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    ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 09/02/2017.   1 

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, as quatorze horas e dez 2 

minutos, no Auditório da Casa da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – 3 

Florianópolis, reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Habitação 4 

de Interesse Social (CMHIS): Ingrid Etges Zandomeneco (IPUF); Telma de Oliveira Pitta 5 

(SMDU); Fernando Sartori (PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI); Flávio Alberto Menna 6 

Barreto Trevisan (IAB/SC); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Flávia Solange 7 

Accord (Região Norte da Ilha); Rosemeri Melo de Sousa e Alex Correia (Região Centro da 8 

Ilha); Elenyr de Souza (Região Sul da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região Continental); 9 

Ângela Maria Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se 10 

presentes à reunião: Luiz Américo Medeiros e Kelly Cristina Vieira (Secretaria Municipal 11 

de Infraestrutura/SMI); Eduardo Zons Guidi (SMI/Diretoria de Habitação); Tereza Ribeiro 12 

(Comunidade Alto da Caeira); Jordi Sanchez Cuenca (UFSC); Leonardo Pessina (ex-13 

conselheiro), somando um total de dezenove (19) presentes. Na oportunidade foram 14 

justificadas as ausências: Fátima Regina da Silva Pereira (FLORAM;) Victor Souza (IPUF); 15 

Amilton Silveira (SMC); Marina Damasceno (PGM); Graciela Fernández (Região Sul da 16 

Ilha); Antônio Joel de Paula (Região Continental); Ailson Antônio Coelho (Região Norte da 17 

Ilha). A reunião foi presidida pelo Engº. Luiz Américo Medeiros que se apresentou como 18 

Secretário Municipal de Infraestrutura, funcionário há 35 anos na Prefeitura Municipal de 19 

Florianópolis, salientando conhecer bem o setor de obras, porém, habitação é coisa nova. 20 

Kelly Cristina Vieira também se apresentou como Assistente Social, atualmente 21 

ajudando o Luiz Américo na área de habitação e saneamento. Posteriormente os 22 

conselheiros se apresentaram. Paulina informou que a Associação do ACARI, 23 

considerando a impossibilidade da participação de Ricardo Patrício, apresentou os 24 

documentos necessários substituindo a representação no Conselho, sendo agora Flávia 25 

Solange Accord como representante suplente da Região Norte da Ilha. Seguindo a pauta, 26 

o Secretário Luiz Américo disse ser a reforma administrativa muito recente e não 27 

podendo precisar como ficará o Conselho de Habitação dentro desta estrutura. Antecipou-28 

se dizendo ser melhor o Superintendente de Habitação e Saneamento presidir o 29 

Conselho, pois o Secretário de Infraestrutura não estaria tão focado no Conselho como o 30 

Superintendente. Quanto à indagação da conselheira Márcia Regina sobre a autonomia 31 

do Conselho, Kelly Cristina disse ser necessário rever a lei de criação do Conselho. 32 
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Tânia Ramos elencou algumas questões: 1) Gostaria de saber qual a política de 33 

habitação popular da atual gestão, para Florianópolis. 2) Solicitou a permanência da 34 

Secretária Paulina Korc neste Conselho com a gratificação de chefia que recebia antes, 35 

considerando seu compromisso com os conselheiros e demais atividades que desenvolve 36 

com seriedade; 3) Solicitou providências urgentes em relação aos empreendimentos do 37 

Programa Minha Casa Minha Vida Coloninha/Jardim Atlântico e Ponta do Leal. Quanto 38 

aos empreendimentos, Luiz Américo disse estar tomando conhecimento da situação, mas 39 

a Caixa Econômica informou-lhe que chamará nova empresa para concluir a construção 40 

dos dois empreendimentos. Mostrou preocupação quanto ao problema das ocupações 41 

irregulares na área da Caeira e Serrinha, bem como na área do terreno conhecido como 42 

das lajotas, localizada na Rua Três Marias, prevista para remoção de parte das famílias da 43 

Comunidade Vila do Arvoredo. Em relação aos projetos, Kelly Cristina informou ser 44 

intenção dar-lhes continuidade. Relatou que em 2015, o Governo Federal suspendeu o 45 

Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Kelly relatou também que nesta semana 46 

houve abertura ao Programa MCMV-3, sendo assim, a Prefeitura de Florianópolis irá 47 

buscar recursos junto ao Ministério das Cidades, pois a Caixa burocratiza/dificulta na 48 

liberação dos recursos. Kelly relatou que a busca por recursos será para atender a Vila 49 

Aparecida, PC-3, Vila do Arvoredo e Maciço do Morro da Cruz. Flávia indagou sobre o 50 

destino da área da Vila do Arvoredo após a remoção. Em resposta, Luiz Américo 51 

informou que as Áreas de Preservação Permanente (APP) serão restauradas. Na 52 

oportunidade, Flávia historiou a formação da Comunidade Angra dos Reis e enfatizou que 53 

a mesma se propõe a construir um espaço para a FLORAM. Alex Correia solicitou 54 

informações sobre o auxílio habitacional, construção das casas modulares e sobre a 55 

retomada das obras no Maciço do Morro da Cruz. Também falou sobre a possibilidade da 56 

utilização de material alternativo para baratear o custo das obras. Em relação às obras, 57 

Luiz Américo informou estar prevista a continuidade do Projeto Maciço do Morro da Cruz 58 

e já ter solicitado à empresa a conclusão das quatro unidades habitacionais para depois 59 

falar em pagamento. Também informou estar previsto para amanhã (10/02) uma reunião 60 

interna sobre o PAC do Maciço do Morro da Cruz. Ângela disse que o Conselho de 61 

Habitação deveria apropriar-se do Projeto do Maciço. O debate sobre o PAC precisa vir 62 

para o Conselho, enfatizou a mesma. Quanto ao auxílio habitacional, Kelly relatou estar 63 

sendo pagas quarenta e oito (48) famílias e, em fevereiro, a Prefeitura precisa efetuar o 64 
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pagamento referente aos meses de dezembro e janeiro. Rosemeri perguntou sobre a 65 

permanência do auxílio habitacional. Tânia citou a situação de uma família do Bairro 66 

Coloninha, a qual precisa de atenção especial, ao que Kelly orientou para que a mesma 67 

se dirigisse ao CRAS. Alex solicitou a permanência das assistentes sociais de referência, 68 

considerando-as conhecedoras da comunidade a qual criaram laços de confiança. Tânia 69 

solicitou informações sobre o orçamento. Luiz Américo disse que no próximo ano gostaria 70 

da participação do Conselho na definição do orçamento. Pessina fez crítica ao colocar 71 

que nos últimos anos não houve discussão sobre o orçamento. Ao que Luiz Américo 72 

afirmou: “Nos próximos quatro anos vai ter!”. Pessina trouxe ainda à tona o problema do 73 

tráfico de drogas da Comunidade Vila do Arvoredo e solicitou informações sobre a 74 

situação da regularização fundiária de forma geral, pois, segundo ele, este assunto não 75 

tem sido relacionado nas discussões do Conselho. Ângela Liuti afirmou que algumas 76 

famílias foram expulsas da Vila do Arvoredo, as quais estão procurando a UFECO para 77 

tentar garantir a habitação, com base no cadastro. Kelly informou não estarem ainda 78 

definidos os nomes das noventa e seis (96) famílias que farão parte do empreendimento 79 

da Rua Três Marias. Tânia salientou que, com a mudança de gestão municipal, as 80 

informações chegam truncadas nas comunidades. Neste sentido, relatou ter sido chamada 81 

pelas famílias da PC-3, pois houve comentários de ser intenção da Prefeitura fazer novo 82 

cadastro. Ângela frisou a importância da manutenção dos critérios definidos pelo 83 

Conselho de Habitação. Kelly trouxe à tona a Ocupação Amarildo, como exemplo, pois 84 

ocupação não é critério automático para alguém ser beneficiado com habitação de 85 

interesse social. Ao que Ângela informou ter sido a UFECO procurada pela organização 86 

daquela ocupação pedindo que entrasse na justiça, mas a União Florianopolitana de 87 

Entidades Comunitárias não quis se envolver. Em relação à ocupação Amarildo ainda, 88 

Ângela criticou a forma da ocupação que iniciou com poucas famílias e terminou com 89 

mais de seiscentas, o que ao invés de ajudar a mobilização pela moradia, atrapalhou. 90 

Salientou que os organizadores não conversaram com as entidades comunitárias locais, 91 

causando rejeição. A representante da UFECO destacou como aspecto positivo da 92 

ocupação foi o alerta para o terreno do antigo Instituto de Reforma Agrária de Santa 93 

Catarina (IRASC) o qual a Prefeitura deveria se apropriar utilizando, futuramente, para 94 

projeto habitacional, concluiu Ângela. Quanto às ocupações em áreas públicas, Rosemeri 95 

perguntou se a Prefeitura tomou alguma providência, salientando ter atualmente cerca de 96 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Rua Tenente Silveira nº 60 – 4º andar – Centro – Florianópolis/SC 
CEP 88.010-300 

Fone: (48) 3251-6317 
E-mail: conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

trinta (30) famílias ocupando a área da Caeira. Kelly informou estar a Prefeitura tomando 97 

as providências necessárias, e que está ciente dos dois (2) grileiros responsáveis pela 98 

venda de ‘lotes’ por cinco mil reais (R$ 5.000,00) cada. Também citou que o proprietário 99 

da área ocupada está pedindo à Prefeitura para resolver o problema. Rosemeri relatou 100 

ainda também ter ocupação na área da creche. No sentido de aumentar a fiscalização, 101 

Alex disse que a FLORAM deveria fazer o monitoramento das áreas por meio de 102 

sobrevoos. Geógrafo Eduardo relatou ter sido foi feito acordo com o proprietário, porém, 103 

havia problemas com a escritura. A Prefeitura auxiliou o proprietário na retificação da área, 104 

a qual ainda não foi finalizada. Disse ainda ter o Procurador Elton sugerido a PMF 105 

desapropriar a área de seu interesse, não necessitando assim da retificação da área 106 

escriturada. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) só emitiu Ato de 107 

Intimação e as ocupações continuam, concluiu Eduardo. D. Tereza, moradora da 108 

Comunidade Alto da Caeira, informou a existência em sua comunidade de ocupações no 109 

final da Servidão Xiru e na trilha/corredor ecológico. Por fim, a mesma solicitou sigilo 110 

quanto às informações repassadas pertinentes às ocupações, por medo de represálias. 111 

Rosemeri salientou o fato da SMDU não cumprir com seu papel. Na oportunidade, Telma 112 

Pitta representante da SMDU no Conselho disse que algumas situações são muito 113 

burocráticas. Também informou existir na Secretaria apenas dois profissionais destacados 114 

para análise dos processos encaminhados por toda a cidade. Enfatizou também sobre a 115 

revisão do Código de Posturas e Obras estar em estudo desde 2010. Luiz Américo disse 116 

que irá se reunir com a SMDU e FLORAM para pedir a agilização da fiscalização sobre as 117 

ocupações irregulares. Fernando da Procuradoria do Município enfatizou a falta de 118 

comunicação entre as secretarias. Alex falou a respeito de o Conselho estar discutindo 119 

sobre a realização da I Conferência Municipal de Habitação, ao que Luiz Américo 120 

solicitou aguardar até abril para retomar este assunto, quando a reforma administrativa já 121 

estiver consolidada. Quanto aos empreendimentos Coloninha/Jardim Atlântico e Ponta do 122 

Leal, Luiz Américo e Kelly irão propor à Caixa Econômica uma visita, quando os 123 

conselheiros serão informados e convidados a participar. Tânia enfatizou que a Caixa 124 

deve estar ciente das novas e constantes ameaças de ocupação irregular e risco de 125 

depredação. Kelly falou sobre a indefinição das famílias ao empreendimento Jardim 126 

Atlântico, ao que Paulina informou ter sido este assunto já tratado em reunião no decorrer 127 

do ano de 2016. A mesma providenciará cópia da ata para Kelly. Telma informou que o 128 
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IAB/SC, juntamente com algumas comunidades está organizando oficina, com 129 

financiamento coletivo, para discutir sobre Assistência Técnica. A oficina está prevista 130 

para os dias 16 a 18 de março do corrente ano, com visita ao Alto Pantanal. A organização 131 

está prevendo cerca de quarenta (40) participantes, por isso as inscrições são restritas. Na 132 

oportunidade, Pessina informou que Flávio, representante do IAB/SC, teve que se 133 

ausentar da presente reunião por ter compromisso com o Governador para tratar sobre 134 

este mesmo assunto. D. Tereza solicitou atenção à situação de risco muito alto na 135 

Servidão Paulino, onde realizou visita com Engº. Rogério e Assistente Social Juliana. “Não 136 

é simplesmente fazer os muros de contenção, mas é questão de preservação de vidas”, 137 

concluiu D. Tereza. Como encaminhamentos, a secretária do Conselho deverá 138 

disponibilizar ao Secretário Luiz Américo e Kelly Cristina a Apresentação síntese gestão 139 

2013/2016, a Apresentação sobre Regularização Fundiária Vila União e Vila Cachoeira 140 

(elaborado pela SC Engenharia), a cópia da Minuta da regulamentação da Lei de 141 

Assistência Técnica Gratuita, o documento entregue aos candidatos nas reuniões com os 142 

prefeituráveis e a Ata da reunião de 2016, onde consta a discussão sobre a reserva das 143 

seis (6) unidades habitacionais às famílias da Comunidade Ponta do Leal. Foi composta 144 

Comissão de revisão da Lei 8210/2010, sendo: Márcia Regina Teschner, Tânia Maria 145 

Ramos, Ângela Maria Liuti, Leonardo Pessina e Paulina Korc, com a reunião agendada 146 

para o dia 16/02, às 16 horas na sala de reuniões da Habitação. Ao final, foi definida a 147 

pauta da próxima reunião, sendo: Lei do Auxílio Habitacional; Panorâmica do processo de 148 

regularização fundiária; Definição das famílias listadas ao Programa Minha Casa Minha 149 

Vida Jardim Atlântico; revisão da Lei nº 8210/2010 de criação do CMHIS. Nada mais 150 

havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura Luiz 151 

Américo Medeiros enaltecendo a participação de todos e eu, Paulina Korc, redigi a 152 

presente ata. 153 
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