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Relato da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 09/10/2014.             1 

Aos nove dias do mês de outubro 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: Américo Pescador (SMHSA); Fabiana Pedrosani (SMC); Nórton Makowiecky 5 

(PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI); Roberto de Oliveira (ACE); Juan Antônio Zapatel 6 

(CAU/SC); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Nivaldo Araujo da Silva (Região Norte 7 

Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – Gão e 8 

Claudia Lopes Costa (Região Continental); Albertina da Silva e Souza (UFECO); Paulina Korc 9 

(Secretária Executiva do CMHIS); Kelly Cristina Vieira e Michaeli de F. Martendal (SMHSA); 10 

Fernanda Rosário da Silva e Daiane Corrêa (SEMAS); Andreia Maia (UNIVALI), somando um 11 

total de dezoito (18) pessoas presentes. Foram justificadas as seguintes ausências: Rafael 12 

Hahne (SMHSA); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); Karina Gonçalves Euzébio (SEMAS); 13 

Célio José Sztoltz Júnior (SMSDU); Alsivan Madeira (CRECI/SC); Sulimar Vargas Alves 14 

(Região Centro da Ilha). O Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador iniciou a reunião 15 

sugerindo inversão da pauta, passando a palavra à assistente social Michaeli de F. 16 

Martendal que apresentou as etapas do processo de seleção das famílias a serem beneficiadas 17 

pelo Projeto Minha Casa Minha Vida Jardim Atlântico. Salientou que todas as exigências do 18 

Ministério das Cidades estão sendo atendidas. Michaeli relatou que todas as visitas domiciliares 19 

foram realizadas por duas assistentes sociais, evitando equívocos nos pareceres técnicos. O 20 

Conselho foi informado que duas famílias foram definidas com base no Decreto nº 11.493/2013 e 21 

outras duas famílias a serem beneficiadas serão procedentes da Comunidade Ponta do Leal, 22 

considerando que no projeto da Ponta do Leal, estão previstas 89 habitações e na comunidade 23 

estão cadastradas 91 famílias, esse atendimento no PMCMV Jardim Atlântico é possível, pois 24 

assegurado está na portaria 595/2013 quando traz no item 3.3 que: será admitida a indicação de 25 

famílias provenientes de um mesmo assentamento irregular, em razão de estarem em área de 26 

risco,(...) ficando dispensadas da aplicabilidade dos critérios de priorização(...). Estas famílias 27 

serão definidas pela própria comunidade. Michaeli esclareceu que, considerando a exigência do 28 

Ministério das Cidades, foram avaliadas e listadas 102 famílias, para um empreendimento de 78 29 

habitações. As 24 famílias excedentes estarão listadas como prioritárias em outro 30 

empreendimento. Kelly Cristina relatou que cada família tem um processo/dossiê contendo 31 

cadastro socioeconômico e relatório com parecer técnico da visita domiciliar. Pessina citou o 32 

problema das famílias numerosas que precisam se adequar ao tamanho dos apartamentos. 33 
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Cláudia em seu depoimento parabenizou a equipe da Secretaria de Habitação pelo trabalho sério 34 

e correto. Engº. Roberto sugeriu que a Secretaria de Habitação elaborasse um Case relatando o 35 

processo de seleção das famílias. Também citou a experiência do plano habitacional emergencial 36 

multifamiliar de Hong Kong. Neste sentido, Kelly salientou que as experiências de 37 

empreendimentos de interesse social com oito pavimentos não foram positivas, pois as famílias 38 

não se adaptam à verticalização e acabam não se fixando no local. Após as considerações, a 39 

listagem das cento e duas (102) famílias foi aprovada pelo Conselho com aplausos pelo empenho 40 

e seriedade com que foi desenvolvido o trabalho. Na sequência foi colocada em apreciação a ata 41 

da 29ª Reunião Ordinária do CMHIS, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo a reunião, 42 

Pessina coordenou a discussão da proposta do Plano de Capacitação do CMHIS para o período 43 

de nov/2014 a dez/2015, sendo elencados os conteúdos: Revisão do PMHIS aprovado no CMHIS 44 

em 28/08/2012; Avaliação da atuação do CMHIS em 2014; Avaliação da implementação das 45 

prioridades do CMHIS; Avaliação da intervenção da SMHSA em assentamentos precários (Maciço 46 

e outros); Continuidade e aprimoramento do Programa Minha Casa Minha Vida; Relação da 47 

PMHIS com o Plano Diretor. O Conselho sugeriu a discussão da regularização fundiária e a 48 

legislação municipal, estadual e federal, bem como o Plano Nacional de Habitação. Pessina 49 

salientou que a política nacional de habitação atual se resume no Programa de Aceleração de 50 

Crescimento (PAC) e Programa Minha Casa Minha Vida. Pessina informou que pleiteou recursos 51 

da Secretaria Nacional de Habitação no marco da ação do Fundo Nacional de Habitação de 52 

Interesse Social - FNHIS denominada: Apoio ao desenvolvimento institucional dos agentes 53 

integrantes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS e cuja finalidade é: 54 

“Apoiar a capacitação institucional dos agentes integrantes do SNHIS, para atuarem na melhoria 55 

das condições urbanísticas e habitacionais das cidades, prioritariamente nas áreas em que vivem 56 

famílias de baixa renda”. As consultas realizadas não foram nada animadoras, lamentou Pessina. 57 

O Conselho tratou sobre a constância de cada evento e avaliou que a capacitação deveria ser 58 

realizada nos mesmos dias das reuniões ordinárias estendendo em uma hora a reunião, pois se 59 

tornaria inviável programar eventos específicos de capacitação. Foi ventilada a possibilidade de 60 

chamar algumas lideranças comunitárias para participar da capacitação. Com relação à logística, 61 

há necessidade de definir local, material de expediente e palestrantes. Na oportunidade, o 62 

Conselho avaliou a importância de buscar alternativas para mobilizar o Congresso Nacional pela 63 

aprovação da PEC nacional, que destinará 2% do recurso ao Fundo Nacional de Habitação de 64 

Interesse Social - FNHIS e, simultaneamente, iniciar a discussão sobre a implementação da PEC 65 

estadual destinando 1% do recurso ao fundo estadual. Pessina citou a importância de incluir na 66 

capacitação uma palestra com o colombiano Gustavo Estrepo. Proposta de capacitação iniciando 67 
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em novembro: Das 14 às 17 horas, sendo uma hora para reunião e duas horas para capacitação 68 

com tema: Convergências entre o Plano Diretor e o Plano Municipal de Habitação de Interesse 69 

Social, com assessoria dos técnicos Cibele e João Maria. A reunião da Comissão Executiva foi 70 

agendada para o dia 14 de outubro, às 14 horas, na SMHSA, tendo como pauta a definição do 71 

plano de capacitação dos conselheiros. Com relação ao Seminário de Integração entre a 72 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), 73 

Roberto informou que estão sendo programados dois eventos (31 de outubro e 28 de novembro), 74 

das 14 às 18 horas, em local a ser definido. No Seminário estão previstas palestras sobre 75 

Desenho Universal – Acessibilidade Total e Funcionalidade da Habitação. Pessina salientou que 76 

as exposições não poderão ser muito técnicas, considerando a participação de lideranças 77 

comunitárias membros do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS). Na 78 

sequência houve ampla discussão a respeito das possíveis alternativas para captação de 79 

recursos, como de imóveis confiscados. Nórton e Roberto salientaram as dificuldades com 80 

relação à captação de recursos provenientes dos imóveis confiscados, bem como do IPTU 81 

progressivo. Pessina sinalizou o problema da especulação imobiliária. Também foram elencadas 82 

as possibilidades de utilizar um percentual do ITBI e a criação da PEC estadual para destinar 1% 83 

do orçamento para habitação de interesse social. Albertina veiculou a possibilidade de utilizar o 84 

recurso dos Termos de Ajuste de Conduta (TACs), conforme sugestão da Dra. Ana Lucia 85 

Hartmann. Nórton salientou as inúmeras limitações com relação à captação de recursos. Calil 86 

ressaltou que, se a proposição fosse para investir em coleta seletiva do lixo, seria mais viável a 87 

possibilidade da liberação do recurso. Cláudia relatou problemas referentes a alguns moradores 88 

da Comunidade PC-3 e informou ao Conselho que está sofrendo ameaças. Albertina convidou o 89 

Conselho a participar do Seminário sobre Urbanização de Favelas que será realizado em São 90 

Paulo, entre os dias 13 e 15 de outubro. Nivaldo solicitou informações sobre o Projeto da Vila do 91 

Arvoredo. Para tanto, Américo informou que a Prefeitura está aguardando o agendamento de 92 

vídeo conferência entre a Caixa Econômica e Ministério das Cidades. Com relação ao aluguel 93 

habitacional, Américo relatou que o processo permanece com o Secretário Rafael, salientando 94 

que a Prefeitura está com dificuldade de recursos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 95 

encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 96 
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