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Relato da 37ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 18/06/2015.             1 

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

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 (SMHSA); Walter Hachow (FLORAM); 5 

Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); Amilton Silveira (SMC); Karina Gonçalves Euzébio 6 

(SEMAS); Telma de Oliveira Pitta e Ivanna Carla Tomasi (SMDU); Calil Cherem Netto 7 

(SECOVI); Roberto de Oliveira (ACE); Juan Antônio Zapatel (CAU/SC); Márcia Regina 8 

Teschner (FloripAmanhã); Sulimar Vargas Alves (Região Central); Nivaldo Araújo da Silva 9 

(Região Norte Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini 10 

(Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – Gão e Cláudia Lopes Costa (Região 11 

Continental); Albertina da Silva e Souza (UFECO); Paulina Korc (Secretária Executiva do 12 

CMHIS); Pablo, Maurílio Farias e João Vela (Ocupação Palmares, somando um total de 13 

dezoito (18) pessoas presentes. Foram justificadas as seguintes ausências: Nórton Makowiecky 14 

(PGM); Alsivan Madeira (CRECI/SC). O Presidente do Conselho Domingos Savil Zancanaro 15 

iniciou a reunião com apresentação dos novos integrantes do Conselho representando a 16 

SMDU, SMC, SEMAS, FLORAM. Paulina informou que, dos representantes governamentais 17 

falta apenas a indicação da SESP e o suplente do IPUF. Domingos informou sobre os 18 

recursos do PAC – Maciço  do Morro da Cruz. Houve atraso no repasse dos recursos, 19 

pendente uma pequena parcela de janeiro e valor integral dos demais meses de 2015. A 20 

Prefeitura está tratando esta questão com o Ministério das Cidades, pois trata-se de seis 21 

milhões de reais em aberto. As empresas estão assumindo as obras e atuando embora a 22 

morosidade dos recursos. Com relação à Comunidade Santa Vitória, houve atraso na 23 

execução das obras, mas já está em negociação referindo-se a abertura do sistema viário.  24 

Sobre o projeto habitacional da Vila Aparecida, o projeto está em análise na Caixa. A 25 

Secretaria de Habitação está fazendo a readequando conforme os questionamentos da Caixa. 26 

Por outro lado, estamos aguardando a liberação da terceira fase do Programa Minha Casa 27 

Minha Vida, para inserir o Projeto Vila Aparecida. Com relação à Comunidade Vila do 28 

Arvoredo, Domingos informou que já foi finalizada a desapropriação de uma área e em 29 

negociação uma nova área, a qual falta aprovação de projeto naquela área para implantar a 30 

infraestrutura e depois conseguir os recursos do Programa Minha Casa Minha Vida. Ponta do 31 

Leal: está em execução, com dificuldades no repasse do recurso federal, por causa do ajuste 32 
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fiscal. Domingos enfatizou que todos os municípios brasileiros estão convivendo com este 33 

problema. Também houve dificuldades com bloco rochoso o que atrasou em pouco na 34 

edificação de dois blocos. O Presidente do Conselho relatou ainda que já houve reunião com 35 

as famílias da referida comunidade. Com relação aos critérios de, tem um dificultador que é a 36 

renda família que não pode ultrapassar três salários mínimos. Considerando a renda de 37 

algumas famílias, está sendo negociado junto à CAIXA e Ministério das Cidades o valor de até 38 

três mil, duzentos e oitenta reais (R$ 3.280,00). Houve encaminhamento da solicitação 39 

justificando a necessidade de enquadramento de todas as famílias que estão devidamente 40 

cadastradas na Comunidade Ponta do Leal. Comunidade PC-3. Já foi entregue o projeto 41 

arquitetônico, faltando o detalhamento do projeto, o que é necessário para prever recursos. 42 

Não houve indenização, mas sim negociação de índice com alteração de zoneamento. Os 43 

projetos complementares estarão prontos em dois meses, aproximadamente. No Maciço do 44 

Morro da Cruz havia meta no Projeto de quatrocentos e trinta e oito unidades habitacionais, 45 

até então construídas apenas sessenta e quatro habitações, carecendo muito para alcançar a 46 

meta. Primeiramente houve a necessidade de melhorar a infraestrutura para dar segurança às 47 

casas existentes na comunidade como muros de contenção e, neste sentido, foram solicitados 48 

recursos do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) para as habitações, sendo nas 49 

comunidades Transcaeira, Hélio Costa e Morro do Horácio. Para a infraestrutura ainda estão 50 

em negociação os recursos. Em estudo estão as comunidades Santa Vitória, Tapera, duas 51 

áreas no alto do Ribeirão e Nova Descoberta. No Jardim Atlântico está sendo edificado o 52 

conjunto habitacional com setenta e oito (78) habitações. Comunidade PC–3: O projeto está 53 

sendo elaborado em parceria com Unisul. Com relação ao terreno, já está em fase final para 54 

que o Município tenha a posse da área. Um dos condicionantes importantes é a aceitação das 55 

famílias ao projeto que está sendo proposto. Foi esclarecido pelo Domingos que as áreas 56 

estão definidas como ZEIS no novo Plano Diretor. Gão rememorou que em certo momento a 57 

comunidade estava dividida. Cláudia confirmou que a comunidade já aceitou o projeto e que 58 

já houve discussões sobre a Comunidade PC-3 no Conselho. Também foi salientado que o 59 

Ministério Público Federal está acompanhando. Domingos salientou que algumas famílias 60 

estão no benefício eventual do aluguel social desde 2008. Neste sentido, os programas 61 

habitacionais estão buscando atender prioritariamente estas famílias. Pessina enfatizou que 62 

as prioridades estão há quatro anos elencadas. Com relação à indagação do Gão sobre a Vila 63 

do Arvoredo, Domingos disse que haverá intervenções apenas quando tiver a possibilidade 64 
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de atender todas as famílias. Gão também disse que a comunidade Vila do Arvoredo 65 

encontra-se no local há vinte e dois (22) anos. Amilton salientou a importância do 66 

congelamento da comunidade, ou seja, que não houvesse novas edificações na área. Nivaldo 67 

historiou a situação de ameaças e demonstrou sua indignação com relação à exigência do 68 

atendente da FLORAM, exigindo a identificação do denunciante. Walter esclareceu que irá 69 

averiguar o caso junto à FLORAM, pois a denúncia pode ser anônima. Domingos salientou 70 

que o poder público deverá atuar com firmeza. Nivaldo lembrou que houve reunião entre o 71 

Conselho de Habitação e o Prefeito para tratar sobre a Comunidade Vila do Arvoredo, bem 72 

como a realização da Prefeitura no Bairro, mas não houveram outras ações na comunidade. 73 

Nivaldo, em seu depoimento, disse que não permitiu nenhum filho a construir uma nova casa. 74 

Cláudia comentou sobre a honestidade do Sr. Nivaldo. Walter disse que irá determinar dentro 75 

do setor de fiscalização que toda denúncia seja atendida, sendo resguardado o anonimato. 76 

Gão ressaltou que, se há acordo com relação ao número de famílias, esse acordo deve ser 77 

mantido e respeitado, porém, a morosidade dos projetos é muito grande e fica difícil segurar. 78 

Nivaldo historiou as negociações do governo municipal e os empresários. Domingos 79 

ressaltou que: habitação social, cemitério, penitenciária e resíduos sólidos ninguém quer 80 

próximo à sua casa ou no seu bairro. O Presidente do Conselho avaliou que em sessenta 81 

(60) dias fica concluído o projeto urbanístico. Disse ainda sobre as duas áreas que estão em 82 

negociação. Nivaldo citou uma área pertencente à União, localizada no Rio Vermelho, para 83 

tanto, será agendada visita técnica entre a Secretaria de Habitação e Sr. Nivaldo para verificar 84 

esta área. Roberto disse que os ambientalistas se preocupam com a questão ambiental, 85 

porém o ser humano não está sendo considerado. Com relação ao Projeto de Lei nº 86 

16.272/2015 que trata do Auxílio Habitacional, o Conselho propôs o agendamento de reunião 87 

com o Presidente da Casa Legislativa. Paulina deverá agilizar o agendamento oficializando o 88 

pedido à Câmara de Vereadores. Karina esclareceu que a nomenclatura em outros 89 

municípios é auxílio catástrofe, e esclareceu que o Conselho de Assistência está em revisando o 90 

decreto do aluguel social. Domingos informou que a SMHSA encaminhou documento ao 91 

Conselho de Assistência justificando a necessidade de continuar o pagamento do referido 92 

benefício. Com relação à Ocupação Palmares, Domingos informou que houve reunião entre a 93 

PGM, SMDU, FLORAM e SMHSA onde foi definido que as famílias não poderão permanecer no 94 

local e serão retiradas daquela área. Maurício Farias falou sobre a possibilidade da construção 95 

dos banheiros. Sulimar apontou a possibilidade de banheiros móveis. Domingos disse que levará 96 
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esta questão à Procuradoria Geral do Município. Mauricio disse que as famílias colocaram bacio 97 

nas casas. Foi destacado que a SMDU tem compromisso com os cadastrados. Os ocupantes 98 

solicitaram providências com relação ao local para onde será destinado o esgoto. Para tanto, será 99 

necessário o envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde, SMDU e FLORAM, além da 100 

SMHSA. Zébio citou a possibilidade do banheiro seco. Como encaminhamento definiu-se pelo 101 

agendamento da visita técnica envolvendo a SMDU, FLORAM, SMS e SMHSA, além dos demais 102 

conselheiros interessados, para averiguar a atual situação e avaliar a solicitação de construção de 103 

banheiros e melhorar as escadarias de acesso às residências. Foram abordadas questões com 104 

relação à Comunidade Vila Santa Rosa e o cadastramento dos haitianos no CadÚnico. Para a 105 

próxima reunião foram apontados os seguintes pontos de pauta: Ocupação Palmares; identificação 106 

de áreas para a Comunidade Vila do Arvoredo; Discussão sobre as trinta e duas (32) famílias que 107 

ocupam atualmente o Complexo Chico Mendes demanda esta solicitada pelas lideranças 108 

comunitárias, Melita Marques e Antonio Joel de Paula. Também ficou estabelecido que a comissão 109 

executiva reunir-se-á na próxima semana. Finalizando a reunião, Domingos salientou a 110 

importância do envolvimento e participação das comunidades e órgãos governamentais na Política 111 

Habitacional de Florianópolis. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina 112 

Korc redigi a presente ata. 113 

    114 


