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Relato da 25ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 15/05/2014.             1 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 1002 – 2 

Bloco B da UNISUL sito à Rua Trajano – Centro – Florianópolis/SC se reuniram os integrantes 3 

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

presentes: Rafael Hahne e Américo Pescador (SMHSA); Bruno Augusto Silva Palha 5 

(FLORAM); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); Fabiana Pedrosani (SMC); Maria Gabriela 6 

da Rocha e Kathia Terezinha Muller (SEMAS); Ana Cláudia Alves Pinto Porto (SMS); Roberto 7 

de Oliveira (ACE); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Sulimar Vargas Alves (Região 8 

Centro da Ilha); Zébio Corrêa da Silva e Bivar Santos (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque 9 

Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – Gão e Cláudia Lopes Costa 10 

(Região Continental); Albertina da Silva e Souza (UFECO); Paulina Korc (Secretária Executiva 11 

do CMHIS); Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina e Michaeli  de F. G. 12 

Martendal (SMHSA); Mariza Dreyer de Aguiar, Karina Euzébio (SEMAS); Juliana Sardá 13 

(CAIXA) e André Aldo Pereira (FloripAmanhã) somando um total de vinte e cinco (25) pessoas 14 

presentes. Justificaram ausência: Aldo Sebastião Lopes Martins e Geovani Santos da Silva 15 

(SESP); Dalmo Vieira Filho e Sílvia Bittencourt Palma Ribeiro (SMDU); Alsivan Madeira 16 

(CRECI/SC) e Domingos Micaella (UFECO). O Presidente do Conselho Municipal de 17 

Habitação e Saneamento Ambiental Engº. Rafael Hahne fez a abertura da reunião 18 

parabenizando as assistentes sociais pelo Dia da Assistente Social. Na sequência colocou em 19 

apreciação a ata que foi aprovada com a ressalva do Pessina que identificou repetição de 20 

frase no final da ata. Paulina ficou de corrigir esta parte digital. Considerando a pauta, Kelly 21 

Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina e Michaeli de F. G. Martendal 22 

apresentaram os pontos relevantes da Portaria 595 de 18/12/2013 que dispõe sobre 23 

parâmetros de priorização e sobre o processo de seleção dos beneficiários do Programa 24 

Minha Casa Minha Vida. Kelly salientou a necessidade desta discussão estabelecendo 25 

procedimentos para seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida Jardim 26 

Atlântico, já em execução. Há priorização ao atendimento de candidatos que se enquadrem no 27 

maior número de critérios. O número de famílias selecionadas deverá corresponder à 28 

quantidade de unidades habitacionais – UH do empreendimento acrescida de 30%. Sendo 29 

assim, como o Programa atenderá 78 famílias, deverão ser selecionadas 102 famílias, com 30 

renda familiar de até R$ 1.600,00. Com relação aos critérios de priorização de candidatos, 31 

Kelly elencou os três critérios nacionais, com base na Lei 11.977/2009, sendo: a) Famílias 32 
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residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; b) Famílias 33 

com mulheres responsáveis pela unidade familiar; c) Família de que façam parte pessoa com 34 

deficiência; e os critérios adicionais, aprovados pelo Conselho Municipal de Habitação de 35 

Interesse Social, Resolução CMHIS Nº 01/2014, sendo: a) Famílias que tenham em sua 36 

composição crianças, adolescentes, idosos; b) Famílias com vínculos sócio empregatícios; c) 37 

Tempo de moradia no Município. Juliana Sardá esclareceu que a Caixa irá observar o 38 

enquadramento na renda familiar exigida e não ter sido beneficiada em nenhum projeto 39 

habitacional. Houve destaque que os candidatos devem estar inscritos no cadastro 40 

habitacional do Município. Com relação às UH reservadas, 3% serão destinadas a pessoa 41 

idosa e o mesmo percentual será destinado ao atendimento a pessoas com deficiência ou 42 

família de que façam parte pessoas com deficiência, totalizando 6% de UH de reserva. Foi 43 

esclarecido aos conselheiros que os candidatos, pessoas idosas ou pessoas com deficiência 44 

que não forem selecionadas para as unidades reservadas, deverão participar do processo de 45 

seleção de candidatos para as demais unidades do empreendimento. Kelly salientou que a 46 

seleção dos demais candidatos deverá ser qualificada de acordo com a quantidade de 47 

critérios atendidos pelos candidatos, devendo ser agrupada da seguinte forma: Grupo I: 48 

representado pelos candidatos que atendam de cinco a seis critérios de priorização entre os 49 

nacionais e adicionais, sendo 75% deste grupo (54 UH); Grupo II: representado pelos 50 

candidatos que atendam até quatro critérios de priorização entre nacionais e adicionais, sendo 51 

25% deste grupo (18 UH). Kelly informou os conselheiros de que o Município atualmente 52 

conta com 17.965 famílias inscritas para atendimento com UH destas, 2.189 residem em 53 

outros municípios, portanto, 15.776 famílias é o universo atual de famílias inscritas no 54 

Município de Florianópolis. Destes, 4.755 declararam que residem na região continental. Kelly 55 

esclareceu ainda que a demanda de Projetos Habitacionais de Interesse Social pode ser feita 56 

por demanda fechada, exemplificando a Comunidade PC-3, e demanda aberta, sendo o caso 57 

do PMCMV Jardim Atlântico, tendo como base os candidatos que estão cadastrados. Kelly 58 

salientou que a equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental 59 

– SMHSA estudou a Portaria 595/2013 e elencou algumas propostas para avaliar junto ao 60 

Conselho de Habitação, sendo: Delimitação do território de abrangência às famílias 61 

cadastradas como residentes no Continente; Delimitação de área para novas inscrições: 62 

Jardim Atlântico Norte, Jardim Atlântico Sul, Marinha e Coloninha; Inserção da região Monte 63 

Cristo para novas inscrições; Levar a proposta coletivamente para a Comunidade PC-3; 64 
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Definição do tempo mínimo para pontuar no critério tempo de moradia no Município. Engº. 65 

Rafael esclareceu que a proposta da SMHSA é delimitar se o Bairro Monte Cristo será incluso 66 

ou não para as novas inscrições deste Programa. Kelly solicitou atenção ao destaque da 67 

Portaria 595/2013 no Anexo 3.3: Será admitida a indicação de famílias provenientes de um 68 

mesmo assentamento irregular, em razão de estarem em área de risco, terem sido 69 

desabrigadas por motivo de riscos ou dos motivos justificados em projetos de regularização 70 

fundiária e que tiverem que ser realocadas. Neste sentido, a indicação fica limitada a 50% da 71 

quantidade de unidades habitacionais contratadas no Município, salientou Kelly. Juliana 72 

Sardá salientou que, em caso de empate, poderá ser feito sorteio, o que não foi consensuado 73 

pelos conselheiros. Na sequência, os conselheiros se manifestaram com relação à exposição 74 

da Kelly. Albertina defendeu que no universo deveria ser considerado o total de cadastrados 75 

no Município. Engº. Rafael enfatizou que, considerando ser o primeiro projeto habitacional 76 

com demanda aberta, um universo de 15 mil famílias é muito amplo. Roberto defendeu a 77 

regionalização. Kelly salientou que a Prefeitura não tem estrutura para atualização de 15 mil 78 

famílias. Cláudia se posicionou a favor da delimitação das novas inscrições na Coloninha, 79 

Marinha e Jardim Atlântico Norte e Sul. Também defendeu que a Comunidade PC-3 não 80 

deveria ser informada coletivamente considerando o projeto específico para estas famílias. 81 

Cláudia disse ainda que para o Bairro Monte Cristo deveria ser proposto outro projeto. Para 82 

tanto, Gão citou o terreno pertencente à COHAB localizado no Bairro Monte Cristo o qual 83 

deveria ser utilizado para moradia. Gão disse ainda que a Comunidade PC-3 está recebendo 84 

um projeto numa área muito boa. Maria Gabriela solicitou atenção à demanda do aluguel 85 

social atendida pela Secretaria Municipal de Assistência Social a qual, na sua avaliação, 86 

deveria ser inclusa, tanto quem esteve quanto quem permanece no aluguel social. A 87 

Secretaria de Assistência Social deverá selecionar as, aproximadamente, duzentas famílias 88 

residentes no Continente e remetê-las à SMHSA. Após intensa discussão e inúmeras 89 

ponderações, questionamentos e esclarecimentos, o Conselho passou ao momento das 90 

deliberações, conforme segue: 1) Quanto ao território de abrangência definiu-se o Continente, 91 

com 12 votos a favor e um contra; 2) Quanto a delimitação da área para novas inscrições: 92 

Jardim Atlântico Norte, Jardim Atlântico Sul, Marinha e Coloninha definiu-se positivamente 93 

com 10 votos a favor, dois contra e uma abstenção; 3) Quanto ao critério de regionalização 94 

como ponto adicional definiu-se com 10 votos a favor e três abstenções; 4) Quando a inserção 95 

do Bairro Monte Cristo nas novas inscrições, foram 7 votos contra, 3 a favor e 3 abstenções; 96 
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5) Quanto a levar a proposta coletivamente à Comunidade PC-3, foram 9 votos contrários, 3 a 97 

favor e 1 abstenção; 6) Quanto ao tempo mínimo de 5 anos para pontuar no critério adicional 98 

tempo de moradia, a votação foi unânime positivamente; 7) As famílias beneficiadas pelo 99 

aluguel social, moradoras do Continente, que estão resguardadas pelo Decreto de calamidade 100 

automaticamente estão selecionadas de acordo com o ítem 3.4 do anexo da Portaria 101 

595/2013. Quanto à inclusão das famílias que estão em aluguel social e não estão 102 

resguardadas no Decreto de calamidade, residentes no Continente, atendidas pelo aluguel 103 

social anteriormente, que por força da lei foram excluídas do benefício, ou que permanecem 104 

no atendimento, poderão ser inclusas no novo cadastro para participação do processo de 105 

seleção. O Conselho foi unânime pela inclusão destas famílias. Finalizando esta pauta, Kelly 106 

apresentou o cronograma do PMCMV Jardim Atlântico que deverá ser cumprido conforme 107 

estabelece a Portaria 595/2009. Também salientou a necessidade de divulgação da listagem, 108 

impressa, das famílias inscritas em projetos habitacionais. Foi estabelecido que a listagem 109 

será afixada em Postos de Saúde, nos CRAS e nas escolas. Não havendo mais tempo hábil e, 110 

considerando que a pauta da presente reunião não foi esgotada, o Conselho definiu por 111 

manter a pauta, sendo: 1. Informação e acompanhamento Projeto Comunidade Vila do Arvoredo; 112 

2. Minuta de regulamentação do FMHIS; 3. Situação da minuta do projeto de lei que trata sobre 113 

aluguel habitacional. A próxima reunião ordinária, em função da Copa 2014, foi antecipada para o 114 

dia 10 de junho, às 14 horas. No momento dos informes, Sulimar solicitou atenção especial ao 115 

documento que trata sobre o aluguel habitacional, pois as famílias estão sendo prejudicadas. Para 116 

tanto, o Conselho definiu que o Presidente do Conselho faça contato com o Prefeito solicitando 117 

agilidade na tramitação. Com relação ao Programa COHAB Cidadã, Cláudia salientou que as 118 

famílias não tem condições financeiras de pagar a mão de obra. Sendo assim, solicitou que a 119 

Prefeitura disponibilize uma empresa para executar a melhoria das casas a serem beneficiadas 120 

com recursos da COHAB/SC. Ficaram pendentes para reunião de julho a discussão sobre o 121 

Projeto PC-3, Vila Cachoeira e COHAB Cidadã. Na oportunidade foi definida a reunião da Câmara 122 

Técnica para o dia 03 de junho, às 14 horas, na SMHSA para discutir a minuta para 123 

regulamentação da Lei do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Nada mais havendo 124 

a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 125 
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