
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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     

Relato da 41ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 08/10/2015.   1 
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Auditório da Casa da 2 

Memória – Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Silvia Grando (SMS); Nivaldo Araújo da 4 

Silva (Região Norte da Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina 5 

Bernini (Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – (Gão) (Região Continental); Cláudia Lopes 6 

Costa (Região Continental); José Carlos Vieira Dalponte, Paulina Korc, Leyla Franzoni, Michaeli 7 

Martendal, Fabiana Pedrosani, Chayanne da Silva e Betina D’Ávila (SMHSA), Norton Makowiecky 8 

(PGM); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Juan Antônio Zapatel (CAU/SC); Albertina da Silva 9 

e Souza (UFECO); Amilton Silveira (SMC); somando um total de dezoito (18) pessoas presentes.  10 

Foram justificadas as ausências de Domingos Savil Zancanaro (SMHSA); Victor Souza e Ingrid Etges 11 

Zandomeneco (IPUF), Roberto de Oliveira (ACE); Telma de Oliveira Pitta e Ivana Carla Tomasi 12 

(SMDU). José Carlos Vieira Dalponte deu abertura à reunião, saudando os presentes, se 13 

apresentando como Gerente de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação e 14 

Saneamento Ambiental e, na presente reunião está representando o Presidente do Conselho 15 

Domingos Savil Zancanaro que não pode estar presente por motivo de viagem a serviço. Dalponte 16 

conduziu os trabalhos, colocando em apreciação a ata da última reunião. Neste sentido, Pessina 17 

tomou a palavra e parabenizou Paulina pela redação e seus detalhamentos. Dalponte salientou que 18 

leu atentamente e observou que a mesma foi extensa e detalhada. Assim também os demais 19 

conselheiros presentes aprovaram a ata da 40ª reunião ordinária, por unanimidade. Com relação à 20 

Ponta do Leal, Betina salientou a necessidade de definir a listagem da Ponta do Leal, porque desta, 21 

depende a listagem das famílias do Programa Minha Casa Minha Vida - Jardim atlântico. Betina em 22 

seu relato informou também que esteve reunida com a empresa que vai fazer o trabalho social do 23 

Jardim Atlântico, mas ainda não tem os nomes fechados das pessoas apontadas ao estudo. Claúdia 24 

salientou que, por conta de dúvidas por parte dos moradores que realizaram o cadastro e alegavam 25 

que não receberam a visita domiciliar, na época, a Sra. Eliza, moradora do Bairro Coloninha, 26 

encaminhou documento ao Ministério Público Estadual solicitando providências com relação ao 27 

cadastramento das famílias a serem beneficiadas pelo Projeto Minha Casa Minha Vida Jardim 28 

Atlântico. Cláudia informou que, endossando a situação apresentada pela Sra. Eliza, também 29 

remeteu documento ao Ministério Público Estadual, que em 08/10/2015 respondeu que não era da 30 

competência deles sendo, posteriormente, encaminhada a mesma denúncia ao Ministério Público 31 

Federal que se manifestou afirmando que o Projeto Minha Casa Minha Vida, foi feito para beneficiar 32 

as comunidades da Coloninha, Jardim Atlântico e Marinha. Na oportunidade, Cláudia enfatizou que 33 

ainda tem questionamentos em relação às famílias da Ponta do Leal a serem inseridas no Projeto do 34 
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Jardim Atlântico. Cláudia rememorou sobre o acordo firmado na audiência pública de zoneamento do 35 

terreno, em que as lideranças comunitárias da Coloninha estavam presentes. Também citou a 36 

deliberação deste Conselho com relação às comunidades que seriam beneficiadas pelo referido 37 

Projeto, sendo: Coloninha, Jardim Atlântico e Marinha. Cláudia salientou que tem dez dias hábeis 38 

para responder ao Ministério Público Federal e que, independentemente do que for resolvido, a ata 39 

desta reunião será encaminhada ao referido Ministério Público. As assistentes sociais informaram 40 

que irão apresentar na próxima reunião as definições e resultado do estudo, em decorrência das 41 

visitas às famílias apontadas na reunião anterior. Dalponte agradeceu a explanação do assunto 42 

pelas assistentes sociais e passou ao ponto seguinte da pauta que é a preparação da I Conferência 43 

Municipal de Habitação de Interesse Social. Pessina, como representante da Comissão Preparatória, 44 

elencou os tópicos discutidos, sendo: Definição dos objetivos da Conferência: Dar visibilidade do 45 

Plano de Habitação; Definir prioridades dentro do Plano em conjunto com a comunidade; Criar 46 

políticas de Habitação Social; Conhecer a “cidade real”. Diretrizes: Utilizar o Plano de Habitação 47 

como documento referência para a Conferência; Mostrar os casos de sucesso já implantados em 48 

Florianópolis (Panaia, Ponta do Leal e Jardim Atlântico) com base no Plano de Habitação e casos 49 

ainda pendentes (Vila do Arvoredo); Desenvolver oficinas anteriores à Conferência para expandir o 50 

conhecimento das comunidades e trazer informações para suportar o evento e as deliberações; 51 

UFECO também irá programar uma pré-conferência. Temas sugeridos: Função social da propriedade 52 

e da Cidade; Regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários; Construção de 53 

novas Unidades Habitacionais/Terras. Dias do evento - Opção: 28/04 (quinta à noite), 29/04 (sexta à 54 

tarde e à noite) e 30/04 (sábado de manhã e a tarde). Locais do evento: Opções: ALESC, IFSC, 55 

SENAC e UFSC; Necessidade de salas para promover oficinas; Fácil acesso para moradores de toda 56 

a cidade. Pendências e Responsabilidades: Verificar opções de locais e datas disponíveis – Paulina. 57 

Construir a proposta e definir os palestrantes de diferentes instâncias: Ministério das Cidades; 58 

Secretaria Estadual da Assistência, Habitação e Trabalho; COHAB; Caixa Econômica Federal; 59 

Prefeitura Municipal de Florianópolis. Sugestões de tópicos para a próxima reunião: Definição do 60 

lema (Slogan) da Conferência - Sugestão: Cidade e Habitação para todos; Cidade para Todos; 61 

Mobilização comunitária aproveitando as plenárias públicas nas regiões e reunião com as entidades 62 

ligadas a habitação. Riscos levantados: Necessidade de garantir dotação orçamentária para o evento 63 

em 2016; Mês de Maio é posterior à saída dos candidatos a cargos políticos, risco em não cumprirem 64 

algum acordo; Necessidade de mobilizar e fornecer transporte gratuito a moradores de locais 65 

distantes. Zébio solicitou a inserção do item planejamento e desenvolvimento da cidade. Pessina 66 

salientou que todos esses pontos estão em discussão, pois é o Conselho que definirá o rumo da 67 

Conferência. Sílvia sugeriu, para próxima reunião, que os conselheiros tragam opções de temas e 68 
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novas sugestões. Pessina informou que o número de pessoas estimado é em torno de 400 a 500 69 

participantes. Silvia falou que é necessário orientar as comunidades para participar das oficinas, 70 

painéis, material informativo e, até mesmo, as reinvindicações dos moradores. Silvia também disse 71 

que é necessário mostrar a cidade real, com três temas principais para ter foco e discussão, gerando 72 

uma plenária forte e contemplando as comunidades. Em relação ao planejamento e desenvolvimento 73 

da cidade, Pessina enfatizou que no item função social da propriedade da cidade, irá abranger esse 74 

tema. Sílvia sugeriu a inclusão da questão ambiental e ocupação em áreas de risco. Pessina propôs 75 

o envolvimento do Escritório Modelo de Arquitetura, trazendo a Universidade Federal mais próximo 76 

das comunidades. Gão indagou até que ponto a Conferência irá apontar mudanças na política 77 

habitacional de Florianópolis, e questionou de que forma o Conselho vai agregar algo positivo às 78 

pessoas das comunidades. Silvia informou esta será a primeira Conferência Municipal de Habitação 79 

organizada por este conselho, portanto, deve ser impactante e, por consequência, seus bons 80 

exemplos podem ser utilizados até mesmo como modelo. Disse ainda que a Conferência deve ter o 81 

perfil do Conselho. Albertina disse que a Conferência é um espaço para ouvir o anseio dos 82 

diferentes segmentos da sociedade. Zébio salientou que, ao final da Conferência, é importante que 83 

sejam apresentadas propostas para se tornarem lei. Cláudia falou que o Executivo Municipal deixou 84 

a desejar o Programa Minha Casa Minha Vida em Florianópolis e registrou sua insatisfação com 85 

relação a estes programas. Pessina salientou que a participação popular é fundamental e vai agregar 86 

o Conselho para apresentar novas propostas. Gão falou que além de ser membro do Conselho, faz 87 

parte do movimento social, salientando que participa de vários debates. Neste sentido, Gão disse que 88 

“não se pode cair na mesmice dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TTCs) nas favelas, desta 89 

forma, precisa-se ter clareza e organização na Conferência, ter percepção e ser objetivo”. Na 90 

oportunidade, indagou quem vai dar respostas às comunidades, salientando a importância da 91 

participação de pessoas capacitadas para falar sobre os projetos para não permanecer na mesmice. 92 

Silvia argumentou que o resultado dos encaminhamentos e propostas da Conferência serão diluídos 93 

posteriormente pelo Conselho. Zébio acredita que o Conselho está atuando de forma propositiva a 94 

exemplo da Lei do Auxílio Habitacional. Cláudia falou que a Conferência é o espaço de ouvir as 95 

comunidades. Sílvia disse que está acompanhando a 9° Conferência Municipal de Saúde e as 96 

respostas não são emitidas no ato. Pessina salientou que nas diretrizes serão apresentados os 97 

projetos exitosos e as pendências com seus desafios. Amilton indagou quais serão as perspectivas 98 

de novos projetos habitacionais no município. Albertina disse que a Prefeitura pode aproveitar este 99 

espaço para expor projetos futuros. Nórton ressaltou a relevância do evento, salientando que não é 100 

momento de apresentar projetos futuros. Pessina avaliou que o momento é ideal, pois antecede as 101 

eleições municipais. Gão frisou que o trabalho será aproveitado, que é importante haver 102 
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direcionamento, para não prejudicar as próximas gestões. Juan indagou sobre discussão 103 

preparatória. Nivaldo disse que após todas as falas as comunidades irão fazer perguntas, pois tem 104 

expectativas. Disse também que o Conselho vai aprender e se capacitar e que é necessário ter 105 

cuidado para não frustrar as comunidades, a exemplo da comunidade Vila do Arvoredo. Nivaldo 106 

disse ainda que acredita que, com a Conferência, o Conselho terá grande aprendizagem. Gão 107 

destacou que as comunidades cobram dos líderes comunitários e das assistentes sociais, pois, 108 

muitas vezes, se criam expectativas, exemplificando a Comunidade Vila do Arvoredo. Dalponte 109 

avaliou o momento da reunião como rico em informações, com questionamentos e sonho. Salientou 110 

que é necessário ter clareza com relação aos palestrantes e coordenadores da mesa, pois toda 111 

decisão da Conferência tem que ter o foco da Política Habitacional do Município. Silvia disse que e 112 

as propostas sempre devem ser expostas ao Conselho. Finalizando este ponto de pauta, ficou 113 

estabelecida a data de 20/10/2015, às quatorze horas, no auditório Casa da Memória a próximas 114 

reunião da Comissão de Preparação da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social. 115 

Com relação às Plenárias Públicas para definição dos representantes da sociedade civil organizada 116 

no Conselho de Habitação, Dr. Nórton enfatizou duas questões, sendo uma a importância da 117 

renovação dos conselheiros, pois, se houver possibilidade de recondução ao cargo haveria apenas 118 

‘troca de cadeiras’; outra questão é o envolvimento das entidades comunitárias e associações de 119 

moradores. Na oportunidade, o Procurador destacou a importância da oxigenação dos conselheiros. 120 

Pessina avaliou que são as pessoas e não entidades que permanecem por duas gestões e depois 121 

precisam ser renovadas, embora que gostaria de continuar fazendo parte do Conselho, concluiu 122 

Pessina. Albertina também salientou que o mandato é do membro/pessoa e não entidade. Na 123 

oportunidade, avaliou que haverá uma oxigenação de aproximadamente noventa por cento do 124 

Conselho. Albertina citou a importância do envolvimento das entidades afins com o debate por 125 

moradia, salientando que as associações de moradores estão incluindo este item nas finalidades 126 

estatutárias. Juan informou que não vê prós e contras, não tem uma posição fechada. Por outro lado, 127 

Gão avaliou que a questão habitacional envolve a educação, saúde, lazer, saneamento, pois está 128 

tudo ligado. Zébio disse que a população alvo tem que participar do edital, que tem um chamamento 129 

dos moradores que sofrem com os problemas elencando os demais para somar ao tema, o edital tem 130 

que ser mais debatido até ser publicado. Gão falou que deve-se priorizar as associações dos 131 

moradores, pois o Conselho está discutindo a questão habitacional da cidade. Paulina esclareceu as 132 

questões estabelecidas na Lei nº 8210/2010. Cláudia salientou que a diretoria e ata de eleição das 133 

associações de moradores e entidades comunitárias tem que ser reconhecidas em cartório e que é 134 

preciso agir corretamente. Albertina disse que é possível flexibilizar não infringindo o que rege a lei. 135 

Paulina indagou como será definido o credenciamento das entidades, salientando que, o mais viável, 136 
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seria antecipar a entrega da documentação das entidades à Secretaria do Conselho. Silvia enfatizou 137 

que este item tem que estar claro no edital. Zébio sugeriu prazos finais para entrega de documentos 138 

em média setenta e duas horas antes do pleito. Nivaldo indagou como será a decisão de votação. O 139 

Conselho concordou que será por unanimidade/aclamação ou pelo voto. Gão rememorou que em 140 

outro momento as plenárias públicas foram invalidadas, tendo que ser realizadas novamente, 141 

redobrando o trabalhão à Secretária Executiva Paulina. Paulina informou que a proposta da 142 

Comissão Preparatória é que as plenárias públicas sejam realizadas entre os dias 30 de novembro e 143 

04 de dezembro, o que foi acatado pelos conselheiros presentes. Com relação ao orçamento de 144 

2016, Dalponte cientificou os conselheiros que, considerando que a proposta orçamentária não está 145 

pronta, esta será apresentada na próxima reunião. Para tanto, o Conselho afirmou que quer fazer 146 

parte da discussão e não apenas receber a proposta pronta. Pessina informou que há dois anos foi 147 

formada comissão que acompanhou a elaboração da proposta. Dalponte se comprometeu em levar 148 

ao Secretário a solicitação do Conselho. Albertina disse estar decepcionada com a questão do 149 

orçamento que vai passar por audiência pública e não foi apresentado ao Conselho. Pessina disse 150 

que isso é um desrespeito, pois o Conselho deve saber quais recursos estão sendo previstos para o 151 

ano de 2016.  Zébio falou que o auxílio habitacional está regulamentado, mas precisa estar incluso 152 

no orçamento de 2016. Dalponte informou que a Secretaria tem até o final do mês para concluir a 153 

proposta. Albertina enfatizou que está no Regimento Interno do Conselho a elaboração da proposta 154 

orçamentária. Pessina disse que no ano de 2014 o Conselho foi compreensivo por causa da 155 

mudança de secretários, porém, este ano não poderia se repetir. Zébio surgiu reunião extraordinária, 156 

para construir o orçamento para 2016. Dalponte disse que levará as questões referentes ao 157 

orçamento, ora expressas, ao Secretário.  Cláudia falou sobre a importância da Prefeitura fazer a 158 

prestação de contas junto à COHAB/SC referente aos recursos do Programa Reforma Habitacional. 159 

Quanto à fala da Cláudia a respeito da denúncia no Ministério Público, Gão solicitou, se houver 160 

possibilidade, da cópia da documentação sobre a Ponta do Leal. Finalizado a reunião, Dalponte 161 

disse não está no Conselho para atender interesses individuais, mas tem como objetivo que todos os 162 

assuntos sejam discutidos com profundidade para buscar soluções e resultados às comunidades. 163 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e nós, Chayanne da Silva e Paulina Korc, 164 

redigimos a presente ata. 165 
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