
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

    ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 14/06/2018.   1 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, as quatorze horas, no Auditório da 2 

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

seguintes integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): 4 

Lucas Barros Arruda (SMI); José Luiz Sardá (FLORAM); Jaisson José Vieira (SMC);  Noemi 5 

Clara Manoel (SEMAS); Kamila Mendonça de Lima (SMDU); Sílvia Eloísa Grando Águila 6 

(SMS); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON); Maria Correa e Luiz Gregório Martins 7 

(Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); Graciela Fernández 8 

(Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Ângela Maria 9 

Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se presentes à reunião: 10 

Zoraia Vargas Guimarães (IAB/SC); Betina D’Ávila (SMI) e Alice Karla Gonçalves (Gab. 11 

Vereador Renato Geske), somando um total de dezessete (17) presentes. A secretária 12 

executiva do Conselho justificou as seguintes ausências: Kelly Cristina Vieira (SMI); Walter 13 

Hachow (FLORAM); Larissa Carvalho Trindade e Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Thaís 14 

Borges Martins Vieceli (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Nórton Makowiecky e 15 

Marina Damasceno (PGM); Elenyr de Souza (Região Sul da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região 16 

Continental) e Eduardo Irani Silva (CREA/SC). O Superintendente de Habitação e 17 

Saneamento/SMI, conselheiro Lucas Barros Arruda presidiu os trabalhos agradecendo o 18 

comparecimento dos conselheiros. Considerando não haver quórum no início da reunião, 19 

houve inversão de pauta e, dada a ausência do Procurador Nórton que tem a incumbência de 20 

dar o parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM) quanto a definição da ocupação das 21 

vagas de conselheiros do CREA/SC e IAB/SC, Lucas definiu pela permanência deste item na 22 

pauta da próxima reunião. Na sequência, foram dados os seguintes informes: a) Comunidade 23 

PC-3: Lucas discorreu sobre o histórico do projeto habitacional da referida comunidade, 24 

informando que a negociação com o proprietário da área destinada à construção do 25 

empreendimento não avançou, por desacordo do proprietário, após haver concordado com a 26 

alteração do índice construtivo. A respeito do atendimento às famílias que tiveram suas casas 27 

atingidas pelo incêndio no dia 09/06, Lucas informou que a Prefeitura está dando suporte por 28 

meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria do Continente, Projeto Somar e 29 

a Secretaria de Infraestrutura. Disse ainda que, paralelamente ao horário à reunião deste 30 

Conselho, um grupo com representantes da Prefeitura, inclusive da Diretoria de 31 

Habitação/SMI, e da Comunidade PC-3 está em reunião na Secretaria do Continente para 32 

buscar alternativas ao problema instalado. b) Lucas solicitou esclarecimentos quanto à 33 

solicitação de apresentação da equipe interdisciplinar da atual Diretoria de Habitação na 34 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Superintendência de Habitação e Saneamento, antiga Secretaria de Habitação. Ângela Liuti 35 

elucidou que é uma solicitação coletiva no intuito de saber quais são os serviços que a 36 

Diretoria de Habitação está prestando atualmente. Lucas enfatizou que o quadro pessoal 37 

permanece o mesmo e, na sequência disse que, na reunião vindoura, será apresentada tal 38 

informação. c) Em relação a situação atual do empreendimento Jardim Atlântico, Lucas 39 

relatou que os apartamentos estão sendo gradativamente sendo ocupados pelas famílias, com 40 

acompanhamento das assistentes sociais da Diretoria de Habitação. Betina complementou 41 

que o governo federal disponibiliza recurso para contratação de empresa terceirizada para, 42 

pelo período de quinze meses, conforme previsto na Portaria nº21 de 2014 do Ministério das 43 

Cidades, para acompanhar as famílias beneficiadas pelo empreendimento. Também relatou 44 

que a assembleia condominial deliberou pela contratação de síndico profissional nos seis 45 

primeiros meses e que condomínio já elegeu o Conselho Fiscal, além de possuir um morador 46 

representante de cada bloco. d) Quanto aos projetos MCMV protocolados junto à 47 

Caixa/Ministério das Cidades, Lucas relatou que, havia uma empresa vencedora que 48 

participou da chamada pública a qual iria edificar os empreendimentos da Vila Aparecida, 49 

Tapera, Morro do Horário e Caeira. Nenhuma empresa havia se habilitado para o 50 

Empreendimento Recanto dos Ingleses. Com a desistência da empresa, a Prefeitura deverá 51 

lançar uma nova chamada pública, onde as empresas se habilitam no intuito de edificar os 52 

empreendimentos. A Prefeitura está priorizando os empreendimentos da Tapera (83 Unidades 53 

habitacionais - demanda aberta) e Vila Aparecida (160 unidades habitacionais - demanda 54 

fechada), considerando não haver problemas pertinentes ao terreno. Na Vila Aparecida há 55 

dois projetos, sendo um o empreendimento com unidades habitacionais destinadas às famílias 56 

do entorno que precisam ser remanejadas e o projeto de urbanização que prevê obras de 57 

infraestrutura. Neste sentido, já houve encaminhamentos junto à CASAN para regularizar o 58 

fornecimento de água às residências que serão, futuramente, beneficiadas pelo projeto com a 59 

regularização fundiária. Em relação ao empreendimento da Ponta do Leal, Lucas informou 60 

que está prevista uma de área de lazer na extensão, permitindo o acesso dos moradores do 61 

entorno à faixa de areia, onde atualmente permanecem as famílias que serão beneficiadas 62 

com o empreendimento Ponta do Leal, em fase final de edificação. Para tanto, será necessária 63 

a relocação dos ranchos dos pescadores, o que está em negociação junto ao Ministério 64 

Público. e) Demolição no Alto da Caeira: Em relação às demolições realizadas neste semana, 65 

Lucas relatou que a ação é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 66 

Urbano (SMDU). O ato foi decorrente do processo que solicita a reintegração de posse, 67 

considerando que na área, pertencente ao Município, está projetada a edificação do 68 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

empreendimento habitacional para atender as famílias devidamente cadastradas no Projeto do 69 

Maciço do Morro da Cruz. Betina relatou que na operação de demolição, duas assistentes 70 

sociais da Diretoria de Habitação acompanharam a ação e que somente edificações 71 

desabitadas que estavam no terreno da PMF foram demolidas, como igreja e lavacar. As 72 

casas habitadas não foram demolidas, sendo as famílias notificadas. Albertina disse que 73 

recebeu a informação de que duas casas habitadas foram demolidas. Dando prosseguimento 74 

à reunião, Paulina colocou em apreciação a ata da 61ª Reunião Ordinária realizada em 75 

10/05/2018, sendo aprovada pela plenária com a abstenção da Ângela Liuti. Na sequência, 76 

Betina rememorou sobre a discussão ocorrida na reunião do Conselho (10/05) sobre a Lei 77 

9855/2015 – Benefício do Auxílio Habitacional. A mesma informou que a Secretaria de 78 

Infraestrutura remeteu à Procuradoria Geral do Município (PGM) solicitando o posicionamento 79 

da mesma sobre a possibilidade ou não da antecipação do pagamento bimestral do benefício, 80 

considerando que os proprietários dos imóveis cobram dos inquilinos o pagamento antecipado. 81 

Após a leitura do ofício, Betina informou que a Secretaria ainda não obteve a resposta. A 82 

assistente social disse ainda que o assessor jurídico da Secretaria de Infraestrutura também 83 

foi consultado, o qual sugeriu a inclusão do termo contrato de comodato no parágrafo 2º do 84 

Art. 3º da Lei 9855/2015. O referido artigo provocou manifestação de todos os conselheiros em 85 

relação à diversidade de situações de casas cedidas. Após inúmeras ponderações, os 86 

conselheiros avaliaram que, considerando o aguardo da manifestação da PGM, as demais 87 

questões em debate serão analisadas pelos conselheiros e esta pauta será mantida na 88 

próxima reunião. Finalizada esta pauta, a conselheira Maria Correa solicitou que fosse 89 

discutida no Conselho a utilização da área no Norte da Ilha, definida pela comunidade para 90 

instalação de área de lazer e pela Prefeitura para edificação de empreendimento habitacional. 91 

Informou sobre a situação de várias unidades habitacionais abandonadas na Vila União e 92 

sobre uma área localizada nas proximidades da Comunidade Vila União, a qual poderia ser 93 

utilizada para habitação de interesse social. Finalizando a reunião, deu-se a composição da 94 

Comissão Executiva do Conselho para discutir a pauta de cada reunião, tendo como 95 

membros: Pessina, Graciela, Albertina e Ângela. Ficaram pendentes para a próxima reunião 96 

os seguintes pontos de pauta: 1) Apresentação do parecer da PGM sobre a definição da 97 

ocupação das vagas de conselheiros do CREA/SC e IAB/SC. Para tanto, os conselheiros 98 

presentes deliberaram que o Parecer da PGM seja por escrito e disponibilizado com 99 

antecedência aos conselheiros; 2) Discussão sobre a utilização do terreno da Prefeitura 100 

localizado na Vargem do Bom Jesus - Norte da Ilha; 3) Apresentação dos serviços 101 

desenvolvidos pela equipe interdisciplinar da Diretoria de Habitação; Retomada da revisão da 102 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Lei 9855/2015 que trata do benefício do Auxílio habitacional; Discussão sobre a I Conferência 103 

Municipal de Habitação de Interesse Social; Informes sobre as demolições ocorridas no Alto 104 

Caeira. A 2ª Reunião da Comissão Organizadora da I Conferência de Habitação de Interesse 105 

Social foi agendada para o dia 29 de junho, às 14 horas, na Secretaria Municipal de 106 

Infraestrutura e, subsequentemente, será realizada a reunião da Comissão Executiva do 107 

Conselho. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a 108 

presente ata. 109 
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