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    ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 09/03/2017.   1 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, as quatorze horas e quinze 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): Luiz Américo Medeiros (SMI); Ana Claudia Alves Pinto Porto 5 

(SMC); Letícia Sedano Haeser (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Priscila Valler 6 

dos Santos (SMS); Alex Correia (Região Centro da Ilha); Elenyr de Souza e Graciela 7 

Fernández (Região Sul da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região Continental); Ângela Maria 8 

Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se presentes à reunião: 9 

Kelly Cristina Vieira, Janara Margarete Barboza da Silva, Eduardo Zons Guidi, Mariza 10 

Dreyer de Aguiar e Betina D’Ávila (Secretaria Municipal de Infraestrutura/SMI); Leonardo 11 

Pessina (ex-conselheiro) e Eduardo Dias Poletto (UDESC-ESAG), somando um total de 12 

dezoito (18) presentes. Na oportunidade foram justificadas as ausências: Flávio Alberto 13 

Menna Barreto Trevisan (IAB/SC); Rita de Cássia Dutra e Márcia Regina Teschner 14 

(FloripAmanhã); Ingrid Etges Zandomeneco e Victor Souza (IPUF); Marina Damasceno e 15 

Fernando Sartori (PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI); Carlos Bastos Abraham 16 

(SENGE/SC). A reunião foi presidida pelo Engº. Luiz Américo Medeiros que agradeceu a 17 

presença de todos e solicitou aos novos conselheiros que se apresentassem. Na 18 

oportunidade, Paulina na função de Secretária do Conselho, informou terem sido 19 

remetidos ofícios aos órgãos governamentais para que confirmassem os nomes ou 20 

apresentassem seus novos representantes no Conselho. Assim, após todos oficializarem 21 

suas indicações será encaminhado documento para publicação do decreto no Diário 22 

Oficial Eletrônico. A Secretária do Conselho relatou a preocupação em relação à 23 

importância da homologação das justificativas. Neste sentido, o grupo definiu que a partir 24 

da presente reunião o Conselho será mais exigente, sendo as justificativas homologadas 25 

em plenária, conforme prevê o Regimento Interno. Para tanto, a Secretária Executiva 26 

deverá informar a todos os membros sobre esta definição e reencaminhar o cronograma 27 

de 2017 para que todos se organizem com antecedência. Na sequência, Kelly Cristina 28 

Vieira introduziu ao debate o Auxílio Habitacional, passando a palavra às assistentes 29 

sociais Betina D’Ávila e Mariza Dreyer. Na oportunidade, Betina historiou a origem da Lei 30 

nº 9855 de 08/09/2015 que trata sobre o Auxílio Habitacional e esclareceu os critérios 31 

estabelecidos na Lei para inclusão dos beneficiários, conforme síntese disponibilizada aos 32 
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conselheiros, em anexo. Alex exemplificou a situação do Morro da Mariquinha onde o 33 

inquilino solicitou o benefício do Auxílio Habitacional e, por não estar dentro nos critérios, 34 

não foi beneficiado. Em relação à indagação da Ângela se a família beneficiária é assistida 35 

pelos técnicos, Kelly informou que as assistentes sociais realizam o acompanhamento 36 

das quarenta e seis (46) famílias atendidas no momento pelo benefício, com visitas 37 

domiciliares bimestrais. Betina relatou que atualmente as visitas não estão sendo 38 

realizadas por falta de veículo. As últimas foram realizadas em novembro de 2016. Tânia 39 

reiterou sua colocação em relação à situação de uma família residente no Bairro 40 

Coloninha, ao que Kelly solicitou à conselheira que repasse as informações às assistentes 41 

sociais da Secretaria de Infraestrutura. Kelly Cristina também relatou já terem sidos 42 

realizados os pagamentos referentes aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, 43 

ficando pendente apenas dezembro de 2016. Alex solicitou informações em relação à 44 

possibilidade dos beneficiários residirem nos municípios vizinhos onde o valor do aluguel é 45 

mais baixo. Foi esclarecido pelas assistentes sociais que, por conta da Lei, as famílias 46 

necessariamente devem alugar imóvel dentro de Florianópolis, caso contrário, ela é 47 

desligada do benefício, exemplificando algumas situações. Alex exemplificou a situação 48 

de uma família que teve a casa interditada e esta foi residir em São José, não sendo 49 

beneficiada pelo Auxílio Habitacional. Ana Cláudia disse também conhecer uma situação 50 

semelhante. Ao que Pessina chamou de problema da complexidade de região 51 

metropolitana. Ângela indagou sobre as famílias da Comunidade Vila do Arvoredo que 52 

tiveram que sair de suas casas por conta do tráfico de drogas. Kelly e Betina 53 

esclareceram o encaminhamento dado às famílias da referida comunidade que buscaram 54 

orientação da Prefeitura. Alex, conselheiro representante da Região Centro, indagou 55 

sobre a permanência das assistentes sociais de referência do Projeto Maciço do Morro da 56 

Cruz. Dando sequência, Kelly solicitou ao Geógrafo Eduardo Zons Guidi que prestasse 57 

informações sobre o andamento da regularização fundiária. Na oportunidade Eduardo 58 

disse que este assunto foi pauta da 50ª Reunião Ordinária realizada no dia 10/11/2016. 59 

Aos que não estavam presentes, fará um breve relato na presente reunião. Em relação 60 

aos conjuntos habitacionais Vila União e Vila Cachoeira, Eduardo relatou que, em virtude 61 

do tamanho dos lotes, estes empreendimentos haviam sido cadastrados na Secretaria 62 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU), como condomínio. Na época do 63 

empreendimento não foi solicitada a Licença Ambiental de Operação (LAO). No início de 64 
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março, a Prefeitura recebeu da empresa contratada, SC Engenharia, sessenta por cento 65 

(60%) dos cadastros da Vila Cachoeira e quarenta por cento (40%) da Vila União. O 66 

Geógrafo mencionou que também está sendo realizada a regularização fundiária na 67 

Comunidade da Serrinha através do Lar Legal. Já a área do Lageanos ainda é de 68 

propriedade da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que deseja fazer a 69 

doação. Sobre este assunto, Kelly informou já estar agendada, no dia 15/03,  a audiência 70 

de conciliação para tratar desta área. Quanto a Serrinha, Kelly relatou que na Lei 11.977 71 

consta a possibilidade da regularização por meio da demarcação urbanística. Porém, a 72 

gestão municipal anterior optou pela regularização por meio do Lar Legar, permanecendo 73 

trezentos e sessenta e nove (369) processos nas mãos de Juíza de Biguaçu destacada 74 

para o processo. Quanto aos recursos do PAC previstos para regularização fundiária, foi 75 

esclarecido por Eduardo que o valor foi destinado aos levantamentos topográficos e 76 

cadastrais realizados. Priscila abordou a preocupação em relação à regularização de 77 

acesso a rede de esgoto. Kelly informou que estava prevista a colocação da rede com 78 

ligação domiciliar às casas existentes e devidamente cadastradas. Priscila citou a 79 

preocupação da expansão do Programa Se Liga na Rede nas áreas de interesse social. 80 

Alex abordou a vinda de inúmeras famílias oriundas de todo o país e até de outros países, 81 

exemplificando os haitianos. Ao que Ângela salientou terem sido os haitianos trazidos por 82 

empresas, como também muitos nordestinos. Graciela destacou que o tema regularização 83 

fundiária precisa ser mais discutido e aprofundado. Na oportunidade, Luiz Américo 84 

sugeriu uma reunião específica sobre a ação fiscalizadora do Município. Pessina salientou 85 

que o Município de Florianópolis não teve uma política de habitação e o Plano de 86 

Habitação precisa ser atualizado.  Dando prosseguimento, Eduardo relatou que foi 87 

realizado levantamento topográfico de todos os lotes da Região Chico Mendes que 88 

compreendem as comunidades Novo Horizonte, Nossa Senhora da Glória e Chico 89 

Mendes. Em relação às vendas de negociação das unidades habitacionais construídas 90 

pela Prefeitura, Kelly salientou que as famílias estão sendo orientadas que na negociação 91 

as famílias assinem o contrato de compra e venda e informem a Prefeitura. Eduardo 92 

relatou que na Comunidade Nossa Senhora da Glória, as assistentes sociais não tiveram 93 

êxito no recolhimento dos documentos para fins de regularização fundiária, pois foram 94 

realizados vários plantões, porém poucas famílias entregaram a documentação 95 

necessária. Dando prosseguimento à reunião, Quanto ao empreendimento do Programa 96 
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Minha Casa Minha Vida Jardim Atlântico, Kelly informou que a Prefeitura está aguardando 97 

a caixa Econômica para realizar visita conjunta no local. Tânia destacou que o problema é 98 

a depredação do empreendimento. As famílias estão querendo ocupar os apartamentos, 99 

afirmou a conselheira. Considerando a preocupação do Conselho, Luiz Américo propôs 100 

que o Conselho formalize, à Caixa, cobrança em relação à conclusão e entrega dos 101 

empreendimentos. O Conselho deliberou pelo encaminhamento de documento à Caixa 102 

solicitando agilidade na conclusão das obras. Pessina lembrou que no final de 2016, o 103 

então Secretário Leodegar Tiscoski já estava cobrando da Caixa a conclusão dos 104 

empreendimentos. Kelly sugeriu que o Ministério das Cidades fosse informado da 105 

situação destes empreendimentos. Graciela recomendou a composição de uma comissão 106 

para conversar com os técnicos da Caixa Econômica e conjunto com o Secretário de 107 

Infraestrutura. Betina informou que o Programa prevê o trabalho social, porém com a 108 

interrupção das obras, este trabalho foi interrompido. Considerando que o contrato com a 109 

Empresa GELAB está previsto para encerrar em maio do corrente ano, o Secretário Luiz 110 

Américo sugeriu que a empresa seja chamada no intuito de propor paralisação do 111 

contrato, readequar o valor e retomar o trabalho social na retomada das obras. 112 

Considerando o horário avançado, a pauta sobre a revisão da Lei N. 8210/2010 ficou 113 

como primeiro ponto da próxima reunião. Também permanece na pauta o item que trata 114 

sobre a situação do terreno previsto para as famílias da Comunidade Vila do Arvoredo. No 115 

momento dos informes, o acadêmico Eduardo Poletto, do Curso de Administração 116 

Pública/UDESC, relatou que estará participando das reuniões do Conselho, nos próximos 117 

seis meses. Na oportunidade, reiterou sua solicitação aos conselheiros para que 118 

respondam um questionário, que será reencaminhado por email, com o objetivo de coletar 119 

dados para o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). Em relação à área ocupada na 120 

Caeira/Maciço do Morro da Cruz, Kelly informou que a Secretaria de Infraestrutura 121 

encaminhou ofício à Procuradoria Geral do Município solicitando reintegração de posse. 122 

Será feito processo administrativo, considerando ser área pública. Quanto à Comunidade 123 

Vila do Arvoredo, Ângela solicitou informações sobre as trinta e duas (32) demolições 124 

ocorridas no local. Ao que Kelly relatou que algumas famílias cadastradas saíram do 125 

Município. Outras procuraram a Secretaria informando que foram expulsas da comunidade 126 

e, como estão cadastradas, permanecem aguardando a unidade habitacional fora da 127 

comunidade. Kelly informou ainda que todas as casas remanejadas para o Setor A estão 128 
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asseguradas, desde que estejam cadastradas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 129 

encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 130 

 131 

 132 
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