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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 10/12/2015.   1 
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Auditório da Casa 2 

da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes integrantes 3 

do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): José Carlos Vieira Dalponte, 4 

Paulo Bastos Abraham, Paulina Korc, Chayanne da Silva e Betina D’Ávila (SMHSA); Bruno 5 

Augusto Silva Palha (FLORAM); Ingrid Etges Zandomeneco (IPUF); Telma de Oliveira Pitta 6 

(SMDU); Silvia Grando (SMS); Calil Cherem Netto (SECOVI); Roberto de Oliveira (ACE); Juan 7 

Antônio Zapatel (CAU/SC); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Zébio Corrêa da Silva 8 

(Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Cláudia Lopes Costa 9 

(Região Continental); Albertina da Silva e Souza (UFECO), somando um total de dezessete (17) 10 

pessoas presentes. José Carlos Vieira Dalponte iniciou a reunião se apresentando como 11 

Gerente de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 12 

Ambiental que, na presente reunião, está representando o Presidente do Conselho Domingos Savil 13 

Zancanaro que não pode estar presente por motivo de força maior. Dalponte conduziu os 14 

trabalhos, saudando os presentes e colocando em apreciação a ata da 41ª e 42ª reunião, sendo 15 

aprovadas por unanimidade. Na sequência, Pessina pediu a palavra observando que, sendo a 16 

última reunião de 2015, o momento merece uma avaliação adequada, ressaltando o fim de sua 17 

participação ao longo de dois (2) anos de trabalho. De acordo com a pauta, Paulina apresentou a 18 

composição do CMHIS definida nas Plenárias Públicas - Gestão 2016/2017: Região Continental: 19 

(T) Tânia Maria Ramos e (S) Antônio Joel de Paula; Região Sul da Ilha: (T) Elenyr de Souza e (S) 20 

Graciela Fernández; Região Norte da Ilha: (T) Ailson Antônio Coelho e (S) Ricardo Patrício; Região 21 

Centro e Oeste da Ilha: (T) Rosemeri M. de Souza e (S) Alex Correia; Iniciativa privada: (T) Calil 22 

Cherem Netto (SECOVI) e (S) Hélio César Bairros (SINDUSCON); Profissionais Liberais: (T) 23 

Flávio Alberto Barreto Trevisan (IAB/SC) e (S) Carlos Bastos Abraham (SENGE/SC); ONGs: (T) 24 

Rita de Cássia Dutra e (S) Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã). Paulina relatou que algumas 25 

plenárias foram realizadas em dois momentos, possibilitando maior participação e envolvimento 26 

das comunidades interessadas. Na oportunidade informou que apenas na Região Leste da Ilha 27 

nenhuma entidade se habilitou ao pleito. Informou ainda, que de acordo com a Lei nº 8210/2010, 28 

os conselheiros que estão concluindo o mandato deverão ser diplomados, no mesmo evento onde 29 

se dará a posse da nova gestão, que está prevista para fevereiro de 2016. Sílvia perguntou se a 30 

diplomação ocorrerá com a presença ou não do Prefeito Municipal. Dalponte e Paulina 31 

esclareceram que o evento consta da agenda do Prefeito. Paulina questionou sobre a constante 32 

ausência de alguns conselheiros. Neste sentido, Dalponte salientou que tem alguns conselheiros 33 

que nunca compareceram na reunião. Em relação à diplomação e posse, Dalponte propôs que 34 
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fosse elaborado relatório da Gestão 2014/2015 para apresentar no referido evento. Albertina 35 

apoiou a sugestão do Dalponte. Em relação a decisão judicial sobre o Plano Diretor, os conselhos 36 

pontuaram algumas questões: Calil sugeriu o agendamento de reunião com a Dra. Analucia 37 

Hartmann. Na oportunidade destacou que o Conselho de Habitação e a Secretaria de Habitação 38 

não podem ficar fora do Conselho da Cidade. Zébio disse que o Plano Diretor está sendo discutido 39 

à revelia das comunidades; também ressaltou que o Conselho de Habitação precisa ter campo de 40 

luta e ação junto aos órgãos de planejamento. Albertina reiterou a proposta de reunião com Dra. 41 

Analucia Hartmann, e apresentou sua preocupação sobre as Zonas Especiais de Interesse Social 42 

(ZEIS). Após inúmeras considerações dos conselheiros, o grupo avaliou que não tem informações 43 

precisas a respeito da decisão judicial, o que impossibilita de tomar alguma iniciativa. No entanto, 44 

ficou agendada reunião extraordinária para o dia 17/12/2015, às 14 horas, na Casa da Memória, 45 

caso o grupo obtenha subsídio para aprofundar o assunto e se manifestar. Na sequência, Zébio 46 

solicitou informações, pois pretende sair do Conselho com respostas sobre: (1) Lei do auxílio 47 

habitacional; (2) FMHIS - Composição do Conselho Gestor; (3) Cadastramento da Ponta do Leal; 48 

(4) Levantamento sobre órgãos de planejamento; (5) Plano Diretor (revisão); (6) Conselho 49 

Municipal da Cidade. Ingrid informou que o Plano Diretor está totalmente suspenso através do 50 

Supremo Tribunal de Justiça. Telma confirmou a informação, salientando que com esta sentença 51 

estão realmente suspensos diversos serviços, como a expedição de alvarás; consulta de 52 

viabilidades cessadas. Disse ainda que os alvarás expedidos com base na Lei n°482 deverão ser 53 

cassados. Telma também informou que em trinta (30) dias, deverão ser realizadas as treze (13) 54 

audiências públicas.  Em relação às multas, Telma relatou que se não forem realizadas as treze 55 

(13) audiências públicas, se não forem remontados os treze (13) núcleos distritais e não forem 56 

cassados os alvarás, tudo isso resultará em multas diárias, com risco de improbidade 57 

administrativa. Telma salientou que esta questão atinge diretamente processos habitacionais que 58 

estão tramitando na Prefeitura. Juan relatou que, na sua avaliação, a Prefeitura carece: 1) 59 

Planejamento estratégico; 2) Número de funcionários para atender nas datas propostas; 3) 60 

Recursos e verbas para montar e concluir projetos; 4) Pessoas específicas para atuar nos 61 

processos. Juan salientou que a demanda é cada vez maior não atendendo as datas. Leonardo 62 

Pessina falou que a condução do então Presidente do IPUF Dalmo e do atual Prefeito, no que se 63 

refere ao Plano Diretor, foi péssima. Relatou ainda que, ao participar de uma reunião com Dalmo, 64 

o mesmo mostrou-se evasivo, largando o IPUF à deriva, “elaborou o Plano Diretor com estagiários 65 

e com pessoas sem capacidade ou sem experiências anteriores”, lamentou Pessina. Por fim, 66 

relatou que este ano o Conselho ficou sem apoio da Prefeitura. Sílvia enfatizou a importância do 67 

Plano Diretor, pois, caso contrário, vai expandir ainda mais a cidade clandestina. Na oportunidade 68 
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indagou como o Conselho vai se manifestar por conta deste processo. Na sequência, Roberto 69 

disse que corrobora com a ideia de Pessina e avalia que o Conselho de Habitação é deixado em 70 

terceiro ou quarto plano. Neste sentido, o Engenheiro da ACE/SC disse que se sente um tanto 71 

decepcionado com a administração pública. Por fim, Roberto salientou que apoia a idéia de 72 

elaborar um documento do Conselho manifestando a insatisfação em relação à sentença judicial. 73 

Dalponte enalteceu a todos que se manifestaram pois estão externando sua preocupação e seu 74 

engajamento com o Município. Disse ainda que este assunto é relevante e indagou se o Conselho 75 

tem interesse de levar à diante, elaborando um documento. Calil avaliou que é necessário ganhar 76 

simpatia dessas pessoas e que é preciso se munir de informações para depois se manifestar. Na 77 

oportunidade disse que não é justo o Conselho e a Secretaria de Habitação ficar fora do Conselho 78 

da Cidade. Houve ampla discussão sobre a sentença referente ao Plano Diretor. Sílvia disse que o 79 

Conselho tem que tomar posição, pois não pode ficar omisso. Zébio salientou que o Plano Diretor, 80 

até o momento, está sendo discutido a revelia da sociedade e, na sua opinião, o Conselho 81 

Municipal Habitação deve se posicionar. Zébio disse também que o CMHIS tem que criar um 82 

campo de luta em defesa da estruturação dos órgãos de planejamento. Dalponte enfatizou que é 83 

necessário gastar tempo com as estratégias e não com críticas para assim tratar das soluções. 84 

Zébio disse que foi debatido sobre a sociedade civil, mas falta canalizar as diretrizes junto ao 85 

Ministério Público. Em relação à realização ou não da reunião extraordinária sobre o Plano Diretor, 86 

Dalponte disse que é preciso ter informações precisas para poder definir estratégias. A Gerente 87 

de Mobilização e Articulação Comunitária Betina D’Avila apresentou a situação das pendências 88 

referentes à Comunidade da Ponta do Leal e do Programa Minha Casa Minha Vida Residencial 89 

Jardim Atlântico. Foi colocado aos participantes a orientação da Caixa Econômica Federal (CEF) 90 

em relação ao processo de seleção das famílias da Ponta do Leal, assunto este que está sendo 91 

acompanhado pela Procuradora da República Analúcia Hartmann. Na oportunidade, foi explicado 92 

que conforme a orientação da CEF e exigência do Ministério das Cidades o início do Trabalho 93 

Social deve ser iniciado ainda no ano de 2015, não podendo haver atraso. Sendo assim, sugere-se 94 

que seja iniciado o trabalho com 72 famílias consideradas aptas pela CEF e durante o processo as 95 

últimas 06 famílias sejam inseridas ao grupo. Assim não compromete o Trabalho Social de todo o 96 

empreendimento, por consequência evita o atraso na publicação dos nomes, embora a publicação 97 

dos nomes somente será realizada após apreciação e deliberação do Conselho de Habitação para 98 

posterior publicação no Diário Oficial. Além disto, foi esclarecido que as assinaturas dos contratos 99 

somente serão efetuadas pouco tempo antes da entrega do imóvel, pois até esta data a relação de 100 

beneficiários está sujeita a alteração, caso seja verificada e comprovada qualquer irregularidade. 101 

Foi esclarecido que a Portaria nº21 de 2014 do Ministério das Cidades determina os prazos do 102 
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Trabalho Social em conformidade com o cronograma de obra do empreendimento e que o 103 

Trabalho Social de Pré-Ocupação deve ser iniciado com no mínimo 03 meses antes da entrega do 104 

empreendimento principalmente para que fatos como anunciados nos telejornais não voltem a 105 

acontecer, como nos empreendimentos de Criciúma e Blumenau onde não foi realizado o Trabalho 106 

Social e o empreendimento está apresentando diversas questões relacionadas ao tráfico de 107 

drogas e diversos problemas sociais que poderiam ter sido evitados se o Trabalho Social tivesse 108 

sido executado conforme as normas nacionais. Silvia questionou quanto às visitas pendentes da 109 

Comunidade da Ponta do Leal. Betina respondeu que as visitas foram realizadas, porém outros 110 

questionamentos surgiram e relembrou que a pendência na definição dos nomes dos beneficiários 111 

da PMCMV Residencial Jardim Atlântico está atrelada as verificações e denúncias apresentadas 112 

no cadastro da Ponta do Leal. Na ocasião foi relatado que o processo de análise dos 113 

questionamentos do cadastro da Ponta do Leal apresentada em reuniões anteriores está sendo 114 

realizado e acompanhado pelo Ministério Público Federal através da Procuradora Analúcia 115 

Hartmann, contudo é um procedimento complexo. Foi informado ainda que a SMHSA enviou 116 

ofícios solicitando consulta de documentos ao Pró-Cidadão, à Secretaria do Patrimônio da União, 117 

Casan e Celesc, para obtenção de fonte de informações que instrumentalizem as análises em 118 

questão. Dalponte encerrou a reunião enaltecendo o prazer de fazer parte das reuniões do ano de 119 

2015, e pediu desculpas pela rigidez na condução dos trabalhos, desejando a todos boas festas. 120 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e nós, Chayanne da Silva e Paulina Korc, 121 

redigimos a presente ata.         122 
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