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Relato da 26ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 10/06/2014.             1 

Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 1002 – Bloco 2 

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

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

presentes: Américo Pescador (SMHSA); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); Maria Gabriela 5 

da Rocha (SEMAS); Célio José Sztoltz Júnior (SMDU); Ana Cláudia Alves Pinto Porto (SMS); 6 

Calil Cherem Netto (SECOVI); Juan Antônio Zapatel (CAU/SC); Márcia Regina Teschner 7 

(FloripAmanhã); Nivaldo Araujo da Silva (Região Norte Ilha); Sulimar Vargas Alves (Região 8 

Centro da Ilha); João Luiz de Oliveira – Gão (Região Continental); Albertina da Silva e Souza 9 

(UFECO); Paulina Korc (Secretária Executiva do CMHIS); Luiz Fernando Cardoso (SMHSA); 10 

Lucas Passold e Angélica J. De Oliveira (UFSC), somando um total de dezesseis (16) pessoas 11 

presentes. O Diretor de Habitação e Regularização Fundiária e representante suplente da SMHSA 12 

Engº. Américo Pescador presidiu a reunião e justificou a ausência do Presidente do Conselho e 13 

Secretário de Habitação Engº. Rafael Hahne. Na oportunidade, Paulina justificou as seguintes 14 

ausências: Bruno Augusto Silva Palha (FLORAM); Aldo Sebastião Lopes Martins (SESP); 15 

Fabiana Pedrosani (SMC); Norton Makowiecky e Elton Rosa Martinovsky (PGM); Alsivan 16 

Madeira (CRECI/SC); Roberto de Oliveira (ACE); Felipe de Margo Pereira (Região Centro 17 

Ilha); Bivar Santos (Região Sul Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha) e 18 

Claudia Lopes Costa (Região Continental). Na sequência, Engº. Américo Pescador colocou 19 

em apreciação a ata da 25ª Reunião Ordinária de 10/06/2014 que foi aprovada por 20 

unanimidade. Considerando a pauta, Engº. Américo historiou a situação do Projeto Vila do 21 

Arvoredo, salientando que está elencado como uma das prioridades no Conselho de 22 

Habitação. Na sequência apresentou o vídeo retratando a situação dos moradores da Vila do 23 

Arvoredo, produzido pela Secretaria de Habitação e Saneamento Ambiental e encaminhado 24 

ao Ministério das Cidades, no intuito de garantir os recursos. A primeira área proposta para 25 

remoção era o terreno pertencente à CASAN que, por problemas ambientais, não foi 26 

aprovado. Como segundo plano, está em negociação o terreno localizado na Servidão Três 27 

Marias, há 3,3 Km da área atual, local onde funciona fábrica de lajotas. Nesta área será 28 

possível contemplar 96 famílias, com unidades habitacionais multifamiliares, sendo seis blocos 29 

com quatro apartamentos cada, além de trinta e oito (38) vagas de estacionamento. Engº. 30 

Américo apresentou a planta baixa, esclarecendo aos conselheiros a proposta, salientando 31 

que o projeto arquitetônico está em fase final de elaboração. Na oportunidade, Américo 32 
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enfatizou que, para infraestrutura a intenção é utilizar recurso do Orçamento Geral da União 33 

(OGU). Albertina rememorou que em 31 de julho de 2013 deu-se reunião entre o Conselho 34 

de Habitação, lideranças comunitárias da Vila do Arvoredo e o Prefeito Municipal e que, além 35 

do Projeto Prefeitura no Bairro, os demais encaminhamentos não foram realizados. Engº. 36 

Américo esclareceu que, com relação ao compromisso da Secretaria de Habitação, foram 37 

realizadas ações em relação a precariedade habitacional, porém a fiscalização é de 38 

responsabilidade da FLORAM. Nivaldo refletiu sobre a importância de manter as informações 39 

sob sigilo, considerando que todas as vezes que foi cogitada alguma área para relocação, as 40 

comunidades do entorno se mobilizavam contrárias à execução do projeto habitacional para a 41 

Comunidade Vila do Arvoredo. Sr. Nivaldo salientou ainda que, avaliando a atuação da 42 

polícia local, percebe-se que a mesma está conivente com as ilegalidades que vem ocorrendo 43 

na comunidade. Na oportunidade, Sr. Nivaldo ressaltou a importância de sensibilizar a 44 

FLORAM com relação ao compromisso de fiscalizar pois os fiscais chegam na comunidade 45 

dizendo que a ação de demolição é por conta de “Denúncia da comunidade”, o que 46 

compromete as lideranças comunitárias, inclusive recebendo diversos tipos de ameaças. 47 

Exemplificou que na última ação demolitória recebeu ameaça no sentido de atear fogo na sua 48 

residência, lamentou Sr. Nivaldo. Na oportunidade, os conselheiros presentes salientaram a 49 

necessidade da FLORAM utilizar de estratégias como, sobrevoo da polícia para monitorar a 50 

Área de Preservação Permanente, inibindo novas ocupações irregulares. Sr. Nivaldo em seu 51 

depoimento enfatizou o problema de ameaça que está enfrentando diariamente. Na 52 

sequência, Sr. Sulimar salientou que estão sendo feitas „vistas grossas‟ à situação do Sr. 53 

Nivaldo que está constantemente sendo ameaçado. Disse ainda que o Maciço do Morro da 54 

Cruz sempre teve problemas com a FLORAM, pois os fiscais, sucessivamente, revelavam que 55 

a denúncia partia da comunidade, quando não proferiam o nome do denunciante. 56 

Considerando a situação apresentada, os conselheiros deliberaram que o Presidente do 57 

Conselho informe o Prefeito Municipal sobre a atual situação da comunidade e que faça 58 

contato com o Superintendente da FLORAM e o Comandante da Polícia Militar para tomar as 59 

providências cabíveis diante da problemática apresentada. Sr. Sulimar afirmou que o Maciço 60 

do Morro da Cruz é parceiro e está comprometido com a situação da Vila do Arvoredo. Disse 61 

ainda que o poder público: Polícia Militar, Polícia Ambiental e FLORAM estão se eximindo da 62 

responsabilidade de fiscalizar e de garantir a segurança. Lucas, estudante da UFSC, indagou 63 

o grupo sobre questões relacionadas à Comunidade Vila do Arvoredo que, segundo Engº. 64 
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Américo, o projeto está sendo elaborado com o objetivo de atender as 168 famílias 65 

cadastradas, salientando que tais questões já foram elucidadas à comunidade e ao Conselho 66 

de Habitação. Sr. Nivaldo complementou dizendo que se forem identificadas famílias que 67 

estão fora da área de risco, as mesmas terão que assinar um termo de responsabilidade caso 68 

optem por permanecer no local. Gão salientou que a presente reunião deve ter mais 69 

objetividade e que a discussão deve girar em torno do projeto arquitetônico, objetivo desta 70 

pauta. Engº. Américo elencou também os demais terrenos identificados pela equipe técnica 71 

da Secretaria de Habitação, juntamente com Sr. Nivaldo, para possível relocação das famílias 72 

da Vila do Arvoredo. Após inúmeras questões abordadas, Gão sugeriu a formação de 73 

Comissão Permanente específica para tratar das questões referentes à Vila do Arvoredo, 74 

buscando agilizar as negociações e ‘desatando os nós’, em parceria com a Secretaria de 75 

Habitação. O Conselho avaliou positivamente a proposta e, na sequência, foi composta a 76 

Comissão com os seguintes membros: Nivaldo Araujo da Silva, Sulimar Vargas Alves, João 77 

Luiz de Oliveira, Albertina da Silva e Souza, Juan Antônio Zapatel, Américo Pescador e 78 

Paulina Korc. Na oportunidade foi estabelecida a primeira reunião da Comissão para o dia 16 79 

de junho, às 18 horas, na SMHSA. Com relação às questões de cunho social, assumidas na 80 

reunião com o Prefeito e que continuam pendentes, o Conselho avaliou que caberá à 81 

Secretaria de Habitação juntamente com a Secretaria de Assistência Social avaliar as 82 

demandas. Dando prosseguimento à pauta, foi apresentada a minuta de regulamentação da 83 

Lei Complementar Nº 472/2014 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Paulina 84 

esclareceu que foram realizadas quatro reuniões da Câmara Técnica, bem como, duas 85 

reuniões da equipe técnica da Secretaria de Habitação para aprimorar o documento. Após a 86 

leitura da Minuta, na íntegra, foram apresentados dois destaques, os quais serão 87 

considerados na próxima reunião da Câmara Técnica a ser agendada pela Secretaria 88 

Executiva do Conselho. Dando prosseguimento à reunião, no momento dos informes, Paulina 89 

relatou que a Minuta do Projeto de Lei do Auxílio Habitacional foi protocolada na Secretaria de 90 

Habitação no dia 11 de junho com parecer favorável da Procuradoria Geral do Município. 91 

Cibele cientificou os conselheiros que, ao analisar a minuta quanto aos impactos e 92 

enquadramentos em relação ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social – PMHIS, 93 

observou os seguintes pontos a serem considerados: 1) Alterar o parágrafo 2º do artigo 3º 94 

proposto, substituindo a base de cálculo do percentual de atendidos com base no déficit 95 

habitacional qualitativo para o déficit habitacional, o que está diretamente relacionado às 96 
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necessidades habitacionais; 2) Compatibilizar o conceito de baixa renda do parágrafo 2º do artigo 97 

2º com a definição constante do Plano Diretor do Município de Florianópolis, artigo 37, inciso I que 98 

classifica o atendimento habitacional com base na renda da família. Luiz Fernando advertiu que 99 

deverá ser criada dotação orçamentária. Engº. Américo esclareceu que foi justamente no 100 

momento de buscar base para o cálculo da dotação orçamentária que a equipe técnica da 101 

Secretaria de Habitação identificou esta lacuna. Para agilizar a discussão, a Secretaria de 102 

Habitação deverá reunir a comissão composta pela Secretaria de Assistência e Procuradoria do 103 

Município, que elaborou a minuta, para rediscutir as pendências. Maria Gabriela sugeriu que a 104 

Secretaria de Assistência Social remeta as demandas atendidas pelo benefício do aluguel social o 105 

que justificará a importância e necessidade do projeto de lei do auxílio habitacional. Finalizando a 106 

reunião foi definida a pauta da próxima reunião, sendo: Apresentação e discussão da minuta de 107 

regulamentação da lei do FMHIS (30‟); Apresentação do Projeto da Comunidade PC-3 (30‟); 108 

Panorama da regularização fundiária das comunidades: Vila Cachoeira, Vila União, Mocotó, 109 

Região Chico Mendes e Panaia (30‟); Informações da minuta do aluguel habitacional. Nada mais 110 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 111 

 112 

        113 


