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Relato da 35ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 16/04/2015.             1 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, no na sala de 2 

reuniões da Câmara Municipal de Vereadores – Centro – Florianópolis/SC se reuniram os 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS). Na 4 

oportunidade estiveram presentes: Domingos Savil Zancanaro e Rogério Miranda (SMHSA); 5 

Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); Karina Gonçalves Euzébio (SEMAS); Nórton 6 

Makowiecky (PGM); Márcia Regina Teschner e Antônio Barbosa (FloripAmanhã); Sulimar 7 

Vargas Alves (Região Central); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul Ilha); Leonardo Roque 8 

Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – Gão (Região Continental); 9 

Albertina da Silva e Souza (UFECO); Paulina Korc (Secretária Executiva do CMHIS), somando 10 

um total de treze (13) pessoas presentes. Foram justificadas as seguintes ausências: Aldo 11 

Sebastião Lopes Martins (SESP); Roberto de Oliveira (ACE); Nivaldo Araujo da Silva (Região 12 

Norte Ilha); Calil Cherem Netto (SECOVI); Alsivan Madeira (CRECI/SC) e Claudia Lopes 13 

Costa (Região Continental). O Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse 14 

Social, Domingos Savil Zancanaro fez a abertura da reunião e informou que o Projeto de Lei do 15 

Auxílio Habitacional está em análise jurídica junto ao Gabinete do Prefeito para, nas próximas 16 

semanas ser encaminhado à Câmara de Vereadores para que o processo seja votado. Assim que 17 

for protocolado ao legislativo, o Conselho será informado para que possa fazer articulação junto 18 

aos vereadores e o projeto seja votado com maior rapidez e urgência, regularizando a situação 19 

que se criou com o aluguel social. Considerando que, muitas vezes é impossível cumprir um 20 

cronograma de seis meses, em função de obras de infraestrutura maior, não se consegue dentro 21 

deste prazo fazer a habitação para o beneficiário, criando-se um impasse, porque a lei determina 22 

esse prazo e a família ficaria descoberta. Atualmente existem onze (11) casos nesta situação, para 23 

tanto, dia 15 do corrente mês foi realizada reunião junto ao Conselho de Assistência expondo a 24 

situação e solicitando uma excepcionalidade às essas famílias, até que as habitações sejam 25 

edificadas, que já estão contratadas e serão edificadas num prazo de 90 dias ou mais. Na 26 

sequência, Gão e Nórton fizeram várias colocações esclarecendo as particularidades do benefício 27 

do aluguel social e do auxílio habitacional. Nórton salientou que a determinação do Prefeito já 28 

existe, considerando que na própria reunião junto ao Conselho de Habitação, ele deu o aval e 29 

remeteu ao jurídico do Gabinete para dar os devidos encaminhamentos. Pessina lembrou que a 30 

informação repassada pelo então Secretário Rafael Hahne foi que o projeto não avançou com a 31 

justificativa de não haver recursos. Domingos disse que a situação dos recursos continua a 32 

mesma, mas quando se cria a lei e no corpo da lei já se cria uma dotação orçamentária, para que 33 
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se cumpra aquela finalidade. Domingos disse que concorda com o projeto e que, por isto, se fez 34 

presente na reunião do Conselho com o Prefeito defendendo a proposta. Paulina informou que a 35 

Secretaria de Habitação, por iniciativa do Secretário Domingos, protocolou o projeto junto ao 36 

Gabinete do Prefeito, o que anteriormente não tinha sido realizado oficialmente. Domingos 37 

destacou relevante a iniciativa do Conselho de agendar reunião com o Prefeito para reforçar a 38 

importância do projeto. Gão disse que o Conselho deverá acompanhar o andamento do projeto 39 

para que o mesmo não fique parado em algum gabinete. Albertina enfatizou que o objetivo da 40 

reunião com o Prefeito foi alcançado que foi: sair o projeto do poder executivo e encaminhar ao 41 

legislativo. Após ser protocolado na Câmara de Vereadores o Conselho irá acompanhar o projeto. 42 

Domingos salientou que também fará contato com os vereadores para agilizar os trâmites e 43 

aprovar o projeto. Zébio apresentou sua preocupação com relação às alterações que podem ser 44 

realizadas pelos vereadores. Domingos informou que a proposta encaminhada foi exatamente a 45 

mesma que o Conselho elaborou. Nórton se colocou à disposição para fazer uma breve análise 46 

da proposta que averiguar se não há nenhum equívoco. Domingos destacou que quando chegar 47 

o momento da regulamentação, o Conselho irá discutir a forma de que será regulamentada a lei. 48 

Assim que for protocolado junto à Câmara de Vereadores, o conselho será informado, destacou 49 

Domingos. Paulina salientou que, a exemplo de outros projetos em andamento no legislativo, o 50 

Conselho era informado sobre a sua tramitação. Com relação à colocação do Zébio, Nórton citou 51 

que não tem muito o que ser alterado e, ressaltou que o Conselho tem propostas comuns sem 52 

defender proposta ideológica e partidária. Assim também no legislativo, as articulações são 53 

realizadas na defesa do bem comum, que no momento é a aprovação do auxílio habitacional. Gão 54 

disse que tem vereadores que não apoiam o prefeito e, por isso, podem deixar o projeto parado no 55 

seu gabinete, por isso é importante o acompanhamento junto aos vereadores. Domingos disse 56 

que, assim que for protocolado junto à Câmara de Vereadores, pode ser realizada reunião com o 57 

líder da bancada, presidente da Câmara e até com todos os vereadores para dizer da urgência e 58 

importância da aprovação do projeto. Dando prosseguimento à pauta, Gão disse que acompanha 59 

a Ocupação Palmares há um ano e remeteu a carta à secretaria do Conselho para que fosse 60 

estendida a todos os conselheiros. Gão salientou que o Conselho tinha elencado algumas 61 

comunidades como prioridades, e sugeriu que a Ocupação Palmares seja inclusa considerando 62 

que algumas comunidades, como a Ponta do Leal, já está encaminhada. Gão disse que está 63 

debatendo regularização fundiária junto aos ocupantes. Disse ainda que a proposta de trazer a 64 

discussão da Ocupação Palmares para dentro do Conselho é para ver de que forma será realizada 65 

a relocação destas famílias. Gão relatou também que em contato com Pablo, uma das lideranças, 66 

acordou que os três representantes da Ocupação Palmares estarão presentes na próxima reunião. 67 
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Em contato telefônico, disse Gão, Paulina argumentou que alguns conselheiros solicitaram que 68 

esta reunião fosse realizada sem os representantes da Ocupação Palmares, para que o debate 69 

aconteça primeiro entre o Conselho. Nórton solicitou esclarecimento sobre as lideranças da 70 

ocupação, indagando quem são os interlocutores, pois na época não ficou claro quem estava 71 

defendendo a ocupação. Gão informou que a Brigada Popular provocou a ocupação, da forma 72 

deles, porém não estruturou os ocupantes e não fomentou o debate político. Gão disse que 73 

socializou a lei da regularização fundiária para que a Ocupação Palmares tenha embasamento 74 

para o debate. Sulimar disse que, fazendo um comparativo, é completamente diferente a forma 75 

como o Gão está trazendo a discussão ao Conselho e a forma como foi realizada a Ocupação 76 

Palmares, avaliando que houve evolução; lembrando que nas audiências públicas não havia 77 

respeito tanto com as lideranças como com as autoridades. Sulimar disse que foi importante o 78 

Conselho primeiramente tomar conhecimento da Ocupação para depois debater com os 79 

ocupantes. Salientou que a ocupação se deu numa área em que o PAC fez um muro de contenção 80 

e eles se estabeleceram nas proximidades onde é de muito alto risco (R4). A situação criada gerou 81 

conflitos dentro das comunidades do Maciço do Morro da Cruz, disse Sulimar, pois ainda existem 82 

famílias sendo atendidas pelo aluguel social desde as chuvas de 2008 aguardando a unidade 83 

habitacional e, de repente, cria-se uma nova demanda em situação de alto risco, que é o caso da 84 

Ocupação Palmares. Domingos destacou que Sulimar tocou no ponto crucial, pois existe um 85 

déficit habitacional desde 2010, onde dez mil e oitocentas famílias permanecem aguardando uma 86 

solução habitacional e no Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) foram identificadas 87 

dezesseis mil, quinhentas e três (16.503) casas em área de risco. Daí o que é prioritário, refletiu 88 

Domingos, é quem veio agora ou quem está aguardando há anos, esse é o debate no Conselho. 89 

Sulimar disse que a partir da Ocupação Palmares, vale a discussão para todas as demais 90 

situações: “A falta de conhecimento do processo nos leva a erros, avaliando o R4 como prioritário 91 

sem considerar a forma como foi provocado o risco. O risco já existia, e as famílias foram 92 

colocadas no local, por quem fomentou a ocupação, de forma inconsequente”. Sulimar propôs que 93 

a Secretaria fizesse o levantamento das informações sobre a Ocupação Palmares. Disse ainda 94 

sobre a importância da informação sobre a permanência ou não das famílias no local ocupado. 95 

Albertina compreende que o CMHIS é uma porta para trazer as demandas das comunidades, 96 

exemplificando o Conselho Municipal de Saúde que tem na pauta o Momento dos Conselhos 97 

Locais de Saúde. Quanto a Ocupação Palmares, disse que acompanhou as reuniões e audiência 98 

públicas ocorridas anteriormente, e ressaltou a necessidade do posicionamento do Conselho com 99 

relação à referida Ocupação. Quanto ao Conselho, Albertina ressaltou que é preciso planejar as 100 

próximas ações, exemplificando a implementação do Plano Municipal de Habitação de Interesse 101 
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Social (PMHIS). Sobre a Ocupação Palmares ainda, Albertina ressaltou a necessidade de 102 

resgatar os acordos firmados entre os ocupantes e a Prefeitura, na presença da Procuradora Dra. 103 

Maria Lucia Locks. Após inúmeras considerações, o Conselho avaliou a importância de tomar 104 

posição com relação à referida ocupação. Albertina avaliou que o Conselho deverá elencar as 105 

suas prioridades para o corrente ano. Também salientou a importância em discutir o Plano 106 

Municipal de Habitação de Interesse Social, para avaliar quem será atendido, se é quem chegou 107 

agora ou quem está há muito tempo aguardando. Por fim, Albertina destacou a necessidade do 108 

posicionamento da Secretaria de Habitação e do Conselho de Habitação com relação à Ocupação 109 

Palmares. Zébio indagou se “nós vamos discutir os primeiros ocupantes ou os novos, pois tem 110 

mais famílias chegando”, salientando a urgência dos órgãos de proteção ambiental fiscalizar. 111 

Sulimar ressaltou que a forma como está sendo trazida esta demanda está correta, ou seja, 112 

primeiramente o Conselho discute a situação e depois se chama os envolvidos, caso assim o 113 

Conselho defina. Domingos salientou a importância da fala do Sulimar, pois avaliou que as 114 

pessoas tem que vir ao Conselho, porém deve ser de forma organizada. O Conselho precisa ser 115 

objetivo e claro em suas discussões e, para discutir algum ponto específico, disse Domingos, a 116 

plenária deve dar a anuência para trazer o assunto ao debate. O Conselho tem que ter um 117 

regramento para obter resultados. Albertina apresentou uma questão de ordem: a comunidade 118 

vem e expõe o problema e depois o Conselho discute. Gão expôs seu histórico junto à Ocupação 119 

Palmares e a aprendizagem que traz da experiência vivida na Comunidade Ponta do Leal. Após 120 

sua exposição, Gão propôs que seja realizado o debate do Conselho com representantes da 121 

Ocupação Palmares, com base no acordo firmado anteriormente entre os ocupantes e o poder 122 

público. Na oportunidade, ressaltou que o grupo está batalhando pelas 23 casas. Gão disse ainda 123 

que está preparando três (3) representantes da comunidade para debater as suas propostas. 124 

Como encaminhamento, Sulimar sugeriu que seja compilada toda documentação/histórico, e 125 

encaminhada por email aos conselheiros para, na próxima reunião, de posse das informações, o 126 

Conselho discutir com os representantes da Ocupação Palmares. Pessina avaliou positivamente a 127 

presente discussão, pois trouxe embasamento sobre o tema e foi traçada a forma de 128 

encaminhamento dos trabalhos. Gão se prontificou a disponibilizar os documentos pertinentes à 129 

Ocupação Palmares. Com relação à proposição do Zébio sobre a realização de visita à Ocupação 130 

Palmares, o Conselho deliberou que, primeiramente, deve acontecer o debate. Sulimar salientou 131 

que a visita irá criar expectativas. Disse ainda que nas discussões anteriores havia estudantes e 132 

outros externos falam em nome da comunidade. Finalizando esta pauta, ficou estipulado o período 133 

de trinta (30) minutos para o debate da Ocupação Palmares. Com relação ao encaminhamento de 134 

novas demandas, ficou regrado que o conselheiro traz a situação e o Conselho define o 135 
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encaminhamento da demanda. Na sequência, de acordo com a pauta, Engº. Rogério Miranda 136 

iniciou sua apresentação informando que acompanha o Projeto Maciço do Morro da Cruz desde 137 

2005, sendo que as obras iniciaram em março de 2008. Engº. Rogério salientou que uma das 138 

grandes características do Projeto, desde 2005, é a participação e o envolvimento das dezesseis 139 

(16) comunidades, atingindo aproximadamente 30 mil pessoas, ou seja, quarenta por cento (40%) 140 

das pessoas que moram em áreas empobrecidas de Florianópolis. Engº. Rogério disse que as 141 

comunidades mudaram muito durante os últimos oito (8) anos, exemplificando a questão carro, 142 

maioria dos moradores estão com a casa em reforma. Um problema que se criaram são os 143 

cortiços, que são os espaços alugados, acendendo problemas com relação ao lançamento do 144 

esgoto. Uma constatação identificada pelo Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) 145 

salientada por Engº. Rogério é a diminuição das áreas de risco. Atualmente, setenta por cento 146 

(70%) das obras já foram executadas. Analisando pelo aspecto histórico da obra, Rogério 147 

enfatizou que, as obras nos morros eram realizadas no ritmo ‘conta gota’, ou seja, de forma 148 

isolada à medida da disponibilidade de recursos. O Projeto Maciço do Morro da Cruz avaliou toda 149 

essa realidade das comunidades, elencou suas demandas e, posteriormente, foi realizada a 150 

hierarquização definindo os locais onde seria investido por primeiro, para tanto, foram utilizados 151 

critérios para realização das obras. O Projeto tem três áreas de ação: habitação, saneamento 152 

ambiental e regularização fundiária, além de toda infraestrutura. Engº. Rogério destacou que, 153 

antes da execução da obra, tudo é negociado com as comunidades, seja através do Comitê 154 

Gestor do Maciço do Morro da Cruz, reuniões de trecho, reuniões comunitárias, visitas in loco, 155 

considerando se tratar de área conflitante. Tem pessoas que colaboram com as obras, mas tem 156 

aqueles que precisam de uma atenção especial. Domingos salientou que das 438 casas previstas 157 

no Projeto para construção, foram entregues 58 unidades habitacionais até o corrente mês. 158 

Rogério ressaltou que, com as obras de drenagem, infraestrutura e muros de contenção diminuiu 159 

o número de famílias em situação de risco. Domingos relatou o grande desafio no Projeto do 160 

Maciço é a disponibilidade de áreas propícias para construção de unidades habitacionais, para 161 

tanto, a Prefeitura identificou quatro áreas e para estas estão projetando cerca de 560 unidades 162 

habitacionais, o que está sendo negociado com a CAIXA e o Ministério das Cidades. A Prefeitura 163 

está investindo em quatro (4) áreas: Transcaeira, Hélio Costa, Nova Descoberta e Morro do 164 

Horácio, para atender as comunidades do Projeto. A apresentação será disponibilizada aos 165 

conselheiros. Zébio indagou sobre a negociação com as famílias. Neste sentido, Engº. Rogério 166 

informou que de todas as negociações, apenas duas foram remetidas ao setor jurídico. Domingos 167 

salientou a importância dos conselheiros conhecer o Maciço do Morro da Cruz, para identificar as 168 

dificuldades para execução do projeto. Engº. Rogério disse que, por vezes, as pessoas querem a 169 
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obra, porém não querem o transtorno. Domingos também citou o problema do morador que cortou 170 

o muro de contenção para construir uma garagem, são questões que dificultam a sequência das 171 

obras e a segurança dos moradores. Sulimar salientou a importância da apresentação do Engº. 172 

Rogério, e disse que nas comunidades há muitas contestações sobre os beneficiários do Maciço 173 

do Morro da Cruz com unidade habitacional. Sulimar disse que o grande problema na cidade é a 174 

fiscalização, salientando a área da Queimada que faz limite com o Parque está tendo ocupação 175 

permanentemente. Engº. Rogério disse que a fiscalização precisa estar monitorando os vazios 176 

urbanos evitando a ocupação irregular. Albertina indagou sobre a previsão de construção das 177 

unidades habitacionais das quatro áreas citadas; também falou sobre a necessidade da 178 

assistência técnica para ampliação das construções já existentes; por fim, solicitou informações 179 

sobre o atraso do repasse das verbas do PAC. Com relação ao prazo da construção das 180 

habitações, Domingos esclareceu que tem duas situações. Uma é o prazo para executar a 181 

infraestrutura, onde a Prefeitura está na fase de término dos projetos, aprovação junto à CAIXA e 182 

licenciamento ambiental. Com relação às obras em si, cada projeto tem um prazo de execução da 183 

infraestrutura. Engº. Rogério complementou que estas obras levarão em média um ano e meio. 184 

Depois vem a execução das habitações, disse Domingos, que depende de região para região, de 185 

acordo com o número de unidades habitacionais, podendo levar até dois anos até a conclusão 186 

destas obras. Com relação ao repasse, o recurso é vinculado ao Ministério das Cidades junto ao 187 

Orçamento Geral da União. O Presidente do Conselho enfatizou que desde agosto/2014 não 188 

teve repasse sistêmico, sendo pago aos poucos até novembro/2014, depois não teve nenhum tipo 189 

de repasse. Só em relação às medições, soma-se mais de sete milhões de reais, sendo que cinco 190 

milhões e meio já homologados pela CAIXA. Domingos esclareceu que falta a CAIXA homologar 191 

a última medição, para depois começar a contar o prazo. O Secretário disse que a empreiteira 192 

tem a liberdade de parar as obras por atraso no pagamento, porém a empresa tem sido parceira 193 

no Projeto. Domingos informou que na próxima semana estará indo à Brasília para solicitar 194 

agilidade no repasse dos recursos. Também informou sobre a proposta levantada ontem na 195 

reunião junto ao Prefeito, para que o Conselho de Habitação encaminhasse uma moção ao 196 

Ministério das Cidades. Domingos disse que desmobilizar um canteiro de obras é prejudicial tanto 197 

para a comunidade como para a empreiteira que está executando a obra. Engº. Rogério informou 198 

que, atualmente, há 23 frentes de trabalho e enfatizou que no decorrer deste Projeto, foi a primeira 199 

vez que houve atraso nestas proporções. O Programa Minha Casa Minha Vida também sofreu 200 

problemas com repasse de recursos, mas já foi normalizada. Com relação à moção, Domingos 201 

relatou que na reunião entre o Conselho de Habitação e o Prefeito, foi acordado em encaminhar 202 

duas moções: uma com relação ao Projeto Maciço do Morro da Cruz - PAC e outro em relação aos 203 
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projetos futuros. Dentre eles, o Projeto Vila Aparecida, que está em fase final junto à CAIXA, o 204 

projeto contratado com recurso do Ministério para reurbanização da Vila Aparecida que também 205 

terá o Programa Minha Casa Minha Vida, mas o sistema do Ministério das Cidades tem 206 

perspectiva de abrir em maio para que possamos cadastrar as propostas e implementar os 207 

projetos necessários para as comunidades de interesse social. Com relação à Vila do Arvoredo, 208 

solicitada pelo Sulimar, Domingos informou que faltam apenas duas parcelas a serem quitadas 209 

num terreno adquirido nos Ingleses para atender parte da comunidade. Por outro lado, a Prefeitura 210 

também está buscando definir outra área para que possa atender as demais famílias devidamente 211 

cadastradas na Comunidade Vila do Arvoredo. Albertina reiterou sua indagação sobre a 212 

assistência técnica, para tanto, Engº. Rogério esclareceu que é de responsabilidade da SMDU a 213 

fiscalização, por outro lado, o Município não está fazendo este acompanhamento. Domingos 214 

esclareceu que a administração municipal, através do Comitê Gestor, está buscando ampliar a 215 

equipe de fiscais, tanto da FLORAM como da SMDU, para dar suporte. Com relação à assessoria 216 

técnica, Domingos disse que não tem o município não tem nenhum programa e nem estrutura 217 

para dar esse tipo de assessoria. Engº. Rogério avaliou que esta assessoria foi dada por um 218 

tempo no início do Projeto. O Conselho avaliou a importância da fiscalização, considerando o 219 

grande investimento nas comunidades. Com relação à ausência dos representantes da SMDU, 220 

FLORAM e IPUF, foi definido que o Presidente do Conselho emitirá ofício aos gestores destas 221 

pastas solicitando avaliação na indicação dos representantes. Elisa, representante do Gabinete do 222 

Vereador Lino Peres, indagou sobre as empresas terceirizadas. Engº. Rogério esclareceu que a 223 

empresa contratada, por vezes, terceiriza os serviços como muros, calçamento, dentre outros. 224 

Também salientou que algumas empresas são da própria comunidade e outras já estão há tempo 225 

atuando no Projeto do Maciço. Outra questão levantada pela Elisa foi sobre o banco de terras 226 

passíveis de habitação. Domingos salientou que atualmente o município dispõe apenas das áreas 227 

que são de risco e alto risco. Na oportunidade enfatizou que as entidades deveriam ajudar a 228 

identificar as áreas. Nórton esclareceu que este assunto é muito amplo e que a Procuradoria 229 

Geral do Município está trabalhando com muito empenho desta questão, através do Procurador 230 

Dr. Elton. Com relação às moções, Nórton esclareceu o teor de cada uma, conforme já relatado 231 

anteriormente pelo Presidente do Conselho. Disse ainda que já fez as complementações 232 

necessárias às moções previamente elaboradas pela Secretaria de Habitação e que merecem o 233 

empenho dos conselheiros para assinatura. Paulina se comprometeu a fazer contato com os 234 

conselheiros ausentes para coletar as assinaturas. Com relação às atas do Conselho, Paulina 235 

informou que conseguiu colocar em dia as atas as quais encaminhará por email aos conselheiros, 236 

carecendo a apreciação dos conselheiros. Na ocasião os conselheiros enfatizaram que a 237 
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Secretária do Conselho está com excesso de atribuições, o que está dificultando os trabalhos 238 

deste Conselho. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a 239 

presente ata. 240 

 241 

   242 


