveram a participação de 127 
delegados e delegadas de 42 países 
representando 78 organizações.


