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     ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 08/12/2016.   1 

Aos oito dias do mês de dezembro 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;) Victor Souza (IPUF); Flávio Alberto 5 

Menna Barreto Trevisan (IAB/SC); Rita de Cássia Dutra (FloripAmanhã); Rosemeri Melo de Sousa 6 

(Região Centro da Ilha); Elenyr de Souza (Região Sul da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região 7 

Continental); Ângela Maria Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se 8 

presentes à reunião: Leonardo Pessina (ex-conselheiro) e Eduardo Zons Guidi, (SMHSA), 9 

somando um total de onze (11) presentes. Na oportunidade foram justificadas as ausências: José 10 

Carlos Vieira Dalponte (SMHSA); Ana Cláudia Alves Pinto Porto e Amilton Silveira (SMC); Carla 11 

Cristina de Souza Steinbach (SEMAS); Marina Damasceno (PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI); 12 

Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); Antônio Joel de Paula (Região Continental); Ailson 13 

Antônio Coelho e Ricardo Patrício - Trabalho (Região Norte da Ilha). O Presidente do Conselho 14 

Leodegar da Cunha Tiscoski, presidiu os trabalhos enaltecendo o compromisso dos conselheiros 15 

presentes na reunião. A Secretária Executiva do Conselho Paulina Korc colocou em apreciação a 16 

ata da 49ª Reunião Ordinária de 13/10/2016 e 50ª Reunião Ordinária de 10/11/2016, sendo 17 

aprovadas com unanimidade. De acordo com a pauta, os representantes da Secretaria de 18 

Habitação Leodegar da Cunha Tiscoski, Eduardo Zons Guidi e Paulina Korc apresentaram o 19 

trabalho executado em relação à habitação de interesse social na Gestão 2013/2016, bem como 20 

as ações do Conselho de Habitação no mesmo período. No decorrer da apresentação, diversos 21 

conselheiros se manifestaram, salientando a urgência na conclusão do Empreendimento do 22 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Jardim Atlântico. Tânia Maria Ramos informou que 23 

foi procurada por pessoas que tinham a intenção de ocupar os apartamentos, quando a 24 

conselheira orientou que as famílias deveriam aguardar. O Conselho se posicionou no sentido de 25 

alertar o poder público sobre a intenção de invasão. Tiscoski reiterou a informação prestada pela 26 

Caixa Econômica Federal sobre a paralisação das obras, tanto do Jardim Atlântico como da Ponta 27 

do Leal, salientando que do Jardim Atlântico falta apenas cinco por cento (5%) da obra para 28 

conclusão. A representante da Região Continental no Conselho Tânia Ramos disse ainda que 29 

algumas famílias listadas para serem beneficiadas com o empreendimento se dispõem a ocupar o 30 

apartamento e concluir a obra. Tiscoski também relatou sobre as depredações ocorridas e que, 31 

na época, solicitou apoio da Guarda Municipal. Também comunicou à Caixa Econômica relatando 32 

os fatos. Quanto à regularização fundiária, Tiscoski disse que já foram elaborados documentos 33 

preparatórios, mas que o processo ainda não se concretizou. Geógrafo Eduardo relatou ser a 34 
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Região Chico Mendes onde o processo está mais adiantado, porque o levantamento topográfico 35 

está pronto. Quanto à Vila Aparecida, Tiscoski informou que o projeto atenderá cinquenta por 36 

cento (50%) daquela área. Relatou a não concordância do Ministério Público com a regularização 37 

do fornecimento de água naquela comunidade. O Conselho avaliou a necessidade de haver mais 38 

proximidade com a Secretaria de Habitação. Rita de Cássia salientou que o Conselho de 39 

Habitação sendo um órgão fiscalizador, precisa estar informado das ações do poder público. 40 

Também comunicou a todos os participantes da reunião que o Auxilio Habitacional foi repassado 41 

pela Secretaria de Municipal Habitação aos beneficiários cadastrados sendo pagos, no dia 08 de 42 

dezembro de 2016, os valores referentes aos meses de outubro e novembro. Quanto à sugestão 43 

de realizar as reuniões dentro da Secretaria e a ausência de alguns representantes 44 

governamentais na reunião, Tiscoski salientou ter as pessoas que vir às reuniões do Conselho 45 

para prestar as informações. Dando sequência à reunião, a Secretária Executiva Paulina 46 

apresentou a proposta do cronograma de reuniões de 2017, salientando que nos meses de abril e 47 

outubro, as reuniões serão na quarta-feira por causa do feriado que coincide com a segunda 48 

quinta-feira do mês. A proposta foi acatada pelos conselheiros presentes, ficando estabelecido o 49 

seguinte cronograma de reuniões ordinárias para 2017: 09 de fevereiro; 09 de março; 12 de abril; 50 

11 de maio; 08 de junho; 13 de julho; 10 de agosto; 14 de setembro; 11 de outubro; 09 de 51 

novembro e 14 de dezembro, sempre das 14 às 16 horas em local a ser definido. Na sequência, foi 52 

aprovado o teor do Ofício nº 021/CMHIS/2016 que será assinado por todos os conselheiros e 53 

protocolado junto à Comissão de Transição da administração municipal. Como último ponto de 54 

pauta, Ângela Liuti convidou todos os presentes para o Encontro Moradia Digna como Direito, 55 

organizado pela Câmara de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária do Fórum da 56 

Cidade cujo tema são as lutas populares em Florianópolis na construção de uma Política Pública 57 

Participativa da Moradia Popular e da Regularização da Terra. O encontro está programado para o 58 

dia 10 de dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 16h30min, no Auditório do Departamento de 59 

Arquitetura e Urbanismo da UFSC. Paulina informou sobre o Conselho Gestor do FMHIS realizar 60 

sua primeira reunião no dia 28/11/2016, quando definiu pela elaboração do seu Regimento Interno. 61 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e Eduardo Zons Guidi e Paulina Korc, 62 

redigiram a presente ata. 63 
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