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Relato da 38ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 09/07/2015.             1 

Aos nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Auditório da Casa da 2 

Memória – Centro – Florianópolis/SC se reuniram os integrantes do Conselho Municipal de 3 

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

Zancanaro e Paulo Bastos Abraham (SMHSA); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); Amilton 5 

Silveira (SMC); Telma de Oliveira Pitta e Ivanna Carla Tomasi (SMDU); Sílvia Eloísa Grando 6 

Águila e Priscilla Valler dos Santos (SMS); Roberto de Oliveira (ACE); Juan Antônio Zapatel 7 

(CAU/SC); Nivaldo Araujo da Silva (Região Norte Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul Ilha); 8 

Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Albertina da Silva e Souza (UFECO); 9 

Paulina Korc (Secretária Executiva do CMHIS); Larissa Mazzoli e Pablo (UFSC/GEO); Maurício 10 

Farias e Valdir dos Santos (Ocupação Palmares), somando um total de dezenove (19) pessoas 11 

presentes. Foram justificadas as seguintes ausências: Bruno Augusto Silva Palha e Walter 12 

Hachow (FLORAM); Karina Gonçalves Euzébio e Patrícia Cechinel (SEMAS); Nórton Makowiecky 13 

(PGM); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); João Luiz de Oliveira – Gão e Cláudia Lopes 14 

Costa (Região Continental). Domingos Savil Zancanaro presidiu a reunião iniciando com a 15 

apresentação das novas representantes da Secretaria Municipal da Saúde no Conselho, sendo: 16 

Sílvia Eloísa Grando Águila e Priscilla Valler dos Santos. Os conselheiros presentes avaliaram a 17 

importância e necessidade da participação assídua e atuante da Secretaria de Saúde. Na 18 

sequência, Pessina pediu a palavra explicitando seu descontentamento com algumas questões do 19 

Conselho, como: Desarticulação da Comissão Executiva; Falta de conteúdo na pauta, 20 

principalmente a questão da terra; Atraso na elaboração e encaminhamento das atas. Domingos 21 

salientou que a Secretaria de Habitação irá analisar os pontos citados pelo conselheiro com 22 

relação a secretaria executiva do Conselho e certificou que até a próxima reunião as atas estarão 23 

atualizadas e remetidas em tempo hábil para apreciação dos conselheiros. Conforme previsto na 24 

pauta, foram colocadas em apreciação as atas da 35ª e 36ª Reunião Ordinária, sendo aprovadas 25 

por unanimidade. Posteriormente, com relação ao Projeto de Lei nº 16.272/2015 que trata do 26 

auxílio habitacional, Domingos informou que, conforme encaminhamento da reunião anterior, foi 27 

remetido ofício solicitando audiência com o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Para 28 

tanto, a Casa Legislativa agendou a reunião para o dia 14 de julho, às 10 horas, no 11º andar da 29 

Câmara de Vereadores. Considerando a importância deste Projeto de Lei, Domingos contatou 30 

com o Vereador Dalmo de Menezes, Líder da Bancada, solicitando prioridade para este Projeto 31 

antes do recesso de julho. Neste sentido, dada a relevância do PL, o Vereador se manifestou 32 

favorável, incluindo na ordem do dia da presente data. Conforme encaminhamento na reunião 33 

anterior, Domingos informou que a visita técnica à Ocupação Palmares, está agendada para o dia 34 
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14 de julho, às 14 horas. Paulina relatou que já confirmaram presença: SMHSA, FLORAM, SMDU 35 

e SMS. Foi definido que os técnicos e conselheiros irão se encontrar no canteiro de obras da 36 

Empresa STC para, juntos, se deslocar à referida ocupação. Maurício indagou sobre o 37 

posicionamento da Prefeitura com relação à documentação da área ocupada. Domingos 38 

esclareceu que, a Secretaria de Habitação irá se pronunciar somente após a manifestação da 39 

Procuradoria Geral do Município (PGM), a quem foram remetidos os documentos referentes a área 40 

onde está instalada a Ocupação Palmares. Outra questão abordada pelo Maurício foi sobre a 41 

atualização cadastral das famílias. Para tanto, o Presidente do Conselho esclareceu que o 42 

recadastramento foi realizado pela Secretaria de Habitação e será remetido à FLORAM, SMDU e 43 

PGM, para fazer a conferência dos cadastros. Com relação às famílias que não estavam 44 

cadastradas, a fiscalização tomará as medidas cabíveis. Destacou que, com relação as casas que 45 

não estiverem cadastradas, a demolição será sumária. Domingos relatou também que, a princípio 46 

foram identificadas 23 famílias e 16 casas. Para que o Município possa fornecer os dados 47 

cadastrais solicitados em reunião pelo Maurício, será necessário um pedido formal, através do 48 

Pró-Cidadão, esclareceu Domingos. Dando sequência à reunião e, em atenção à colocação do 49 

Sr. Nivaldo sobre a identificação de uma área no Norte da Ilha como sendo da União, Zancanaro 50 

relatou ao Conselho que a Secretaria de Habitação constatou que a área está em nome de 51 

proprietário particular, mas que será averiguada a situação junto ao Cartório. Sr. Nivaldo 52 

esclareceu que o terreno está em nome de um comandante do exército. Na oportunidade Sr. 53 

Nivaldo confidenciou sua preocupação com relação à segurança própria e da família, citando as 54 

inúmeras situações de conflitos vivenciadas na comunidade no decorrer dos últimos anos. 55 

Informou que na semana anterior à presente reunião, a FLORAM realizou demolição com apoio da 56 

Polícia Militar, quando os policiais informaram que a denúncia partiu da própria vizinhança, o que 57 

provocou desconfiança com relação à sua pessoa, desabafou Nivaldo. Para tanto, Domingos 58 

prontamente se dispôs a chamar a FLORAM e o Comando da Polícia Militar para esclarecer os 59 

fatos para que não haja prejuízo ao líder comunitário. Zancanaro fez o apelo para que Sr. Nivaldo 60 

permanecesse no Conselho e afirmou que seu compromisso será ainda maior com a Comunidade 61 

Vila do Arvoredo em consideração à lealdade e perseverança do líder comunitário. Sílvia 62 

mencionou sua relação com a referida comunidade, tanto através da Prefeitura como através do 63 

seu estudo, e salientou a importância da intervenção da Prefeitura em relação à Vila do Arvoredo. 64 

Na sequência, Nivaldo fez a leitura do documento da Associação de Moradores que, em parceria 65 

com a SMHSA e FLORAM, autorizava a relocação da casa quando da aproximação das dunas. 66 

“Tem pessoas que não respeitam a organização da comunidade”, lamentou Nivaldo. Pessina 67 

enalteceu o compromisso do Sr. Nivaldo e salientou a importância de sua permanência neste 68 
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Conselho. Domingos relatou que a Prefeitura está finalizando a desapropriação da área que 69 

atenderá 98 famílias e está buscando outra área para atender as demais famílias devidamente 70 

cadastradas na referida comunidade. Com relação à inclusão de novos projetos no Programa 71 

Minha Casa Minha Vida 3, o Presidente do Conselho informou que o Ministério das Cidades tem 72 

perspectiva de abertura do sistema, para habilitação, em agosto do corrente ano. O mesmo 73 

explanou sua preocupação com relação ao Programa Minha Casa Minha Vida da Ponta do Leal e 74 

do Jardim Atlântico. Porém, salientou Domingos, que o Ministério das Cidades acordou que as 75 

obras mais adiantadas teriam liberação de recursos com mais fluidez. Já o Projeto Maciço do 76 

Morro da Cruz está com atraso no repasse de recursos desde janeiro de 2015. Amilton ressaltou 77 

a importância da participação do Conselho em relação ao Ministério das Cidades. Na sequência, 78 

Domingos repassou a informação do conselheiro Roberto de Oliveira de que está sendo 79 

organizado um evento internacional sobre habitação que será realizado em Florianópolis, sendo 80 

este, portanto, um dos pontos de pauta da próxima reunião. O Presidente do Conselho também 81 

informou sobre a I Conferência Municipal de Saneamento Básico de Florianópolis, a ser realizada 82 

entre os dias 22 a 24 de julho de 2015, na Assembleia Legislativa, salientando a relevância da 83 

participação do Conselho de Habitação nesta discussão. As demais informações e link para 84 

inscrição serão repassados pela secretaria executiva do CMHIS. Na oportunidade Domingos 85 

salientou a necessidade de iniciar a discussão sobre a I Conferência Municipal de Habitação, 86 

ficando pautada também para a próxima reunião ordinária. Considerando a proposta do Pessina 87 

colocada no início da reunião em retomar a Comissão Executiva do CMHIS, foi agendada para o 88 

dia 21 de julho, às 14 horas, no Gabinete do Secretário de Habitação, a reunião desta Comissão. 89 

Valdir dos Santos, morador da Ocupação Palmares, solicitou atenção às situações das famílias 90 

mais carentes, em especial àquelas que têm dificuldades de deslocamento, como sua mãe que é 91 

cadeirante, solicitando que a Prefeitura providenciasse uma escadaria, disse Valdir. Por fim, 92 

Amilton falou sobre a importância da presença da Secretaria de Assistência Social na visita 93 

técnica à Ocupação Palmares. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo Presidente 94 

Domingos Savil Zancanaro e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 95 
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