
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Rua Tenente Silveira nº 60 – 4º andar – Centro – Florianópolis/SC 
CEP 88.010-300 

Fone: (48) 3251-6317 
E-mail: conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 13/03/2014.             1 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 01 do Centro 2 

de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, Nº 82 – Centro – Florianópolis/SC se reuniram 3 

os integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS). Na oportunidade 4 

estiveram presentes: Rafael Hahne e Américo Pescador (SMHSA); Aldo Sebastião Lopes Martins 5 

e Geovani Santos da Silva (SESP); Bruno Augusto Silva Palha (FLORAM); Cândido Bordeaux 6 

Filho (IPUF); Fabiana Pedrosani (SMC); Maria Gabriela da Rocha (SEMAS); Sílvia Bittencourt 7 

Palma Ribeiro (SMDU); Ana Cláudia Alves Pinto Porto (SMS); Calil Cherem Netto (SECOVI); 8 

Roberto de Oliveira (ACE); Juan Antônio Zapatel (CAU/SC); Márcia Regina Teschner 9 

(FloripAmanhã); Nivaldo Araujo da Silva (Região Norte da Ilha); Sulimar Vargas Alves) Região 10 

Centro da Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini 11 

(Região leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – Gão e Cláudia Lopes Costa (Região Continental); 12 

Albertina da Silva e Souza e Domingos Micaella (UFECO); Kelly Cristina Vieira (SMHSA) e Paulina 13 

Korc (Secretária Executiva do CMHIS), Necilda dos Santos e Alessandra S. da Comunidade Vila 14 

Aparecida, somando um total de vinte e seis (26) pessoas presentes. Justificaram ausência: 15 

Alsivan Madeira (CRECI/SC); Norton Makowiecky e Elton Rosa Martinovsky (PGM) e João da Luz 16 

(FLORAM). O Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA) e Presidente 17 

do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) Engº. Rafael Hahne iniciou a 18 

reunião congratulando os novos conselheiros bem como os que já fazem parte do Conselho desde 19 

a Gestão 2012/2013. Na oportunidade, fez um breve relato elencando que a atual administração 20 

municipal resgatou seu crédito junto ao Ministério das Cidades referente ao Projeto Maciço do 21 

Morro da Cruz. Também salientou que o Ministério das Cidades publicou a Portaria Nº 595 22 

referente ao Programa Minha Casa Minha Vida, a qual deverá ser de conhecimento de todos os 23 

conselheiros. Salientou que na Semana do Município será assinado o contrato junto à empresa 24 

para construção das unidades habitacionais da Comunidade Ponta do Leal. Mencionou a intensa 25 

busca por soluções para a Comunidade Vila do Arvoredo. Na sequência, considerando ser a 26 

primeira reunião da Gestão 2014/2015, solicitou aos conselheiros que se apresentassem. No 27 

decorrer da apresentação, os conselheiros mencionaram suas expectativas, sendo: 28 

Implementação dos projetos habitacionais para famílias de zero a três salários mínimos; definição 29 

de áreas para projetos habitacionais; Implementação do Fundo Municipal de Habitação de 30 

Interesse Social (FMHIS) e seu Conselho Gestor; Implementação do Plano Municipal de Habitação 31 

de Interesse Social (PMHIS); estruturação da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 32 

Ambiental (SMHSA); Definição de prioridades; Que os outros órgãos da Prefeitura não atrapalhem 33 

os trabalhos do CMHIS; Dificuldades de áreas/terrenos para construção de equipamentos 34 
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comunitários da educação, saúde e habitação; Debater sobre órgãos de planejamento; Discussão 35 

do Plano Diretor e sua relação com o Conselho; Conselheiros fazer parte dos projetos; 36 

Necessidade de repensar o auxílio habitacional. O Presidente do Conselho esclareceu que o 37 

capítulo que trata sobre habitação no Plano Diretor foi discutido pela Secretaria de Habitação e 38 

afirmou que habitação de interesse social deve ter a mesma visibilidade que a educação e a 39 

saúde. Dando prosseguimento à reunião, Paulina elencou questões referentes à secretaria 40 

executiva. Na oportunidade, foram disponibilizadas pastas com documentos aos novos 41 

conselheiros; CDs com o PMHIS. Foi acordado em reunião que os conselheiros deverão sempre 42 

confirmar a presença nas reuniões, evitando o desgaste com telefonemas e reencaminhamento 43 

das convocações. Paulina salientou que cada conselheiro já se organize para as reuniões 44 

ordinárias, considerando que o cronograma de 2014 já está definido de acordo com o Regimento 45 

Interno. A Secretária Executiva também informou que estão sendo disponibilizadas atas, leis, 46 

decretos, além do registro fotográfico no site da Prefeitura. Com relação à confirmação de 47 

recebimento de documentos, os conselheiros sugeriram a utilização do out look. De acordo com a 48 

pauta estabelecida, Engº. Rafael relatou os avanços dos projetos considerados prioritários para o 49 

Conselho de Habitação. Com relação à Comunidade Ponta do Leal, informou que na presente data 50 

está sendo remetida a documentação referente a contratação da empresa construtora das 51 

unidades habitacionais. A assinatura está prevista para o dia 21 de março, na Semana de 52 

Aniversário do Município. Na oportunidade, Gão enalteceu o Prefeito Municipal, a Secretaria de 53 

Habitação e o Conselho de Habitação pelo empenho e vitória da comunidade. “O gestor atual 54 

defende as comunidades. A estratégia é construir juntos”, disse Gão agradecido. Sulimar 55 

destacou: “A convivência nos ensinou que o respeito mutuo, se tornou elemento principal para o 56 

avanço dos projetos habitacionais, alem de reforçar laços de confiança entre todos.” Zébio 57 

solicitou ao Conselho que debatesse sobre os órgãos de planejamento do Município no sentido de 58 

contribuir para suas melhorias. Ao referir-se à Comunidade Vila Aparecida, D. Necilda agradeceu 59 

à conselheira Cláudia pelo apoio que tem prestado à Comunidade Vila Aparecida. Questionou 60 

Engº. Américo pela expectativa que tem dado à comunidade, dizendo: “Quantos anos Américo 61 

estás na comunidade? O Secretário não tem culpa, mas o povo foi iludido”, referindo-se às 62 

diversas reuniões realizadas com as comunidades do Complexo Vila Aparecida apresentando e 63 

discutindo projeto quando, em contraposição, o Ministério das Cidades informou que desde o ano 64 

de 2010 não foi liberado recurso para o Município. Necilda disse ainda que “a Assistente Social 65 

Fabiana faz os relatórios que devem ser feitos, mas quem dá a canetada? É muita promessa. 66 

Américo, você nunca falou que as informações não são verdadeiras”. Finalizando, Necilda 67 

convidou os conselheiros para conhecer a situação das casas da Vila Aparecida. Em atenção à 68 
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exposição da D. Necilda, Engº. Rafael salientou: “Nunca fui à comunidade vender esperança” 69 

Informou que foi quatro vezes no Ministério das Cidades solicitar recursos para construção de 70 

unidades habitacionais e reformas. O Presidente do Conselho esclareceu que foi elaborado projeto 71 

para urbanização da região chamada Complexo Vila Aparecida, considerando não se tratar de 72 

valor tão alto para captação de recursos, foi necessária a elaboração de projeto para outras 73 

comunidades do Continente somando então o valor de oitenta e seis milhões de reais. (86 74 

milhões/Continente ou 36 milhões/Vila Aparecida). Engº. Rafael afirmou que para a creche e a 75 

praça os recursos já estão garantidos. Antes de se ausentar da reunião, D. Necilda disse: “Espero 76 

que no seu mandato alguma coisa aconteça na Vila Aparecida”. Na oportunidade, Sr. Nivaldo 77 

exemplificou a história da Vila do Arvoredo, salientando a importância da organização das 78 

comunidades. Engº. Rafael informou que a área prevista teve restrições ambientais, para tanto, a 79 

Secretaria de Habitação está reavaliando o projeto através da proposta edifício multifamiliar 80 

metálico. Por outro lado, o Prefeito já autorizou a aquisição de outra área para remoção de uma 81 

parte da comunidade. Com relação à Comunidade PC-3, Engº. Rafael informou que no decorrer 82 

de 2013, o Conselho de Habitação participou de reunião com a comunidade, com a presença do 83 

Ministério Público Federal Dr. Maurício Pessutto, Promotor de Justiça. Também foram realizadas 84 

reuniões da Secretaria de Habitação com a Secretaria do Continente, CELESC, Ministério Público 85 

Federal com liderança da comunidade, tendo a presença da assessora do Gabinete do Vereador 86 

Afrânio Bopré. Com base nas reuniões e acordos realizados, o Ministério Público Federal elaborou 87 

a Recomendação Nº 156 para nortear os procedimentos a seres adotados tanto pela comunidade 88 

como pela administração municipal. Gão questionou a situação da comunidade PC-3 pois os 89 

moradores estão sendo influenciados. Neste sentido, Kelly Cristina Vieira disse que tem vários 90 

movimentos influentes e propôs que, após a eleição da associação de moradores, seja realizada 91 

reunião com a nova diretoria para apresentar a proposta. Sulimar salientou que é preciso deixar a 92 

eleição da comunidade acontecer e, em seguida, discutir com a liderança comunitária e só depois 93 

discutir o projeto com a comunidade. Gão refletiu que, por um lado, falta conscientização política 94 

da liderança e, por outro, a morosidade do poder público de resolver os problemas habitacionais 95 

desestimula as comunidades. Neste sentido, enfatizou a importância da formação de lideranças. 96 

Sulimar questionou que a presença de moradores trazidos por representantes do CMHIS, dizendo: 97 

“Não é salutar para ambas as partes. O Conselho fica constrangido e a outra parte, sem o devido 98 

esclarecimento, além de que, é uma forma de pressão inoportuna e desrespeitosa para com 99 

todos. Isto não pode acontecer, a pauta tem que ser respeitada. Caso contrário, nossas reuniões 100 

correm sérios riscos de esvaziamento ou tumultos inconvenientes. Cada conselheiro tem de ter 101 
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claro sua função de representação”, finalizou Sulimar. Considerando ser esta a primeira reunião de 102 

2014, Pessina avaliou positivamente este momento em que as lideranças comunitárias tiveram a 103 

oportunidade de expor no Conselho suas expectativas e anseios. Na sequência, o representante 104 

da ACE Engº. Roberto de Oliveira, sintetizou sua palestra de abertura no IV Congresso Brasileiro 105 

e III Congresso Íbero-Americano Habitação Social: ciência e tecnologia “Inovação e 106 

Responsabilidade” - Cthab 2012 salientando os grandes problemas da habitação: 1) Seu conceito; 107 

2) O tratamento que a habitação tem em planos diretores; 3) Habitação no ensino superior; 4) A 108 

habitação e o desenvolvimento do país; 5) A habitação e a saúde; 6) A habitação e a inovação. Na 109 

oportunidade também salientou a Carta de Florianópolis, dirigida ao Ministério das Cidades, que 110 

apresenta recomendações para o Programa Minha Casa Minha Vida na qual retrata a trajetória da 111 

habitação de interesse social no Município, bem como apresenta questionamentos com relação ao 112 

Programa Minha Casa Minha Vida relacionadas à sua gestão, aos empreendimentos e às 113 

soluções arquitetônicas. Ao final da exposição foi estabelecido que o documento será repassado 114 

na íntegra por e-mail a todos os conselheiros. Engº. Roberto informou que está sendo planejado 115 

um seminário entre a Universidade a Prefeitura para discussão das questões pertinentes a 116 

habitação de interesse social. Dando sequência à pauta, Engº. Rafael sugeriu a composição de 117 

uma câmara técnica para iniciar os estudos a respeito do Fundo Municipal de Interesse Social e 118 

seu Conselho Gestor. A Câmara Técnica foi composta pelos seguintes conselheiros: Aldo (SESP); 119 

Calil (SECOVI); Américo (SMHSA); Gabriela (SEMAS); Ana (SMS); Domingos (UFECO); Pessina 120 

(Região Norte Ilha); Gão (Região Continental). Para colaborar será convidado o assessor jurídico 121 

Luiz Fernando e o contador da SMHSA. A reunião foi agendada para o dia 26 de março, às 14 122 

horas, na SMHSA. Finalizando foi definida a pauta da próxima reunião ordinária no dia 10 de abril, 123 

sendo: Apresentação do estudo da Câmara Técnica sobre o FMHIS. Na oportunidade foi definido 124 

que a nova Portaria Nº 595 do Ministério das Cidades será disponibilizada aos conselheiros por e-125 

mail. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 126 

               127 


