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    ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 14/09/2017.   1 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, as quatorze horas, no 2 

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

reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 4 

(CMHIS): Lucas Barros Arruda e Kelly Cristina Vieira (SMI); José Luiz Sardá e Walter Hachow 5 

(FLORAM); Letícia Sedano Haeser (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Sílvia Grando 6 

(SMS); Calil Cherem Netto (SECOVI); Flávio Alberto Menna Barreto Trevisan (IAB/SC); 7 

Cristiano André Teixeira (Região Norte da Ilha); Elenir de Souza e Graciela Fernández (Região 8 

Sul da Ilha); Ângela Maria Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se 9 

presentes à reunião: Eduardo Zons Guidi e Janara Barboza (SMI); Leonardo Pessina 10 

(convidado), somando um total de dezessete (17) presentes. Foram justificadas as seguintes 11 

ausências de Ingrid Etges Zandomeneco (IPUF) e Márcia Teschner (FloripAmanhã). Engº. 12 

Lucas Barros Arruda iniciou os trabalhos informando que assumiu a Superintendência de 13 

Habitação e Saneamento/SMI. Houve inversão de pauta, iniciando pelos informes: a) Em 14 

relação aos projetos PMCMV protocolados na Caixa solicitando recursos, Lucas relatou que 15 

houve mudanças nas exigências do Governo Federal. Para tanto, a Prefeitura já encaminhou à 16 

Secretaria Municipal de Administração minuta do edital e documentação para lançamento de 17 

chamada pública para construção de habitação de interesse social, dentro do Programa Minha 18 

Casa - Minha Vida, através do agente financeiro Caixa Econômica Federal – CAIXA. Trata-se 19 

dos projetos: Morro do Horácio (99 UH); Transcaeira (192 UH); Vila Aparecida (160 UH); Vila 20 

do Arvoredo (96 UH); Tapera (96 UH), totalizando 547 famílias a serem beneficiadas. Quanto 21 

à indagação da Graciela quanto aos beneficiários, Kelly informou que exceto Tapera, os 22 

demais projetos é demanda fechada. Em relação aos empreendimentos do Programa Minha 23 

Casa Minha Vida, Lucas relatou que a Empresa MKS Engenharia assinará contrato com a 24 

Caixa para executar a conclusão das obras do Empreendimento Jardim Atlântico e, na 25 

sequência, Ponta do Leal. Em relação à Vila do Arvoredo, Lucas historiou as ações com o 26 

comando da Polícia Militar, ressaltando que a Prefeitura realizou as demolições das 27 

habitações desocupadas. Letícia disse que atendeu diversas famílias que tiveram suas casas 28 

demolidas, enfatizando que tem mulheres e crianças envolvidas. Lucas disse que atualmente 29 

tem cerca de treze famílias solicitando apoio na questão habitacional, devido a demolição das 30 

casas. Na oportunidade, enfatizou que a ação foi comandada pela Polícia Militar, sendo que a 31 

Prefeitura demoliu as casas desocupadas, destacou Lucas. Walter salientou que todas as 32 

ações foram planejadas e que as demolições foram legítimas. Não houve colisão entre o social 33 

e o ambiental. Sílvia refletiu que a ação precisa da intersetoriedade. Walter relatou que 34 
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atualmente está sendo realizada a retirada dos entulhos, frutos das demolições. Destacou o 35 

risco de novas ocupações. Kelly Cristina informou que a Secretaria de Infraestrutura está 36 

atendendo as famílias cujas casas foram demolidas. Relatou que quando houve a ação, as 37 

casas estavam vazias por disputa de facções. Disse ainda que treze famílias procuraram a 38 

UFECO, a qual remeteu documento à Prefeitura indagando sobre a situação cadastral. Das 39 

treze famílias listadas, onze estão cadastradas. Estas famílias se diluíram nos municípios de 40 

São José, Palhoça e Florianópolis em casas alugadas. Kelly disse ainda da impossibilidade de 41 

inclusão no benefício do auxílio habitacional, por não se enquadrarem nos critérios. As famílias 42 

solicitaram a liberação de algum terreno, para reconstruírem suas casas, concluiu Kelly. 43 

Graciela solicitou esclarecimentos para saber o que informar às famílias, considerando tratar-44 

se de situação excepcional para Florianópolis. Walter disse que foram demolidas sessenta e 45 

duas casas, sendo que dezoito dessas casas já eram ruínas. Pessina disse que o Secretário 46 

de Infraestrutura irá verificar junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública a 47 

possibilidade de conseguir recursos para este fim. Na sequência foram dados os demais 48 

informes: Reunião com as famílias beneficiárias do PMCMV Jardim Atlântico será no dia 49 

14/09, às 19 horas, com a presença da Caixa Econômica. Quanto à discussão das ZEIS 50 

previstas no Plano Diretor, foi definido o agendamento de reunião extraordinária aberta, num 51 

prazo de trinta a quarenta dias, com a assessoria da arquiteta Cibele. Lucas também informou 52 

que está buscando fontes de alimentação financeira, exemplificando o EIV (Estudo de Impacto 53 

de Vizinhança) que poderia ser fonte de renda ou habitação. Lucas disse que pretende 54 

construir uma política para resolver o problema das quarenta e sete famílias beneficiárias do 55 

Auxílio Habitacional. Também informou que já iniciou as tratativas para implantar o escritório 56 

de Assistência Técnica Gratuita, ao que o CREA sinalizou positivamente. A proposta é que 57 

nos primeiros dezoito meses seja custo zero para a Prefeitura, em parceria com a UFSC, CAU 58 

e CREA. Lucas disse que pretende tirar a lei do papel. Na oportunidade, convidou 59 

conselheiros interessados a somar na construção da assistência técnica gratuita no município, 60 

enfatizando que será um projeto diferenciado. Manifestaram-se os conselheiros: Telma, 61 

Pessina e Flávio. Ângela salientou a importância da participação do Conselho em todo o 62 

processo de implantação do escritório. Lucas disse que reconhece o Conselho como controle 63 

social, por isso convida os conselheiros a participar. Sílvia enfatizou que a espontaneidade 64 

não pode esquecer o processo histórico de participação. Flávio elencou experiências de São 65 

Paulo, Bahia, dentre outras, sobre a assistência técnica gratuita. Falou ainda sobre a 66 

importância de criar estratégias para aproximar a população aos técnicos. Kelly informou que 67 

no dia 15/09, às 13 horas, está agendada reunião com a participação da Diretoria de 68 
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Habitação/SMI e o IPUF para tratar sobre medidas mitigadoras determinadas por Termos de 69 

Ajustamento ou Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV). Na oportunidade, os conselheiros 70 

foram convidados a participar. Lucas informou que está aberto para consulta pública o Plano 71 

Municipal de Gestão Integral de Resíduos Sólidos (PMGIRS), num prazo de trinta dias, ficando 72 

estabelecido que a Secretaria do Conselho encaminhe email com as informações do PMGIRS 73 

e das oficinas de drenagem que estão sendo realizadas em todas as regiões do município. 74 

Conforme previsto na pauta, foram colocadas em apreciação as atas, sendo aprovada por 75 

unanimidade a ata da 55ª reunião ordinária. Sílvia e demais conselheiros enalteceram o 76 

trabalho realizado pela Secretária Executiva Paulina, considerando o montante de 77 

responsabilidades que competem à mesma. Havendo tempo hábil, houve apresentação de 78 

cada conselheiro, momento oportuno para melhor entrosamento dos integrantes. Lucas disse 79 

que, em respeito aos que participam assiduamente das reuniões, irá cumprir o que está 80 

previsto no Regimento Interno. Finalizando a reunião, foi definida a pauta da próxima reunião, 81 

sendo: Revisão da Lei 8210/2010; Vila Arvoredo; Informes; Plenárias Públicas. Nada mais 82 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, paulina Korc redigi a presente ata.  83 

     84 


