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    ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 17/10/2017.   1 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, as quatorze horas, no 2 

Auditório da Casa da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, 3 

reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 4 

(CMHIS): Lucas Barros Arruda e Kelly Cristina Vieira (SMI); José Luiz Sardá (FLORAM); Victor 5 

Souza (IPUF); Amilton Silveira (SMC); Noemi Clara Manoel (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta 6 

(SMDU); Marina Damasceno (PGM); Flávio Alberto Menna Barreto Trevisan (IAB/SC); 7 

Cristiano André Teixeira (Região Norte da Ilha); Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); 8 

Ângela Maria Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se presentes à 9 

reunião: Juliana Hartmann Gomes (SMI); Leonardo Pessina (convidado) e Mônica Vieira 10 

(Gabinete Vereador Renato Geske), somando um total de dezesseis (16) presentes. Engº. 11 

Lucas Barros Arruda presidiu os trabalhos agradecendo o comparecimento dos conselheiros 12 

e informando a inserção de mais um ponto de pauta: Proposta de poligonal do Cartão 13 

Reforma. Após a homologação das justificativas de ausência de: Janara Barboza (SMI); Elenyr 14 

de Souza (Região Sul da Ilha) e Rosemeri Melo de Sousa (Região Centro da Ilha), houve 15 

apreciação das atas sendo aprovadas com as retificações: linha 64 da 56ª Reunião (...) 16 

daquelas que estão cadastradas e linha 80 da 57ª reunião (...) irá cumprir o que está previsto 17 

no Regimento Interno. Conforme previsto na pauta, a Arquiteta e Urbanista Juliana Hartmann 18 

Gomes apresentou a Minuta do Projeto de Lei que “Estabelece os parâmetros edilícios 19 

mínimos para a construção de unidades habitacionais de interesse social de acordo com o Art. 20 

260 da Lei Complementar Nº 60, de 11/05/2000”, classificadas como Habitação de Baixa Renda 21 

(HBR) e Habitação de Mercado Popular (HMP), conforme definição do artigo nº 37 da Lei 22 

Complementar nº 482/2014. Após a explanação, houve esclarecimentos a respeito da dispensa 23 

da exigência de hall de entrada, portaria e zeladoria nos empreendimentos de habitação de 24 

interesse social por avaliar que a destinação do recurso deve ser priorizada às unidades 25 

habitacionais e que tais serviços/equipamentos demandariam mais despesas às famílias. 26 

Flávio avaliou positivamente a proposta e sugeriu que no artigo que trata do dimensionamento 27 

mínimo para cada compartimento, o dimensionamento da cozinha/área de serviço deverá 28 

respeitar o mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros) de pé-direito e possibilitar a 29 

inscrição de um círculo com 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de diâmetro no plano 30 

do piso. Sugestão acatada por todos os conselheiros presentes. Na oportunidade, sugeriu 31 

também que o grupo conferisse o debate realizado na Conferência Nacional de Arquitetura. 32 

Em relação ao acesso para cadeirantes, Juliana esclareceu que já está garantida na Lei da 33 

Acessibilidade. Flávio disse que no CODAH/DF estão fazendo Concurso Público para projetos 34 
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de habitação de interesse social e reurbanização de bairros, além de terem criado dez 35 

escritórios de ATHIS. Após considerações e esclarecimentos, o Conselho aprovou a Minuta e 36 

se dispôs a aprofundar o documento que será remetido a todos os conselheiros, por email, 37 

para avaliar e remeter suas considerações até o dia 27/10/2017. Em relação ao processo de 38 

ocupação da área localizada na Rua Rosa Maria Martins – Comunidade Serrinha, Lucas 39 

informou que a manifestação da FLORAM não é favorável para reconhecer as vinte e duas 40 

habitações, pois seria preciso alterar a poligonal da Unidade de Conservação (UC) do Maciço. 41 

Kelly relatou que a área teve expansão. A UC tem o Plano de Manejo onde consta esta área 42 

como ZOT (Zona de Ocupação Temporária), considerando tratar-se de Área de Preservação 43 

Permanente (APP) inclusive com nascentes. Para reverter o enquadramento, a Secretaria de 44 

Infraestrutura precisaria encaminhar à Câmara de Vereadores para alteração da poligonal. 45 

Graciela indagou sobre a situação dos moradores e suas moradias, ao que Lucas sugeriu 46 

que, no momento, não seja realizada vistoria no local. Flávio refletiu que o modelo de UC 47 

utilizado é sem a permanência das pessoas, salientando que em outros modelos há esta 48 

possibilidade, já que famílias já residiam no local quando da definição da poligonal, auxiliando 49 

a manutenção das características naturais do Morro da Cruz no cenário urbano de 50 

Florianópolis. O Superintendente informou que as vinte e duas (22) estão previstas para 51 

atendimento com unidades habitacionais no projeto habitacional do Alto da Caeira. O mesmo 52 

irá disponibilizar o processo aos conselheiros e o assunto será inserido na pauta da próxima 53 

reunião. Lucas explanou sobre a proposta de poligonal do Cartão Reforma – Programa do 54 

Governo Federal, relatando que aproximadamente duzentas e cinquenta famílias poderão ser 55 

beneficiadas. Para tanto, o Município precisa definir os polígonos. A equipe técnica sugeriu o 56 

Morro do Horácio, Santa Vitória, Caeira e Monte Serrat. Lucas salientou que trouxe este 57 

assunto para conversar com o Conselho, mas quem irá aprovar é o Prefeito. Kelly esclareceu 58 

que, com base nos critérios estabelecidos no Programa Cartão Reforma, só é possível atender 59 

quatro (4) poligonais do Município, sendo recurso a fundo perdido, sendo de responsabilidade 60 

da família assumir a mão de obra. Quanto a assistência técnica, o edital de licitação para 61 

contratação da empresa não está definido. Dando sequência à reunião, o Superintendente 62 

Lucas relatou sobre as providências tomadas a respeito da possibilidade de criação de 63 

medidas mitigadoras, via Termos de Ajustamentos ou Estudos de Impacto de Vizinhança, 64 

junto aos empreendimentos imobiliários a serem edificados no âmbito do município. Informou 65 

que a comissão está consolidando a proposta que será apresentada ao Prefeito e, na 66 

sequência, ao Conselho de Habitação. O Conselho enfatizou que a política de habitação 67 

precisa caminhar conjuntamente com a fiscalização. Victor falou sobre a importância de ter 68 
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um diagnóstico das demandas para ver as medidas compensatórias. Ao que Lucas disse que 69 

o diagnóstico é o que está colocado no PMHIS. Lucas enfatizou que precisa conhecer o 70 

ambiente de negócio para habitação de interesse social. Flávio enfatizou que o papel da 71 

Prefeitura é fomentar a criação da habitação. Ângela ratificou a colocação do Flávio e disse 72 

que ficou impressionada com o comprometimento dos técnicos presentes na reunião. Quanto 73 

ao agendamento de reunião ampliada para apresentação das ZEIS previstas no Plano Diretor 74 

em consonância com o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), os 75 

conselheiros sugeriram que seja realizada no dia 14/11, das 17 às 21 horas, no Plenarinho da 76 

Câmara de Vereadores ou no Centro de Educação Continuada. Para tanto, Paulina irá 77 

providenciar o local para o evento. Na sequência, os conselheiros fizeram várias 78 

considerações em relação a necessidade de revisar o PMHIS e realizar a 1ª Conferência 79 

Municipal de Habitação, o que será tratado na próxima reunião. Também foi citada a 80 

necessidade de organizar a comissão que irá planejar as plenárias públicas para definir os 81 

membros do CMHIS – Gestão 2018/2019. A comissão será composta por: Ângela, Graciela, 82 

Pessina e Paulina. Quanto às plenárias, foi citada a preocupação em relação a mobilização 83 

das regiões para se integrar ao Conselho. Para tanto, Lucas disse que a Prefeitura tem uma 84 

pasta específica, que é o Conselho de Desenvolvimento. Na oportunidade, os representantes 85 

da sociedade civil lembraram que os Conselhos de Desenvolvimento não são conselhos de 86 

direito. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a 87 

presente ata. 88 

        89 


