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Relato da 33ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 26/02/2015.             1 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no auditório 2 

da Casa da Memória – Centro – Florianópolis/SC se reuniram os integrantes do Conselho 3 

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

Domingos Savil Zancanaro, Paulo Bastos Abraham, Betina D’Avila, Juliana Hartmann Gomes, 5 

Simone Caldeira e Michaeli Gouart Martendal.(SMHSA); Fabiana Pedrosani (SMC); Karina 6 

Gonçalves Euzébio (SEMAS); Nórton Makowiecky e Marina (PGM); Márcia Regina Teschner 7 

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

Centro Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini 9 

(Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira e Claudia Lopes Costa (Região Continental); 10 

Paulina Korc (Secretária Executiva do CMHIS); além de dois moradores da Comunidade 11 

Chico Mendes, somando um total de vinte (20) pessoas presentes. Foram justificadas as 12 

seguintes ausências: Aldo Sebastião Lopes Martins (SESP); Calil Cherem Netto (SECOVI); 13 

Roberto de Oliveira (ACE); Alsivan Madeira (CRECI/SC). Em atenção aos comerciantes-14 

moradores da Comunidade Chico Mendes presentes na reunião, o Presidente do Conselho e 15 

Secretário de Habitação Domingos Savil Zancanaro esclareceu a situação dos comércios na 16 

Região Chico Mendes informando que o problema esbarra na questão da regularização 17 

fundiária para os moradores comerciantes possam legalizar seus comércios. Neste sentido, 18 

Domingos afirmou que a Prefeitura está empenhada em atender esta demanda possibilitando 19 

a liberação dos alvarás provisórios possibilitando a continuidade do comércio na comunidade. 20 

Dando abertura à reunião, Paulina elencou os pontos de pauta e passou a palavra ao 21 

Presidente do Conselho. Domingos agradeceu a presença e sua satisfação em retomar os 22 

trabalhos junto a este Conselho para dar as diretrizes na área da habitação. Na oportunidade 23 

salientou que, embora todo empenho, conforme acompanhamos pela impressa e 24 

acompanhamento da economia, este não será um ano fácil e também convivemos com o 25 

momento de transição de governo na esfera estadual e nacional. Domingos disse que está 26 

em contato com a Caixa Econômica, a COHAB/SC e o Ministério das Cidades, mas ainda não 27 

está definido pelo governo federal como funcionarão os programas, principalmente o 28 

Programa Minha Casa Minha Vida. Salientou que as demandas reprimidas estão tendo 29 

atenção especial como, por exemplo, a situação das famílias atendidas pelo aluguel social que 30 

é um problema no município, a Secretaria está priorizando estes casos. Com relação à Lei do 31 

FMHIS, Domingos informou sobre a irregularidade constitucional que deverá ser sanada junto 32 
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à administração municipal. Por fim, Domingos salientou o cronograma que está 33 

disponibilizado aos conselheiros para que todos possam se organizar e agendar este 34 

compromisso mensal. Pessina solicitou informações sobre a reforma administrativa. Neste 35 

sentido, Domingos esclareceu que existe um estudo a pedido do prefeito, porém ressaltou 36 

que, com relação à Secretaria de Habitação nesta reforma solicitou ampliação da equipe, 37 

principalmente referindo-se à regularização fundiária. Antes do Secretário se ausentar, 38 

Pessina destacou a importância da presença do Presidente nas reuniões do Conselho. 39 

Conforme a pauta, Michaeli Goulart Martendal rememorou que em setembro de 2014 foi 40 

aprovada por este Conselho a listagem de candidatos ao Programa Minha Casa Minha Vida. 41 

Após análise da Caixa houve baixa de algumas famílias por não estarem compatíveis aos 42 

critérios, por isso, é necessário o encaminhamento de mais 12 famílias. Michaeli elencou o 43 

nome das 12 famílias que foram visitadas e foi realizado o estudo social para apresentar ao 44 

Conselho de Habitação e depois remeter à Caixa Econômica. Domingos enfatizou a 45 

preocupação da Michaeli sobre a publicação dos nomes embora que não serão beneficiadas 46 

todas as famílias. Com relação às famílias desabrigadas, Michaeli informou que todas as 47 

famílias beneficiadas pelo aluguel social foram consultadas. Karina salientou da sua 48 

preocupação com relação ao direito de morar e que os novos projetos precisam beneficiar as 49 

famílias do aluguel social. Nórton mencionou que o Conselho já criou os critérios que 50 

permitem a definição das famílias. Paulina solicitou que se alguém conhece alguma situação 51 

que não esteja dentro dos critérios, que informe à equipe técnica da Secretaria. Após várias 52 

considerações, o Conselho aprovou os nomes apresentados que serão remetidos para análise 53 

da Caixa Econômica. Dando sequência à reunião, Juliana Hartmann Gomes fez a 54 

apresentação dos projetos, citando inicialmente dois projetos que estão em execução, sendo 55 

Minha Casa Minha Vida Jardim Atlântico e Ponta do Leal. Também citou que a Caixa 56 

atualmente não está contratando novos projetos. Nórton esclareceu que os projetos 57 

específicos são para demandas fechadas, exemplificando Ponta do Leal e PC-3. Após a 58 

apresentação, Nórton explanou que a Prefeitura tem dificuldade na identificação das áreas 59 

pertencentes ao município. Neste sentido, Pessina falou sobre a importância da vinculação do 60 

Plano Diretor e o Plano de Habitação do Município. Na sequência, Pessina disse que está em 61 

estudo o plano de capacitação para o Conselho. Já Nivaldo relatou sobre a ocupação da área 62 

próxima ao terreno onde será edificado o empreendimento para as famílias da Vila do 63 

Arvoredo. Salientou que no local permanecem seis famílias. Oficializar à FLORAM o pedido de 64 
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providências com relação à ocupação da área citada. Nórton assim sintetizou o pedido do 65 

Conselho: O Conselho demonstrou sua preocupação com relação ao terreno da Prefeitura 66 

localizado ao lado da área que está sendo ocupada por algumas famílias. Preocupação – 67 

ação eficiente e prioritária garantindo a área destinada às famílias da Vila do Arvoredo. Para 68 

aprofundar as questões, foi definida a reunião da Comissão Executiva para o dia 05 de março, 69 

às 14 horas, na SMHSA. Conforme previsto na pauta, Paulo Bastos Abraham, Diretor de 70 

Habitação e Regularização Fundiária, fez um breve histórico sobre o Programa COHAB 71 

Cidadã. Esclareceu que, em setembro de 2014, a COHAB já repassou o recurso ao município. 72 

No contrato consta que o beneficiário deverá assumir a mão de obra. Fabiana informou que 73 

uma das casas que estava na listagem da Prefeitura, desabou em janeiro deste ano, porém a 74 

beneficiária foi recusada pela COHAB. Karina apresentou sua preocupação com relação às 75 

famílias que estão no benefício do aluguel social. Destacou que pela primeira vez, a 76 

Secretaria de Habitação através da Gerente Betina buscou a Secretaria de Assistência Social 77 

para tratar deste assunto. Finalizando a reunião, o Conselho solicitou o agendamento da 78 

reunião com o Prefeito para tratar sobre a Minuta do Projeto de Lei do Auxílio Habitacional. 79 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 80 
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