
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

    ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 10/05/2018.   1 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, as quatorze horas, no Auditório da Casa 2 

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

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Lucas Barros 4 

Arruda (SMI); José Luiz Sardá (FLORAM); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Thaís Borges 5 

Martins Vieceli (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Sílvia Eloísa Grando Águila (SMS); 6 

Luiz Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Indianara Bianqueto Fogaça e Albertina da Silva 7 

de Souza (Região Centro Ilha); Graciela Fernández e Elenyr de Souza (Região Sul da Ilha); 8 

Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Paulo João Rodrigues (Região 9 

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

se presentes à reunião: Michaeli de Freitas Goulart Martendal e Camila Guimarães Nunes 11 

(SMI); Alice Karla Gonçalves (Gab. Vereador Renato Geske) e Eduardo Irani Silva (CREA/SC), 12 

somando um total de dezenove (19) presentes. A secretária executiva do Conselho justificou 13 

as seguintes ausências: Kelly Cristina Vieira (SMI); Amilton Silveira e Jaisson José Vieira 14 

(SMC); Nórton Makowiecky e Marina Damasceno (PGM); Aline Massan Dallacosta 15 

(SECOVI/SC); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON); Maria Correa da Silva (Região Norte 16 

da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região Continental) e Zoraia Vargas Guimarães (IAB/SC). O 17 

Superintendente de Habitação e Saneamento/SMI Engº. Lucas Barros Arruda presidiu os 18 

trabalhos agradecendo o comparecimento dos conselheiros. Conforme previsto na pauta, 19 

colocou em apreciação a ata da reunião anterior. O Conselho foi informado sobre as 20 

alterações na redação, propostas por Albertina e Lucas, as quais foram lidas e, na sequência, 21 

atendendo as alterações, os conselheiros presentes aprovaram a ata da 60ª Reunião Ordinária 22 

do CMHIS. Lucas Arruda informou que, considerando a ausência do Procurador Nórton 23 

Makowiecky que justificou sua ausência, momentos antes da reunião, por problemas de 24 

saúde, a pauta que trata sobre a ocupação das vagas dos profissionais liberais e ONGs no 25 

Conselho, será retomada na próxima reunião, quando Nórton apresentará o parecer jurídico 26 

da Procuradoria Geral do Município sobre esta demanda. Dando prosseguimento à reunião, 27 

Lucas cientificou os conselheiros que precisa se ausentar com antecedência devido a reunião 28 

referente a ocupação da área Lar Fabiano de Cristo – Bairro Monte Cristo, onde estará 29 

presente a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria do Continente e comissão de moradores. 30 

Sendo assim, propôs alteração de pauta, passando os informes: a) A 1ª Reunião da Comissão 31 

Organizadora da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social está agendada 32 

para o dia 22 de maio, às 14 horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de 33 

Infraestrutura. Fazem parte da Comissão: Telma Pitta, Ângela Liuti, Carlos Leite, Leonardo 34 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Pessina e Albertina da Silva de Souza. b) Lucas informou que no dia 11 de maio está prevista 35 

reunião com o Ministério Público para tratar sobre a Comunidade Ponta do Leal. Dentre as 36 

questões a serem abordadas está inclusa a definição do processo de transferência das 37 

famílias ao empreendimento e recuperação de área degradada, definindo o uso público da 38 

área onde a comunidade permanece no momento. A inauguração do empreendimento está 39 

prevista para setembro do corrente ano. c) Pessina sugeriu a composição da Comissão 40 

Executiva com o objetivo de contribuir na elaboração das pautas das reuniões do Conselho. 41 

Informou que em gestões passadas, a Comissão colaborava na elaboração da pauta. Lucas 42 

rememorou que na reunião anterior já havia sugerido que os conselheiros podem remeter as 43 

sugestões para o email do Conselho. Albertina sugeriu que no final de cada reunião seja 44 

reservado um tempo para listar a pauta da reunião subsequente. Sílvia exemplificou que o 45 

Conselho Municipal da Saúde tem a mesa diretora a qual define a pauta. Após algumas 46 

ponderações, foi estabelecido que na primeira quinta-feira de cada mês, Pessina e demais 47 

conselheiros interessados poderão se dirigir à secretária do Conselho na Secretaria de 48 

Infraestrutura para fazer as proposições. d) Composição do Conselho Gestor do Fundo 49 

Municipal de Habitação de Interesse Social – Graciela solicitou informações sobre a definição 50 

dos representantes governamentais, considerando que os não governamentais foram 51 

definidos na reunião anterior. Lucas indagou os conselheiros governamentais sobre a 52 

possibilidade de compor o Conselho Gestor do FMHIS, sendo três titulares e três suplentes. 53 

Na oportunidade se dispuseram: Titular Felipe Paulo de Oliveira (IPUF) e suplente Sílvia 54 

Eloísa Grando Águila (SMS); Titular Telma de Oliveira Pitta (SMDU) e suplente José Luiz 55 

Sardá (FLORAM). Considerando que um representante deverá ser da Secretaria de 56 

Infraestrutura, Lucas sugeriu que a Kelly Cristina Vieira seja a titular e Lucas Arruda fica como 57 

suplente. e) Albertina informou que no dia 11 de maio, às 14 horas, no Plenarinho da Câmara 58 

de Vereadores, está prevista a audiência pública sobre a Lei Diretrizes Orçamentárias (LDO), 59 

solicitando a inserção deste assunto na pauta da próxima reunião. Encerrada esta pauta, 60 

Lucas designou a secretária executiva do Conselho Paulina para presidir a reunião que, 61 

imediatamente, solicitou à assistente social Michaeli que procedesse a apresentação da 62 

proposta de alterações da Lei 9.855/2015 que trata do benefício do auxílio habitacional. 63 

Michaeli discorreu sobre os ajustes realizados na Lei, com o intuito de facilitar a compreensão 64 

da legislação identificando subtítulos. Evidenciou a importância de ajustes, ficando pendente a 65 

consulta ao setor jurídico sobre a possibilidade de realizar o pagamento do benefício 66 

bimestralmente, antes do seu vencimento. A assistente social esclareceu que a Lei 9.855/2015 67 

não informa se o pagamento é antes ou depois do vencimento. A Prefeitura está realizando o 68 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

pagamento bimestralmente após seu vencimento, o que causa transtornos para inúmeras 69 

famílias. O Conselho sugeriu que fosse enfatizada na lei a exigência do atendimento às 70 

famílias até a solução do problema habitacional. Quanto às indagações da Sílvia Grando, 71 

Michaeli informou atualmente quarenta e oito (48) estão recebendo o benefício. Duas famílias 72 

se desligaram por terem solucionado o problema habitacional de forma individual, outras foram 73 

desligadas após terem sido beneficiadas com unidade habitacional do Município. Esclarecidas 74 

todas as dúvidas e consideradas as sugestões, os conselheiros deliberaram pela retomada 75 

desta pauta na próxima reunião, tendo inclusive a avaliação jurídica quanto ao pagamento 76 

antecipado do benefício. Assim que o documento estiver concluído com as retificações, será 77 

disponibilizado aos conselheiros. Na sequência, foi definida a pauta da próxima reunião: 1) 78 

Apresentação do parecer da Procuradoria Geral do Município sobre a definição da ocupação 79 

das vagas de conselheiros (CREA/SC e IAB/SC); 2) Retomada da revisão da Lei 9855/2015 80 

que trata sobre o Auxílio Habitacional; 3) Informações do Residencial Jardim Atlântico; 4) 81 

Projetos PMCMV protocolados na Caixa/Ministério das Cidades; 5) Criação da Comissão 82 

Executiva do Conselho. Finalizando a reunião, os conselheiros se manifestaram salientando 83 

que a ausência do Superintendente Lucas não prejudicou a presente reunião, mas que a saída 84 

antecipada não se torne uma rotina nas reuniões vindouras. Nada mais havendo a tratar a 85 

reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 86 

          87 


