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    ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 1 

12/03/2020.   2 

Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14 horas, no Auditório da Casa da 3 

Memória – Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 4 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Kelly Cristina 5 

Vieira (SMHS/SMI); Carlos Alberto da Silva (SESP/SMSP); Gabriela Stein Zacchi (IPUF); 6 

Flávio G.dos Santos Filho (SMC); Audenir Cursino de Carvalho (SEMAS); Marcelo Suezo 7 

Haseda (SMDU); Luciano Porto (PGM); Werner Rodrigues Franco (SMS); Estevão Roberto 8 

Ribeiro (CREA/SC); Antônio Couto Nunes (CAU/SC); Luciano Leite da Silva Filho (ASA); 9 

Sheylla C. Guedes Pereira e Lenir Maciel Marczak (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva 10 

de Souza e Tania Teixeira (Região Centro Ilha); Émerson de Jesus Duarte e Zoraia Vargas 11 

Guimarães (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); 12 

Paulo João Rodrigues (Região Continental); Jordi Sanchez-Cuenca Alomar e Albani 13 

Pawelski Lopes (UFECO), totalizando dezesseis (16) entidades representadas. Também 14 

estiveram presentes na reunião: Marcos A. Medeiros Júnior, Lucas Barros Arruda, Juliana 15 

Hartmann Gomes, Simone Lolatto, Betina D‟Ávila e Vanessa Zoraide Domingos (SMI/PMF); 16 

Elisa Jorge (Assessora Vereadora Carla) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando 17 

um total de vinte e nove (29) pessoas presentes. Justificaram ausência: Valter José Gallina 18 

(SMI/PMF); Alexandre João Vieira (SMSP/PMF); Jorge Alfredo da Luz (SMC/PMF); Carlos B. 19 

Leite e Lorena M. Babot (SINDUSCON); Ivone M. Perassa (ASA); A conselheira suplente da 20 

Secretaria Municipal de Infraestrutura/PMF Kelly Cristina Vieira conduziu os trabalhos da 21 

presente reunião. Inicialmente, passou a palavra ao Sr. Marcos Medeiros Júnior, Secretário 22 

Adjunto da SMI/PMF o qual justificou a impossibilidade da presença do Presidente do 23 

Conselho e Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. Valter José Gallina. Em sua fala, 24 

Marcos enalteceu a importância do Conselho e disse que esta nova gestão tem muitos 25 

desafios porque estamos diante de uma nova realidade, onde as políticas públicas de 26 

governo, tanto federal como estadual, que embasavam todas as políticas de habitação de 27 

interesse social em nosso país, atualmente não existem mais. Portanto, o desafio é 28 

encontrar alternativas onde possa melhorar a qualidade de vida, a moradia das pessoas. Na 29 

avaliação do Secretário Adjunto, o maior desafio, o qual a Prefeitura está disposta a fazer, é 30 

a regularização fundiária, principalmente nas áreas onde é da competência da área de 31 

habitação de interesse social – ZEIS. Afirmou que a Prefeitura tem a competência de fazer 32 

isso e vai fazer, para tanto, o a Prefeitura conta com a ideia e o apoio dos conselheiros. 33 

Marcos informou ainda que a Secretaria está fazendo levantamento de todos os recursos 34 
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que tem em conta bancária depositados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse 35 

Social (FMHIS). Na sequência, serão discutidas e traçadas, junto a este Conselho, ações e 36 

metas para aplicar estes recursos. Marcos encerrou sua fala salientando que a Prefeitura 37 

conta com os conselheiros, os quais também podem contar com o apoio da Prefeitura. 38 

Dando prosseguimento à reunião, Kelly Cristina justificou a presença do Engº. Lucas Barros 39 

Arruda, Diretor de Saneamento/SMI/PMF que, por solicitação do Secretário e, considerando 40 

que o mesmo já foi Superintendente desta pasta e presidente deste Conselho, está 41 

acompanhando e contribuindo com a presente reunião. Na sequência, Kelly agradeceu a 42 

presença de todos os conselheiros e solicitou que cada um se apresentasse, considerando 43 

ser esta a primeira reunião da atual gestão do Conselho. Na oportunidade, Paulo Rodrigues 44 

representante da Região Continental justificou a necessidade de se ausentar da reunião 45 

antes da sua conclusão por ter reunião agendada anteriormente no Centro de Saúde do 46 

Abraão. Feita apresentação dos conselheiros, Kelly esclareceu que as reuniões ordinárias 47 

do CMHIS são mensais, sempre na quinta-feira da segunda semana, das 14 às 16 horas, as 48 

quais estão agendadas o Auditório da Casa da Memória, Na oportunidade, foi apresentado e 49 

aprovado o calendário das reuniões ordinárias do CMHIS para o ano de 2020. Este 50 

calendário será disponibilizado por email a todos os conselheiros. A secretária executiva do 51 

Conselho, Paulina se manifestou enfatizando que todas as reuniões estão agendadas no 52 

mesmo local, para que não haja desencontro e/ou dúvida quanto ao local de cada reunião. 53 

As extraordinárias são agendadas quando necessário, acrescentou Kelly. Paulina registrou 54 

que no dia 11/03 remeteu aos conselheiros, por email, os seguintes documentos pertinentes 55 

ao CMHIS: Lei N. 8210/2010 de criação do Conselho, Regimento Interno, A lei de criação do 56 

FMHIS e o decreto de regulamentação, Decreto de nomeação da atual gestão deste 57 

Conselho. Paulina disse que encaminha a convocação, documentos e atas por email, mas 58 

também pelo whatsaap para facilitar as confirmações de presença ou justificativas de 59 

ausência. Em relação às ausências, Kelly enfatizou que consta no regimento interno a 60 

possibilidade de substituição do conselheiro caso haja três faltas consecutivas e não 61 

justificadas ou seis faltas alternadas. Assim sendo, destacou a importância de inserir o 62 

calendário de reuniões na agenda para garantir a participação nas reuniões, considerando 63 

que são apenas dez reuniões por ano. Em relação às atas das reuniões, os conselheiros 64 

foram cientificados que as mesmas são remetidas por email para a leitura e 65 

encaminhamento de complementações e/ou correções. Paulina disse aos conselheiros que 66 

se sintam à vontade para melhorar a redação e/ou fazer as retificações das atas, as quais 67 

após aprovação são inseridas na página do Conselho Municipal de Habitação de Interesse 68 
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Social, site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Em relação às ausências, Paulina 69 

salientou que as justificativas precisam expressar o motivo da ausência para que os 70 

conselheiros presentes na reunião possam homologar ou não. Após inúmeros 71 

esclarecimentos sobre a condução dos trabalhos deste Conselho e, antecedendo à 72 

apresentação do PMHIS, Kelly enfatizou que, assim como as demais políticas públicas, a 73 

Política Nacional de Habitação de Interesse Social funciona como um sistema integrado 74 

nacional, estadual e municipal. O Município de Florianópolis tem os três principais elementos 75 

da política municipal de habitação de interesse social: Conselho Municipal de Habitação de 76 

Interesse Social (CMHIS) instituído; Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 77 

(FMHIS) e Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS). Kelly salientou que o 78 

Plano é de 2012 e que um dos indicativos da 1ª Conferência Municipal de Habitação de 79 

Interesse Social é a realização da sua revisão. A ideia foi começar os trabalhos da gestão do 80 

Conselho, apresentando uma visão geral do Plano, a forma está organizado, os programas e 81 

as ações. A apresentação foi realizada pela Arquiteta Juliana Hartmann Gomes da 82 

Superintendência de Habitação e Saneamento/SMI/PMF. Juliana esclareceu que esta 83 

apresentação foi realizada no decorrer da Conferência de Habitação, da qual a maioria dos 84 

conselheiros não esteve presente.  Salientou que o Plano é de 2012 e que os dados estão 85 

desatualizados, por isso a necessidade de fazer a revisão. Salientou que muitas pessoas 86 

questionam esses dados por serem defasados, mas são os dados oficiais que se tem no 87 

momento para trabalhar. O Plano é um instrumento do Sistema Nacional de Habitação de 88 

Interesse Social, tendo como objetivo promover o planejamento das ações do setor 89 

habitacional de forma a garantir o acesso à moradia, priorizando famílias com salário de zero 90 

a três salários mínimos. Na sequência, Juliana historiou o processo de elaboração do Plano 91 

Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS). Durante a apresentação, a arquiteta 92 

discorreu sobre a situação das quatro regiões, conforme divisão realizada na Conferência de 93 

Habitação. Salientou que as Áreas de Interesse Social constantes no PMHIS, em 2014, 94 

foram transformadas em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 1, 2 ou 3, exceto as 95 

áreas que precisavam ser totalmente reassentadas como Vila do Arvoredo, a Ponta do Leal, 96 

esta já removida do local. No decorrer da apresentação, Juliana discorreu sobre as áreas de 97 

interesse social divididas por distritos e as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), 98 

salientando que a região central de Florianópolis tem a menor disponibilidade de área. A 99 

arquiteta destacou que é fundamental para amenizar o déficit é garantir que o mesmo não 100 

seja alimentado com novas ocupações de baixa renda espontâneas e irregulares. Em sua 101 

apresentação, Juliana enfatizou a importância do Desenvolvimento Institucional (DI), 102 
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fortalecendo a Secretaria com equipe e capacidade técnica, lembrando que atualmente a 103 

equipe está bem enxuta. Também fazem parte do DI, o Conselho de Habitação, as parcerias 104 

com o setor privado de incentivo às construções de habitação de interesse social e a busca 105 

de recursos para executar os projetos. O PMHIS contem seis programas com dezessete 106 

ações. Dentre as ações, Juliana enfatizou que a Ação 13 que trata da assistência técnica 107 

poderia ser trabalhada em parceria com o CAU/SC para ser aplicada no Município. No 108 

decorrer da apresentação, salientou que a equipe técnica da Diretoria de Habitação vem se 109 

reunindo com o IPUF para avaliar o motivo que dificulta o setor privado de produzir habitação 110 

de interesse social, principalmente para famílias com renda de três a dez salários mínimos. 111 

Concluída a apresentação, Émerson se manifestou abordando sobre o problema da 112 

expansão em todo Município, enfatizando na região Sul da Ilha. Além do problema da terra, 113 

citada na Conferência, Florianópolis também tem o problema dos recursos humanos, da 114 

demanda reprimida que não é pequena, dos problemas de construções irregulares. O 115 

Conselho está tratando um documento defasado, com dados de 2010. Na sua avaliação, não 116 

vê um horizonte diante dos problemas que se apresentam. Kelly reconheceu as colocações 117 

do Émerson, enfatizando que não se pode desistir, embora não seja fácil trabalhar com 118 

habitação, sendo de interesse social. Disse ainda que a legislação é muito recente no país, 119 

como o Estatuto da Cidade que é de 2001, o qual trouxe à pauta da política todas as 120 

questões pertinentes ao acesso à moradia como um direito à cidade. Kelly salientou ainda 121 

que, embora defasados, são os dados oficiais que o Município tem atualmente e está 122 

utilizando. Com base neste Plano, será produzido um novo diagnóstico. Afirmou que foi 123 

tirado como indicativo da 1ª Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social que 124 

este Plano seja atualizado. Disse ainda que este é um trabalho difícil enquanto Secretaria, 125 

pois requer trabalho de campo muito grande, de cadastro das comunidades a exemplo do 126 

que foi realizado em 2009/2010. A equipe não tem estrutura para isso. Ao que Émerson 127 

sugeriu a parceria com a academia. Ao que Lucas disse que a academia também tem 128 

custos para fazer o serviço. Kelly afirmou que é preciso fazer a revisão do Plano para 129 

trabalhar com dados mais atuais e também tem o indicativo da Conferência de Habitação. 130 

Portanto, isso está como uma das necessidades mais que urgentes. Citou que se fala em 131 

cadastro de déficit habitacional de 17 mil famílias, até 2014, quando as inscrições foram 132 

encerradas. Porém esses dados são do cadastro realizado pela COHAB que tinha uma 133 

forma de cadastramento em que o cidadão com necessidade habitacional entrava no 134 

sistema e se cadastrava. Kelly salientou que esse dado não é real, pois, independentemente 135 

de onde a pessoa morava, se tinha a intenção de morar em Florianópolis, entrava como 136 
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déficit habitacional de Florianópolis. Avaliando os cadastros da região metropolitana, este 137 

índice abaixa para doze mil famílias, considerando que as outras cinco mil são de famílias 138 

residentes nos municípios vizinhos. Em relação à fusão da Secretaria de Obras com 139 

Habitação e Saneamento Ambiental, Kelly Cristina avaliou que, por um lado, para a equipe 140 

técnica foi positivo porque os técnicos que realizam os levantamentos topográficos estão na 141 

mesma Secretaria que a Habitação. E começa a colocar a questão da habitação na Cidade 142 

com outro olhar, um olhar de construir Cidade. Por outro lado, a demanda é grande, porém a 143 

equipe técnica está reduzida e alguns em processo de aposentadoria. Lucas disse que o 144 

desafio das políticas públicas em geral está com problemas. O mais importante é a gente 145 

renovar as nossas esperanças, exemplo disso são as novas políticas, as inovações. Isso 146 

acontece não só a nível municipal, mas também federal. Frente a realidade que temos, as 147 

pessoas do déficit habitacional não estão na rua, mas estão em alguma casa, não em plenas 148 

condições de moradia. Então, tem a Lei que trata sobre a regularização fundiária que permite 149 

que áreas ocupadas em APP (Áreas de Preservação Permanente), se for de interesse social 150 

e não tiver risco, ela pode permanecer no local. Isso é um alento para o setor de habitação, 151 

porque só construir casa não irá resolver. Kelly disse que um dos indicativos da Conferência 152 

é garantir recurso no orçamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 153 

(FMHIS). Atualmente no orçamento municipal não é destinado nenhum mínimo como é da 154 

educação, da saúde e sem recurso é muito difícil trabalhar. Nos últimos três anos o 155 

município tem investido em melhorias habitacionais, sendo uma intervenção qualitativa para 156 

não deixar se transformar em demanda quantitativa. Kelly enfatizou que o Plano traz 157 

possibilidades de incentivos de mercado, para quem quer usar o sobrezoneamento de área 158 

de interesse social, mas mesmo assim, não foi possível transformar essa produção de 159 

mercado em algo atrativo para mudar esse cenário da nossa Cidade. Neste sentido, os 160 

conselheiros podem se sentir à vontade para dar sugestões. O Antônio do CAU/SC já se 161 

manifestou em relação à assistência técnica, o que é muito importante para contribuir com 162 

que as construções sejam regulares e seguras, ao contrário do que encontramos em muitas 163 

comunidades. Em relação à atualização dos dados, Tânia sugeriu a contribuição do CRAS. 164 

Ao que Kelly disse que é um começo, porém o CRAS não poderia fazer este serviço pois ele 165 

tem um trabalho específico dentro da Política de Assistência Social. Mas seria um bom 166 

começo para a consultoria que irá realizar a revisão do Plano, é pegar os dados disponíveis, 167 

tanto do Cadúnico da Assistência Social, quanto os dados que a Secretaria de Saúde 168 

atualizados sistematicamente pelos Agentes de Saúde. Kelly Cristina enfatizou que são 169 

cruzadas as informações contidas no PMHIS, No Cadúnico e no Sistema de Saúde do 170 
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Município. Em relação ao pedido da Tânia sobre o acesso ao Plano, Kelly informou que o 171 

PMHIS está disponível no site da Prefeitura, página Secretaria de Infraestrutura. Disse ainda 172 

que na Conferência, o Plano foi trabalhado por região, nas Conferências Regionais. Pessina 173 

confirmou que foi trabalhado intensamente na Conferência. Quanto à indagação do Jordi 174 

sobre a metodologia a ser utilizada para o Conselho poder contribuir na revisão do PMHIS, 175 

Kelly disse que está em discussão, não está definida. Neste sentido, Jordi sugeriu que um 176 

grupo deste Conselho pense numa metodologia para ser aperfeiçoada em reunião ordinária. 177 

Na oportunidade, Kelly falou sobre a necessidade de definir a metodologia, pois no processo 178 

licitatório a Prefeitura precisa especificar o que quer e como deverá ser este trabalho, 179 

detalhando isso no Termo de Referência (TR). A conselheira informou que, para definir uma 180 

área como de interesse social, é realizado trabalho em parceria com a Secretaria de Saúde. 181 

A equipe dos agentes de saúde percebe um grupo de famílias em situação de 182 

vulnerabilidade social e reporta ao setor de habitação a informação. A partir de então, é 183 

realizado um trabalho em conjunto. Disse ainda que o PMHIS fala de sessenta e quatro (64) 184 

áreas de interesse social, mas a Prefeitura após realizar vistoria envolvendo a Saúde, 185 

Habitação, SMDU, IPUF, já chancelou que atualmente há sessenta e oito (68) áreas de 186 

interesse social e talvez  tenha mais do que isso. Albani disse que nem sempre os Agentes 187 

de Saúde vão em todos os lugares, exemplificando a Ocupação Marielle. Ao que Kelly 188 

esclareceu que a Comunidade ainda não foi mapeada pela Saúde como fazendo parte 189 

daquele território. Lenir sugeriu contato com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 190 

(IBGE) que tem informações importantes, salientando que censo/cadastro censitário está 191 

previsto para ser realizado no segundo semestre de 2020. Neste sentido, Kelly disse que a 192 

gestão anterior do Conselho e a própria Conferência também sugeriram esta parceria com o 193 

IBGE, verificando a possibilidade de debater as manchas/ZEIS do Plano Diretor e inserir 194 

algumas questões específicas como fonte para atualização de dados para o PMHIS. 195 

Émerson enfatizou que a Conferência apresentou proposições que precisam ser 196 

encaminhadas. Na oportunidade, sugeriu que o Conselho elabore um plano de ação a curto, 197 

médio e longo prazo, para dar respostas às demandas. Enfatizou que as demandas das 198 

conferências se repetem no Saneamento, na Saúde, na Habitação, dentre outras. Vindo de 199 

encontro à sugestão do Émerson e a exemplo do encaminhamento dado pelo Conselho 200 

Municipal de Saneamento Básico, Lucas sugeriu a composição da comissão para pegar os 201 

indicativos da Conferência e agrupar, definindo assim as pautas do Conselho. Pessina se 202 

manifestou favorável à proposta, salientando que em anos anteriores havia uma Comissão 203 

Executiva do CMHIS e funcionava muito bem. Kelly disse que estava prevista também a 204 
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apresentação das metas do PMHIS, além das setenta e quatro (74) proposições da 1ª 205 

Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social. Considerando não haver tempo 206 

hábil, Kelly propôs que os conselheiros se familiarizem com as metas, constantes a partir da 207 

pág. 124 do Plano. Esclareceu que as metas foram definidas de acordo com o cenário 208 

encontrado no diagnóstico, mais o crescimento demográfico da população, sendo 209 

espacializadas a curto prazo (5 anos), médio prazo (10 anos) e longo prazo (15 anos). Na 210 

sequência Kelly discorreu brevemente sobre cada meta. Em relação à Meta 2 que trata 211 

sobre a regularização das áreas, Kelly informou que na última semana de fevereiro/2020, foi 212 

protocolado no Cartório de Registro de Imóveis o processo de regularização fundiária da 213 

região da Chico Mendes, após intenso esforço das assistentes sociais da Diretoria de 214 

Habitação para atualizar os dados pessoais dos moradores. Lamentou que algumas famílias 215 

não quiseram entregar os documentos. As escrituras serão individualizadas. Kelly destacou 216 

que, por conta da Lei 13465/2017 da REURB, que facilita os processos de regularização 217 

fundiária, tem um grupo de oportunistas que estão no Sul da Ilha, passando de casa em 218 

casa, se dizendo de empresa contratada pela Prefeitura, inclusive com crachá de 219 

identificação e com máquina para cartão, cobrando uma taxa para fazer a regularização 220 

fundiária. Na oportunidade, solicitou aos conselheiros que repassem a informação de que 221 

não tem nenhuma empresa selecionada e nem credenciada pela Prefeitura para fazer 222 

processos de regularização fundiária urbana nas comunidades e, principalmente, não há 223 

custo algum para quem quiser entrar com pedido de REURB no Município. Dada entrada ao 224 

processo, tem uma comissão da Prefeitura que estabelece se é REURB-S ou REURB-E de 225 

acordo com a Lei. Na sequência, Antônio Nunes informou que o CAU/SC está 226 

desenvolvendo uma série de políticas urbana e de habitação, que será disponibilizado aos 227 

conselheiros para conhecimento. Salientou que o CAU está desenvolvendo uma ação na 228 

Comunidade da Serrinha, com recurso próprio. Está lançando edital no valor de oitenta mil 229 

reais (R$ 80.000,00) para oferecer assistência técnica no Estado de Santa Catarina Em 230 

relação às perspectivas de futuro, Antônio informou que foi realizado seminário juntamente 231 

com IAB e o Curso de Arquitetura, sobre Residência em Arquitetura e Urbanismo para 232 

Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária. Tem convênio com a 233 

GRANFPOLIS e a proposta de ações para 2021 é ter uma residência, ou seja, um curso de 234 

especialização na UFSC, com vinte (20) acadêmicos atuando em demandas da Grande 235 

Florianópolis. Em tese, cada município terá um arquiteto envolvido, com outros técnicos 236 

neste projeto. Também falou sobre o relatório das ações realizadas em Chapecó, onde é 237 

realizado o chamado „estudo de caso‟. Por último, Antônio informou que o CAU tem uma 238 
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comissão específica para habitação, que é a comissão de assistência técnica e uma Câmara 239 

Temática. Salientou que o espaço está aberto para os interessados no debate. Neste 240 

momento, Sheylla Guedes/Maçan se manifestou pedindo atenção à Comunidade da 241 

Vargem do Bom Jesus. Disse que no terreno da praça da comunidade, a Prefeitura quer 242 

colocar habitação de interesse social. Em 2017, o terreno era um lixão e a comunidade 243 

limpou para utilizar como praça e fazer horta comunitária. Disse que em janeiro a 244 

comunidade foi despejada junto com nove invasores, dentre eles uma oficina mecânica e 245 

que cercaram o terreno para evitar que fosse usado como estacionamento. Maçan reclamou 246 

que a comunidade não tem praça, não tem vaga na escola, não tem contra turno escolar, 247 

não tem posto de saúde. Disse que das doze chacinas ocorridas no Norte da Ilha este ano, 248 

seis foram na Vargem do Bom Jesus. As famílias correm risco porque não tem segurança. 249 

Citou a Comunidade do Morro do Mosquito que está crescendo bastante, além de outras 250 

áreas que estão sendo ocupadas. Na oportunidade, Maçan fez crítica à arquiteta Juliana, 251 

enfatizando que o projeto habitacional, chamado pela comunidade de pombal, está projetado 252 

para a área onde a comunidade quer a praça, a sede da Associação de Moradores, o contra 253 

turno escolar. No entendimento de muitos da Comunidade o projeto habitacional foi feito pela 254 

arquiteta Juliana, porque foi ela que assinou, sem levar em conta as necessidades da 255 

comunidade. Incisivamente criticou a técnica da Prefeitura, afirmando que a mesma sugeriu 256 

que a praça da comunidade fosse transferida para o final da rua. Na oportunidade, ainda 257 

aflita, Maçan questionou para onde então irá o posto de saúde. Disse ainda que ninguém 258 

conversa com a comunidade. Assim sendo, informou que fizeram um abaixo assinado com 259 

três mil assinaturas e protocolou na Secretaria de Infraestrutura e no Gabinete do Prefeito. 260 

Kelly se dirigiu à Maçan esclarecendo que, “você, como conselheira, tem a palavra de fazer 261 

uma sugestão de encaminhamento para este Conselho. Este Conselho não é o Prefeito, não 262 

é a Prefeitura. Mas é um conjunto de forças da sociedade que se reúne para discutir a 263 

política de habitação.” Na oportunidade, reiterou o pedido à Maçan de que sugira o 264 

encaminhamento para que seja colocado na pauta do Conselho. Maçan disse que quer uma 265 

reunião na comunidade. Kelly propôs que seja inserido numa das pautas um olhar especial 266 

para a Comunidade da Vargem do Bom Jesus e, subsequentemente, deu sequência à 267 

reunião. Finalizando a reunião, foram definidos os seguintes encaminhamentos: 1) 268 

Composição da Comissão para definição da metodologia da revisão do PMHIS: Jordi, 269 

Pessina, Tânia e SMI/PMF. 2) Composição da Comissão para trabalhar as proposições da 270 

Conferência nas pautas do Conselho: Albertina, Werner, Pessina, Audenir e SMI/PMF. 3) A 271 

Diretoria de Habitação se comprometeu a realizar contato com o IBGE. 4) Colocar na pauta 272 
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do Conselho uma discussão específica sobre a Comunidade da Vargem do Bom Jesus. 273 

Audenir sugeriu que uma das pautas da reunião de 09/04 seja sobre a Vargem do Bom 274 

Jesus. Antônio se manifestou sugerindo que a Diretoria de Habitação apresentasse as 275 

ações que estão sendo executadas no momento para conhecimento dos conselheiros. 276 

Sendo assim, os conselheiros deliberaram pela seguinte pauta para a 77ª Reunião Ordinária 277 

do CMHIS: A operação da Secretaria Municipal de Infraestrutura voltada à Habitação; 278 

Discussão sobre a Comunidade da Vargem do Bom Jesus; Informações das Comissões 279 

sobre as sugestões quanto a metodologia para revisão do PMHIS e pautas do Conselho com 280 

base nos indicativos da Conferência de Habitação; Informações do contato com o IBGE. 281 

Lenir se manifestou salientando a urgência na implementação do saneamento básico e da 282 

infraestrutura. Elisa Jorge, assessora da Vereadora Carla, se manifestou enaltecendo o 283 

empenho e compromisso dos representantes da sociedade social lutando pela habitação de 284 

interesse social. A mesma lamentou a forma como foi conduzida a reunião no momento em 285 

que a conselheira Maçan se manifestou, enfatizando que a conselheira foi interrompida em 286 

sua fala. Elisa informou que o Gabinete da Vereadora Carla, irá acompanhar as reuniões do 287 

Conselho. Disse que anseia que nesta gestão, o Conselho tenha uma proatividade maior, 288 

pois ocupa o tempo das pessoas com muito pouco resultado, exemplificando a gestão 289 

passada. Werner falou da importância das reuniões do Conselho e se dispôs a buscar na 290 

Secretaria Municipal de Saúde as informações solicitadas pela conselheira Maçan sobre o 291 

Centro de Saúde da Vargem do Bom Jesus. Enfatizou que é relevante a busca de 292 

informações na Secretaria de Educação em relação às questões colocadas pela conselheira 293 

do Norte da Ilha. Albertina enfatizou que o Conselho não pode tratar cada realidade 294 

isoladamente, é preciso fazer a relação com as outras políticas, pois uma interfere na outra. 295 

Na sua avaliação, a educação e a segurança no Norte da Ilha estão em crise. Por fim, 296 

Maçan pediu que fosse esclarecido que critérios são utilizados para definir as famílias a 297 

serem atendidas nas casas que a Prefeitura pretende construir. Betina, Assistente Social da 298 

Prefeitura, se manifestou dizendo que se sentiu diretamente agredida pela forma como a 299 

Maçan se expressou, principalmente em relação à Arquiteta Juliana e sugeriu que a mesma 300 

avalie a forma de se manifestar. Colocação esta não sendo aceita pela Maçan. A reunião foi 301 

encerrada pela conselheira Kelly Cristina Vieira e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 302 
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