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Ata da 24ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 10/04/2014.             1 

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

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

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

estiveram presentes: Américo Pescador (SMHSA); Cândido Bordeaux Filho (IPUF); Fabiana 5 

Pedrosani e Luiz Tadeu Martins de Carvalho (SMC); Maria Gabriela da Rocha (SEMAS); Norton 6 

Makowiecky (PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI); Roberto de Oliveira (ACE); Juan Antônio 7 

Zapatel (CAU/SC); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Nivaldo Araujo da Silva (Região 8 

Norte da Ilha); Sulimar Vargas Alves (Região Centro da Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul da 9 

Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – Gão (Região 10 

Continental); Albertina da Silva e Souza (UFECO); Kelly Cristina Vieira e Michaeli de F. G. 11 

Martendal (SMHSA) e Paulina Korc (Secretária Executiva do CMHIS), somando um total de 12 

dezenove (19) pessoas presentes. Justificaram ausência: Rafael Hahne (SMHSA); Aldo Sebastião 13 

Lopes Martins (SESP); Alsivan Madeira (CRECI/SC); Sílvia Bittencourt Palma Ribeiro (SMDU); 14 

Elton Rosa Martinovsky (PGM); Cláudia Lopes Costa (Região Continental) e Domingos Micaella 15 

(UFECO). O Diretor de Habitação e representante suplente da SMHSA Engº. Américo Pescador 16 

presidiu a reunião. João Luiz de Oliveira – Gão solicitou que seja inclusa na pauta a discussão 17 

dos projetos da Vila Aparecida e Vila do Arvoredo, e indagou sobre os encaminhamentos 18 

deliberados na reunião da Comissão Executiva do CMHIS com o Prefeito Municipal. Na 19 

oportunidade, os conselheiros presentes também solicitaram informações a respeito do aluguel 20 

habitacional. Dando prosseguimento à pauta, deu-se a apreciação da ata da 23ª Reunião 21 

Ordinária sendo aprovada com inclusão, na linha 58, do seguinte texto: “Zébio solicitou ao 22 

Conselho que debatesse sobre os órgãos de planejamento do Município no sentido de contribuir 23 

para suas melhorias”. No terceiro ponto de pauta, Leonardo Pessina discorreu sobre a proposta 24 

de realizar um Seminário para capacitação dos conselheiros. Gão sugeriu a parceria com o Núcleo 25 

de Estudos em Serviço Social e Organização Popular da Universidade Federal de Santa Catarina 26 

(NESSOP/UFSC). O Conselho também considerou importante a participação da Caixa Econômica 27 

no referido evento. Pessina salientou a importância de resgatar o histórico do Sistema Nacional de 28 

Habitação, considerando que atualmente o Governo Federal está investindo especificamente no 29 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e no Programa de Aceleração do Crescimento 30 

(PAC). Salientou que no Ministério das Cidades estão previstos recursos para seis ações, dentre 31 

elas capacitação dos conselhos. Sendo assim, o Conselho definiu pela realização do Seminário 32 

entre os dias 19 e 23 de maio do corrente ano e, concomitantemente, será averiguada a 33 

possibilidade de acessar aos recursos do Ministério das Cidades para este fim. Pessina 34 
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prontificou-se em fazer um planejamento prévio do Seminário para depois discutir junto ao 35 

Conselho. Foi estabelecido que o Seminário terá como foco os membros do CMHIS e algumas 36 

lideranças comunitárias. Com relação à regulamentação do Fundo Municipal de Habitação de 37 

Interesse Social (FMHIS), Gão relatou que a Câmara Técnica está debatendo várias questões, 38 

dentre elas a necessidade de estruturação da Secretaria de Habitação. O Conselho avaliou a 39 

necessidade de sensibilizar o Prefeito Municipal para ampliar a equipe da Secretaria de Habitação 40 

e do Fundo de Habitação. Também foi avaliada a importância de estruturar a Secretaria Executiva 41 

do CMHIS para se tornar independente da estrutura da Secretaria de Habitação. Cândido 42 

salientou a importância do bom funcionamento dos fundos municipais. Calil comparou o Conselho 43 

Gestor com os conselhos fiscais dos condomínios. Sulimar enfatizou a necessidade de 44 

estruturação da Secretaria da Habitação, pois é a mesma equipe que atua em todos os projetos, 45 

só o Projeto Maciço do Morro da Cruz já exige uma série de ações. Salientou que esta forma de 46 

administrar “é irresponsabilidade do poder público”. Gão se pronunciou salientando a falta de 47 

clareza sobre o funcionamento do Conselho Gestor do FMHIS. Zébio elencou três pontos cruciais, 48 

na sua avaliação: 1) Discussão dos órgãos de planejamento; 2) Estruturação da Secretaria de 49 

Habitação e da Secretaria Executiva do CMHIS; 3) Regulamentação do FMHIS. Concluindo este 50 

ponto de pauta, Pessina informou que, após a presente reunião, a Câmara Técnica terá reunião 51 

para debater sobre a regulamentação da lei do FMHIS. Márcia sugeriu a participação de 52 

voluntários da área de Direito para ajudar nas discussões da Câmara Técnica sobre 53 

regulamentação da lei do FMHIS. O Conselho de Habitação acatou a sugestão que será articulada 54 

pela representante do FloriAmanhã. COMUNIDADE PC-3: Fabiana Pedrosani informou que no 55 

dia 09 de- abril, a Comissão de Moradores juntamente com técnicos da Secretaria de Habitação e 56 

representantes da UFECO reuniram-se para discussão do estatuto da comunidade. Na 57 

oportunidade, também estava prevista a discussão do projeto habitacional, o que não foi possível 58 

realizar por não haver tempo hábil, ficando agendada uma nova reunião para o dia 16 de abril, 59 

incluindo a aprovação do estatuto da associação de moradores. Com relação à proposta 60 

habitacional, Kelly salientou que a UNISUL tem a concepção de um projeto e, na reunião, irão 61 

para captar as ansiedades dos moradores. Outra ação importante é a melhoria das ligações de 62 

energia elétrica para garantir a segurança dos moradores, a ser realizada pela CELESC. As 63 

reuniões comunitárias acima citadas estão sendo realizadas na Escola Rosa Torres de Miranda, 64 

Bairro Jardim Atlântico. Sr. Nivaldo historiou que o Conselho de Habitação no início atuou mais 65 

diretamente às questões mais burocráticas. Agora, está atuando mais diretamente junto ás 66 

comunidades. Na Vila do Arvoredo tem muita gente tentando fazer novas construções, disse Sr. 67 

Nivaldo. A UNISUL tem a concepção de um projeto e, na reunião, irão captar as ansiedades dos 68 
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moradores, disse Kelly. PONTA DO LEAL: O impasse está no Cartório do 3º Registro o qual 69 

avalia que a União não pode receber terreno do Município. A Prefeitura está doando a área para 70 

União. Que postura o Conselho irá tomar frente ao problema? Américo informou que o Secretário 71 

Rafael esteve com o Desembargador Carlin avaliando a possibilidade de resolver o impasse. 72 

Américo relatou que, para a Caixa Econômica assinar o contrato junto à empresa, precisa do 73 

referido documento que não está sendo emitido pelo Cartório. Na sequência, o Conselho definiu 74 

pelo encaminhamento de ofício à Procuradoria Geral do Município solicitando agilidade na análise 75 

da proposta que trata da lei do aluguel habitacional. Também foi definida a pauta da próxima 76 

reunião ordinária, sendo: 1) Estudo da Portaria nº 595 de 18/12/2013 do Ministério das Cidades (1 77 

hora); 2) Informação e acompanhamento Projeto Vila do Arvoredo (30 minutos); 3) Minuta de 78 

regulamentação do FMHIS (30 minutos; 4) Informes, dentre eles a situação do aluguel habitacional 79 

em análise na Procuradoria Geral do Município. Também foi citada a necessidade de discutir a 80 

implementação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Passando aos informes, 81 

Albertina relatou que na reunião da Associação de Moradores da Serrinha foi dada a informação 82 

de que a CELESC está trocando postes na comunidade. Neste sentido, Sulimar salientou que o 83 

Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz está agendando reunião extraordinária junto à 84 

CELESC para esclarecer suas ações nas comunidades. Com relação à troca de postes, a 85 

Secretaria de Habitação irá averiguar o caso da CELESC. Nada mais havendo a tratar a reunião 86 

foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 87 

             88 


