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     ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL –10/11/2016.   1 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, no Auditório da 2 

Casa da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Leodegar da Cunha 4 

Tiscoski (SMHSA); Fátima Regina da Silva Pereira (FLORAM;) Ana Cláudia Alves Pinto Porto 5 

(SMC); Carla Cristina de Souza Steinbach (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Carlos 6 

André Santos Pincelli (SMS); Calil Cherem Netto (SECOVI); Flávio Alberto Menna Barreto Trevisan 7 

(IAB/SC); Rita de Cássia Dutra (FloripAmanhã); Alex Correia (Região Centro da Ilha); Ângela 8 

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

Leonardo Pessina (ex-conselheiro), Paulo Bastos Abraham, Eduardo Zons Guidi, Rosângela Maria 10 

Piccoli e Luciane Zuê (SMHSA), Ana Paula Gomes Nunes (SC Engenharia), Vânia Búrigo 11 

(IAB/SC) e Eduardo Dias Poletto (Acadêmico da UDESC), somando um total de vinte (20) 12 

presentes. Na oportunidade foram justificadas as ausências: José Carlos Vieira Dalponte 13 

(SMHSA); Edson Antônio Dirschnabel e Luiz H. Schweitzer - Trabalho (SESP); Marina Damasceno 14 

(PGM); Tânia Maria Ramos e Antônio Joel de Paula (Região Continental); Ailson Antônio Coelho e 15 

Ricardo Patrício - Trabalho (Região Norte da Ilha). Por solicitação do Presidente do Conselho 16 

Leodegar da Cunha Tiscoski, o Diretor de Habitação e Regularização Fundiária Paulo Bastos 17 

Abraham presidiu os trabalhos agradecendo o comparecimento dos conselheiros e solicitou que 18 

todos se apresentassem. A Secretária Executiva do Conselho Paulina Korc consultou os 19 

conselheiros e, considerando tempo insuficiente para leitura e apreciação da ata da 49ª Reunião 20 

Ordinária de 13/10/2016, a mesma será apreciada na próxima reunião. De acordo com a pauta, 21 

Abraham solicitou à Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil Vânia Búrigo que explanasse 22 

sobre a proposta do Programa Assistência Técnica Gratuita para Florianópolis. Na oportunidade, 23 

Vânia relatou que o objetivo do programa é para projeto e construção de habitação de baixa 24 

renda. A Lei 11.977/2009 precisa ser regulamentada em cada Município. Gilson Paranhos, quando 25 

assumiu a Secretaria de Habitação em Brasília promoveu a regulamentação da Lei e articulou 26 

escritórios com equipe técnica composta de engenheiro, arquiteto e assistente social para 27 

assessorar pessoas de baixa renda, sendo este o espírito da referida Lei. Vânia rememorou que 28 

no decorrer de 2015, o IAB/SC promoveu nove (9) eventos em diferentes regiões de Santa 29 

Catarina salientando a importância da regulamentação da assistência técnica gratuita nos 30 

municípios. Deu o exemplo do Município de Joinville onde já foi encaminhado à Câmara de 31 

Vereadores o Projeto de Lei para sua regulamentação. Disse ainda que a proposta do projeto 32 

piloto, de Florianópolis, será no Escritório de Engenharia da Universidade Federal de Santa 33 

Catarina (UFSC). Vânia Búrigo relatou experiências de diferentes regiões do Brasil. Ressaltou o 34 
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caso de Florianópolis onde o Banco do Empreendedor disponibiliza Micro Crédito (OCIP) e recurso 35 

para material de construção. Exemplificou que em Lages, o Município criou o Banco da Família. 36 

Desde agosto de 2016 o IAB/SC, juntamente com o CAU/SC, CREA/SC e ACE estão articulando 37 

proposta para regulamentação da Assistência Técnica. Atualmente com a adesão da UFSC. As 38 

referidas entidades estão articulando uma Oficina no Alto Pantanal, em dezembro do corrente ano 39 

com o objetivo de exercitar a proposta. Quanto à indagação da Ângela Luiti se o financiamento é 40 

privado, Vânia esclareceu que há diferentes formas de fazer financiamento. Em Florianópolis 41 

temos Grupo de Trabalho (GT) que reúne-se quinzenalmente na sede do IAB/SC. Leonardo 42 

Pessina deu depoimento em relação a experiência e a diversidade de possibilidades de melhorar 43 

a qualidade de vida das pessoas e salientou que gostaria que a Prefeitura assumisse esta 44 

proposta. Salientou a experiência dos nove eventos realizados por todo Estado de Santa Catarina. 45 

Na oportunidade sugeriu que o Conselho assuma esta proposta. Geógrafo Eduardo disse que a 46 

Secretaria de Habitação atua diretamente com Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e, por 47 

isso, a importância desta proposta. Vânia salientou que trabalhar com pessoas de alto padrão ou 48 

de baixa renda não é diferente. O IAB/SC tem a possibilidade de criar uma grande rede 49 

disponibilizando material. Vânia disse que em Criciúma será montado o escritório com cobrança 50 

do valor ao solicitante, posteriormente será realizado contato com a nova administração municipal. 51 

Flávio relatou que em Brasília a comunidade está muito envolvida, disponibilizando inclusive o 52 

espaço para sediar o escritório. Vânia informou que no dia 21/11, ela e mais uma pessoa irão à 53 

Brasília conhecer a experiência local. Alex salientou que a cartilha com a proposta da Assistência 54 

Técnica Gratuita foi entregue em reunião ao então candidato a vice-prefeito João Batista Nunes. 55 

Disse ainda que as universidades deverão ser envolvidas nesta proposta, aproximando as 56 

mesmas às comunidades. Leodegar da Cunha Tiscoski agradeceu a explanação da Presidente 57 

do IAB/SC, Vânia Búrigo e ressaltou que acompanhou, enquanto esteve em Brasília, a elaboração 58 

da proposta da Lei de Assistência Técnica Gratuita. Vânia entregou às mãos do Presidente do 59 

Conselho a Minuta da Lei do Programa de Assistência Técnica Gratuita para Florianópolis. 60 

Tiscoski enalteceu a iniciativa do IAB/SC e enfatizou que levará ao conhecimento da Comissão de 61 

Transição. Na oportunidade, propôs que Paulina, Secretária do Conselho, pesquise o projeto de lei 62 

de Joinville para que possamos passar à Comissão de Transição, juntamente com a Minuta ora 63 

recebida, salientando a importância do programa. Tiscoski se referiu à fala do Geógrafo Eduardo 64 

a respeito da regularização fundiária, lamentando ter avançado muito pouco em Florianópolis. 65 

Disse ainda que o Tribunal de Justiça, por iniciativa do Desembargador Lédio, está promovendo o 66 

Programa Lar Legal, regularizando algumas áreas de forma mais acessível financeiramente. Na 67 

oportunidade salientou que Dr. Lédio está criando mecanismos para diminuir as taxas. Outra 68 
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questão que o preocupa é a impermeabilização do solo, o que precisa de assistência técnica. 69 

Concluída esta pauta, Leodegar Tiscoski renovou seus agradecimentos ao IAB/SC, colocando-se 70 

à disposição para dar seguimento à proposta. Na oportunidade, Abraham solicitou à representante 71 

da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia para expor sobre a elaboração de regularização 72 

fundiária desenvolvida nos conjuntos habitacionais Vila União e Vila Cachoeira. Ana Paula Gomes 73 

Nunes, Assistente Social da Empresa SC Engenharia e Geotecnologia fez um breve relato sobre o 74 

trabalho desenvolvido pela empresa sob a coordenação da Secretaria Municipal de Habitação. 75 

Ana Paula informou que a Prefeitura contratou empresa especializada, com quadros técnicos 76 

específicos e profissionais qualificados para o desenvolvimento das atividades necessárias. O 77 

contrato nº 1112/2014 foi firmado entre Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Empresa SC 78 

Engenharia e Geotecnologia Ltda. O objetivo é a regularização das áreas e a titulação de seus 79 

ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia e o pleno desenvolvimento das funções 80 

sociais da propriedade urbana. O trabalho é realizado por etapas com levantamento topográfico, 81 

cadastral, projeto urbanístico, trabalho social, cadastramento e medidas administrativas e jurídicas 82 

para Regularização Fundiária no Conjunto Habitacional Vila União e Conjunto Habitacional Vila 83 

Cachoeira em Florianópolis. Ana Paula salientou a importância do resgate histórico de cada 84 

comunidade, dando destaque à dificuldade das famílias em receberem suas correspondências por 85 

não ter endereço de forma oficial. Geógrafo Eduardo esclareceu ser incumbência da Secretaria de 86 

Habitação construir os empreendimentos, sendo a continuidade das ações atribuição de outros 87 

órgãos do Município para dar continuidade à proposta do empreendimento envolvendo as 88 

questões pertinentes a educação, saúde, lazer, esporte, cultura, profissionalização/renda familiar, 89 

proposta de inclusão social. Em relação às demais famílias residentes anteriormente às margens 90 

da Via Expressa, Paulina esclareceu que algumas receberam indenização da benfeitoria e as 91 

demais foram atendidas pelo Empreendimento Abraão. Eduardo Guidi salientou o entrave no 92 

processo de licenciamento dos loteamentos da Vila Cachoeira e União na SMDU, pois na época 93 

foram regularizados como condomínios. O entrave é a falta da Licença Ambiental de Operação 94 

(LAO) exigida pela SMDU, pois durante a execução o empreendimento recebeu a LAP e a LAI, 95 

mas não a LAO. Para tanto Telma, representando a SMDU sugeriu que a Secretaria de Habitação 96 

promovesse reunião entre as duas secretarias envolvidas no impasse. Após a explanação da 97 

representante da Empresa SC Engenharia, o Conselho agradeceu pelas informações prestadas e 98 

passou ao próximo ponto de pauta sobre a proposta orçamentária do Fundo Municipal de 99 

Habitação de Interesse Social para 2017. Na oportunidade, o Presidente do Conselho Leodegar 100 

Tiscoski relatou que a proposta final do orçamento para 2017 foi elaborada pela Secretaria 101 

Municipal da Fazenda, estando atualmente tramitando na Câmara Municipal de Vereadores por 102 
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meio do Projeto de Lei Nº 16.898 que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do Município 103 

de Florianópolis para o exercício de 2017. Tiscoski disse que será remetida por email, aos 104 

conselheiros, a proposta orçamentária para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 105 

contida no referido Projeto de Lei. Dando prosseguimento à reunião, nos informes, Leodegar 106 

Tiscoski abordou a respeito do empreendimento Jardim Atlântico sobre o qual está em discussão 107 

com a Caixa Econômica Federal, considerando faltar apenas menos de cinco por cento (5%) para 108 

conclusão e entrega aos beneficiários. Salientou que a Caixa, responsável pelo empreendimento 109 

está ciente das depredações ocorridas e da possível invasão dos apartamentos. O Presidente do 110 

Conselho relatou também sobre o empreendimento Ponta do Leal que está com as obras 111 

paralisadas, faltando mais de trinta por cento (30%) para sua conclusão. Na oportunidade, disse 112 

que no dia 09/11 houve reunião entre a Caixa Econômica e a empresa construtora, porém ainda 113 

não foi informado sobre os encaminhamentos. Quanto à primeira reunião do Conselho Gestor do 114 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, os conselheiros agendaram para as 14 horas, 115 

do dia 24 de novembro, em local a ser informado pela Secretária do Conselho. Em relação à 116 

Comunidade Areias do Campeche, Paulina informou que, de acordo com a deliberação na reunião 117 

anterior, o Conselho de Habitação remeteu ofício à Procuradoria Geral do Município e à FLORAM 118 

solicitando informações mais precisas a respeito das notificações recebidas por alguns moradores 119 

da referida comunidade. Eduardo relatou ter a FLORAM encaminhado a resposta relatando terem 120 

sido emitidos vinte e oito (28) autos de infração aos moradores, todos ocupantes de Área de 121 

Preservação Permanente, seguindo recomendação do Ministério Público Federal. Na sequência, 122 

Paulina relatou ao grupo que diversos conselheiros, de modo especial os não governamentais, 123 

solicitaram a elaboração de um documento para ser entregue à Comissão de Transição do 124 

Governo Municipal com o objetivo de informar as prioridades e preocupações do CMHIS, bem 125 

como para ser informado sobre a proposta para habitação de interesse social no Governo Gean 126 

Loureiro. Isso deveria ter sido elucidado na reunião com o candidato a vice-prefeito João Batista 127 

Nunes, quando tratou sobre habitação de interesse social com enfoque a nível metropolitano. 128 

Houve a proposta de chamar o Prefeito eleito para a primeira reunião do CMHIS de 2017. O 129 

Conselho afirmou a importância do documento, sendo formada a comissão pelos membros: Flávio, 130 

Tânia Ramos, Leonardo Pessina e Paulina. A ata da 49ª Reunião Ordinária será apreciada na 131 

próxima reunião, quando também a Secretaria de Habitação informará o que foi aplicado em 132 

habitação de interesse social na atual gestão. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 133 

e nós, Eduardo Zons Guidi e Paulina Korc redigimos a presente ata. 134 
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