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  Ata da 40ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 10/09/2015.   1 
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e quinze, as quatorze horas, no Auditório da Casa 2 

da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social: José Carlos Vieira 4 

Dalponte, Paulina Korc, Maria de Lourdes Garcez, Leyla Franzoni, Michaeli Martendal, Fabiana 5 

Pedrosani e Chayanne da Silva (SMHSA); Walter Hachow (FLORAM); Cândido Bordeaux Rego 6 

Neto e Ingrid Etges Zandomeneco (IPUF); Patrícia Cechinel (SEMAS); Norton Makowiecky 7 

(PGM); Sílvia Grando (SMS); Roberto de Oliveira (ACE), Juan Antônio Zapatel (CAU/SC); 8 

Nivaldo Araújo da Silva (Região Norte da Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul da Ilha); 9 

Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – (Gão) e 10 

Cláudia Lopes Costa (Região Continental) e Albertina da Silva e Souza (UFECO), somando um 11 

total de vinte e uma (21) pessoas presentes. Foram justificadas seguintes as ausências: 12 

Domingos Savil Zancanaro (SMHSA); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Sulimar Vargas 13 

Alves (Região Centro Ilha); Telma de Oliveira Pitta e Ivanna Carla Tomasi (SMDU) e Amilton 14 

Silveira (SMC). José Carlos Vieira Dalponte deu abertura à reunião se apresentando como 15 

Gerente de Regularização Fundiária da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 16 

Ambiental e, na presente reunião está representando o Presidente do Conselho Domingos Savil 17 

Zancanaro que está em viagem por motivo de serviço. Paulina informou que Dalponte é o 18 

representante suplente da Secretaria de Habitação no Conselho, conforme Decreto N. 15.089 19 

de 28 de agosto de 2015. Como Presidente da reunião, Dalponte conduziu os trabalhos, 20 

saudando os presentes e propondo que o grupo seja eficiente e eficaz, tratando mais das 21 

soluções do que dos questionamentos. Na sequência, passou a palavra à Assessora Técnica 22 

Dra. Maria de Lourdes Garcez, que responde pela parte orçamentária da Secretaria. Dra. 23 

Lourdes salientou que, a pedido do Secretário de Habitação, veio para expor a proposta 24 

orçamentária para 2016 que está em construção e deverá ser concluída até o final do corrente 25 

mês e, por lei, deverá ser remetida à Câmara de Vereadores até o dia 15 de outubro. Dra. 26 

Lourdes salientou que faz parte da proposta para 2016: 1) Continuidade aos projetos em 27 

andamento; 2) Reforçar a regularização fundiária nas comunidades; 3) Construção de novos 28 

centros comunitários nas comunidades do Morro da Mariquinha, Santa Vitória e Morro da 29 

Penitenciária; 4) Reforma, incluindo área de lazer, nos centros comunitários da Vila Cachoeira, 30 

Vila União, Morro da Caixa e Ilha Continente. 5) Obras de infraestrutura do Programa Minha 31 

Casa Minha Vida nas comunidades: Hélio Costa (Caeira), Transcaeira, Horácio, Nova 32 

Descoberta, Boa Vista, PC-3 e Recanto dos Ingleses; 6) Melhoria habitacional, incluindo 33 

material e mão de obra, em diversas comunidades; 7) Trabalho social  após a implantação do 34 
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Programa Minha Casa Minha Vida no Jardim Atlântico e na Ponta do Leal; 8) Implantação do 35 

subsídio financeiro na forma de auxilio habitacional, conforme a Lei 9.855 sancionada pelo 36 

Prefeito, publicada em 09/09/2015 e precisa ser regulamentada, devendo ser alocado recurso 37 

para o exercício de 2016 para Secretaria de Habitação implantar; 9) Construção de muros de 38 

contenção em áreas de risco; 10) Construção de mais casas modulares no Maciço do Morro da 39 

Cruz; 11) Locação de recursos para a realização da I Conferência Municipal de Habitação; 12)  40 

Previsão de recursos para custeio de serviços e outros investimentos. Pessina lembrou que 41 

apenas em 2013 houve reunião na Secretaria, para discutir a proposta do orçamento. Ressaltou 42 

que o interesse do Conselho é construir juntos o orçamento, para tanto, recomendou que a 43 

Secretaria elabore e apresente a proposta e o Conselho avalie e complemente, caso seja 44 

necessário, referendando assim, a proposta orçamentária do FMHIS para 2016. Pessina 45 

salientou que o Conselho tem suas prioridades, mas também está ciente de que a proposta 46 

possa sofrer cortes por parte do Município. Após alguns esclarecimentos, Dra. Lourdes disse 47 

que irá propor ao Secretário de Habitação que seja realizada a reunião extraordinária tendo 48 

como pauta o orçamento para 2016. Neste sentido, Albertina disse que o Regimento Interno do 49 

Conselho prevê a aprovação do orçamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 50 

Social (FMHIS), que deve ter relação com o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 51 

(PMHIS). Também citou a importância de avaliar qual o percentual do Plano que já foi cumprido 52 

e qual a projeção para o próximo ano, para cumprimento das metas previstas no referido Plano. 53 

Albertina salientou que o Conselho precisa aprovar o orçamento de 2016, assim como a 54 

projeção e a prestação de contas do exercício de 2014. Por fim, Albertina reiterou as palavras 55 

do Pessina dizendo que, embora os cortes que possam ocorrer, o Conselho quer tomar ciência 56 

de tudo o que a Secretaria está pensando para o cumprimento das metas do Plano. Cláudia 57 

disse que gostaria de participar, sugerindo a realização de uma reunião menor e depois a 58 

plenária. Dando prosseguimento à reunião, Dalponte agradeceu a presença da Dra. Lourdes e 59 

disse que é louvável a postura do Conselho, pois quem aprova o orçamento também deve 60 

aprovar as contas do exercício ou avaliar. Cláudia salientou que é um importante compromisso 61 

de ambas as partes: Conselho e Secretaria de Habitação. Seguindo a pauta, Dalponte colocou 62 

em apreciação a ata da 39ª Reunião Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Pessina 63 

solicitou que a ata seja encaminhada com maior antecedência para análise e retificações. 64 

Cláudia enalteceu o trabalho desenvolvido pela Paulina, salientando que servidora municipal 65 

tem diversas responsabilidades na Secretaria de Habitação. Paulina informou que a Chayanne 66 

de Souza está acompanhando as reuniões para auxiliar na elaboração das atas do Conselho de 67 

Habitação. De acordo com a pauta, Dalponte passou a palavra à Gerência de Mobilização e 68 
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Articulação Comunitária (GEMAC) para informar ao Conselho sobre a listagem das famílias da 69 

Comunidade Ponta do Leal. Na oportunidade, Michaeli relembrou o Conselho sobre a listagem 70 

das famílias da Ponta do Leal, apresentada pela Betina, sendo questionadas algumas situações 71 

e solicitada investigação de determinados nomes. Disse ainda que, por solicitação do Secretário 72 

Domingos, a assistente social de referência Leyla Franzoni, que acompanha a comunidade 73 

desde o ano de 2013,  está presente na reunião como também a Fabiana Pedrosani que 74 

acompanhou a Ponta do Leal em anos anteriores. Leyla relatou que, de posse dos nomes a 75 

serem averiguados, juntamente com a Fabiana, foi realizada a visita domiciliar. Na sequência, 76 

explanou a situação de cada família visitada: 1) Douglas Melo - mora sozinho no rancho-casa; 77 

2) Aderval - consta como morador no rancho de pesca. O vizinho informou que ele mora na 78 

comunidade, mas que a esposa mora fora em outro Município. Já Ederval mora durante a 79 

semana no rancho-casa e no final de semana fica fora da comunidade na casa com a esposa. 80 

Engº. Roberto sugeriu que sejam elencados apenas os nomes que apresentam problemas. 3) 81 

Maria de Fátima Correia – há informações que ela mora no Bairro Abraão, mas foi verificado 82 

que ela permanece na Ponta do Leal. 4) Jorge e Anelise (Casa 22) - há informação de que 83 

mora na Comunidade Vila Aparecida, porém ninguém fornece o endereço para averiguar. 84 

Segundo Gão, Anelise mora na Ponta do Leal. 5) Ismael e Ana Cláudia – há informação que 85 

moram na comunidade mas tem casa alugada fora da comunidade, porém não foi possível 86 

obter mais informações. 6) Leonardo dos Santos - era coabitação, se separou da esposa e 87 

voltou a morar com seus pais; 7) Thenara morava na Ponta do Leal, vendeu a casa e foi morar 88 

na Comunidade Chico Mendes, após alguns anos voltou a morar na Ponta do Leal construindo 89 

uma nova casa. Gão informou que a Thenara nasceu na Ponta do Leal e voltou à Comunidade 90 

edificando uma casa que não está cadastrada. Segundo Gão, a Secretaria Municipal do 91 

Continente foi avisada quanto à construção mas, na oportunidade, a fiscalização não se 92 

manifestou. 8) Paulo Ricardo – tem casa na comunidade e casou com uma moradora da 93 

comunidade, residindo na casa da esposa, ficando sua casa fechada; ambos tem cadastro 94 

individual. Houve vários comentários e elencadas dúvidas a respeito das informações prestadas 95 

pelas assistentes sociais. Walter da FLORAM exemplificou a situação da Vila do Arvoredo em 96 

que um morador cadastrado vendeu a casa e quem comprou começou a fazer benfeitoria, 97 

porém em Área de Preservação Permanente (APP) não podem ser realizadas benfeitorias. 98 

Assim também está ocorrendo na Ocupação Palmares, concluiu Walter. Paulina questionou o 99 

atendimento de pessoa sozinha com unidade habitacional. As assistentes sociais presentes 100 

informaram que foi realizado mapeamento dos moradores regulares e irregulares, e algumas 101 

famílias foram confirmadas que são da comunidade e outras carecem de informações. Michaeli 102 
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solicitou mais tempo para buscar informações mais concretas e precisas a respeito dos casos 103 

duvidosos. Engº. Roberto citou que pessoas sozinhas deveriam ser atendidas com projetos 104 

específicos e diferenciados. Houve alguns questionamentos a respeito do atendimento de 105 

pessoas sozinhas. Pessina exemplificou que no Uruguai esses beneficiários tem atendimento 106 

diferenciado, porém no Brasil o Programa Minha Casa Minha Vida é regra geral para todos. 107 

Juan refletiu que deveriam ser discutidos e definidos os tipos de projetos mais apropriados para 108 

cada local, pois os projetos do governo federal são iguais para todo país. Juan salientou que 109 

existem diversos modelos que poderiam ser discutidos para Florianópolis e se prontificou a 110 

apresentar os estudos realizados. Gão salientou que a própria comunidade, por falta de 111 

recursos técnicos, desenhou a planta baixa do projeto habitacional e a arquiteta Juliana 112 

adaptou a proposta dentro das exigências da Caixa Econômica e do Ministério das Cidades. 113 

Disse ainda que teve apoio de alguns políticos, mas que a comunidade buscou elaborar o 114 

próprio projeto utilizando métodos diferenciados. Gão disse ainda que a luta da Ponta do Leal 115 

serviu para mostrar que é possível melhorar o projeto com o mesmo valor financeiro. Engº. 116 

Roberto enfatizou que a experiência da Ponta do Leal deve ser resgatada na I Conferência 117 

Municipal de Habitação de Interesse Social. Dalponte disse que nas reuniões do Conselho 118 

deveriam ser elencados assuntos para serem discutidos com profundidade, com 119 

questionamentos e soluções, trazendo palestrantes com outras experiências para 120 

aprendizagem e ampliação do conhecimento, além dos demais assuntos a título de informações 121 

e direcionamento. Michaeli salientou que o Programa Minha Casa Minha Vida Jardim Atlântico 122 

está dependendo da definição das famílias da Ponta do Leal. Cláudia destacou que a forma de 123 

definir as famílias deve estar muito bem esclarecida e que os casos duvidosos não sejam 124 

encaminhados ao empreendimento do Jardim Atlântico, salientando que a definição das 125 

famílias da Ponta do Leal que serão atendidas com o empreendimento do Jardim Atlântico deve 126 

ser bem criteriosa. Na oportunidade, Cláudia questionou porque foram definidas duas e não 127 

quatro famílias da Ponta do Leal para o Jardim Atlântico. Questionamento reiterado por vários 128 

membros do Conselho. Segundo a assistente social Leyla, nenhuma família da Ponta do Leal 129 

quer ir para o Jardim Atlântico. Gão salientou que foi acordado que as oitenta e oito (88) 130 

famílias mais antigas seriam atendidas na Ponta do Leal com apartamentos de cinquenta e oito 131 

metros quadrados (58m²) e as outras seis (6) no Jardim Atlântico. Albertina questionou com 132 

quem foi acordado. Para tanto, Gão respondeu que teve reunião com o Prefeito Cesar Souza, a 133 

Caixa Econômica e Dr. Nórton da Procuradoria sobre essas seis famílias serem atendidas no 134 

Jardim Atlântico. Gão falou ainda que numa reunião do Conselho, à qual chegou atrasado e 135 

não participou deste debate, foi definido sobre duas (2) famílias e não quatro (4) como era 136 
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previsto para serem atendidas pelo Jardim Atlântico, isso na época em que a Gerente de 137 

Mobilização e Articulação Comunitária era a Kelly. Gão afirmou que a Ponta do Leal tem oitenta 138 

e oito (88) famílias para o empreendimento próprio e mais seis (6) famílias para o 139 

empreendimento do Jardim Atlântico. Gão afirmou que não está enganando ninguém, e que 140 

sempre foram seis (6) as famílias que seriam atendidas com o empreendimento do Jardim 141 

Atlântico. A Comunidade Ponta do Leal sempre trabalhou com noventa e quatro famílias, 142 

concluiu Gão. Dalponte destacou que existe um impasse entre o número de famílias e os 143 

apartamentos à disposição. Sílvia solicitou a conclusão dos esclarecimentos das assistentes 144 

sociais quanto ao número de famílias da Ponta do Leal. Cláudia assegurou que nunca chamou 145 

ninguém de mentiroso, mas se sente no dever de indagar sobre a definição das famílias. 146 

Também disse sobre o compromisso com a Comunidade da Coloninha a respeito dos critérios 147 

de atendimento das famílias. Cláudia disse que irá conversar com o Chico da Associação da 148 

Coloninha sobre as quatro famílias da Ponta do Leal. Albertina disse que no Conselho sempre 149 

foi falado em noventa (90) famílias e que, somente na última reunião, foi apresentada a lista de 150 

noventa e quatro famílias.  Pessina disse reconhece a luta da Ponta do Leal e que participou 151 

do início da sua organização, mas também afirmou que o Conselho nunca tratou de 94 famílias, 152 

mas sim 90 famílias. Leyla disse que, conforme a discussão em reunião anterior foi 153 

apresentado o número de noventa famílias, mas que sempre eram noventa e quatro famílias. 154 

As quatro situações, antes duvidosas, são as que estão fazendo a diferença: Thenara, Paulo, 155 

Márcio e Antônio Micaela, pois não haviam sido encontrados na época em que o Conselho 156 

discutiu sobre as famílias da Ponta do Leal e do Jardim Atlântico. Após a identificação das 157 

quatro famílias, na época, a Secretaria de Habitação apontou a proposta de indenizar essas 158 

famílias, porém as famílias não estão cientes desta proposta, informou Leyla. Esta explanação 159 

causou constrangimento, pois as informações até então passadas ao Conselho eram de 160 

noventa (90) famílias. Na oportunidade, os conselheiros solicitaram que todas as informações 161 

dadas pela GEMAC constassem em ata. Dalponte recomendou que todos os questionamentos 162 

abordados pelo Conselho sejam considerados e avaliados pela GEMAC/SMHSA e salientou a 163 

necessidade de novos estudos para encontrar alternativas aos impasses instalados. Gão 164 

afirmou que oitenta e oito (88) famílias mais antigas são prioridades e os demais, por critérios, 165 

serão definidos para o Jardim Atlântico. Disse ainda que os moradores já estão cientes que há 166 

critérios. Pessina salientou, que além dos critérios do Conselho de Habitação, as famílias irão 167 

passar pelos critérios da Caixa Econômica Federal, onde muitas famílias não serão 168 

selecionadas, por não atenderem aos critérios estabelecidos. Concluindo este ponto da pauta, 169 

Michaeli destacou que na próxima reunião o Conselho precisa definir as famílias que serão 170 
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atendidas pelo empreendimento do Jardim Atlântico. Dando sequência à pauta, Dalponte 171 

solicitou que fossem repassadas as informações a respeito das plenárias públicas. Na 172 

oportunidade, Pessina informou que a Comissão Executiva do Conselho Municipal de 173 

Habitação de Interesse Social (CMHIS) se reuniu no dia 02/09/2015 e, dentre outras questões, 174 

discutiu o planejamento das Plenárias Públicas para definição dos novos membros da 175 

sociedade civil organizada no CMHIS – Gestão 2016/2017, conforme rege a Lei nº 8210/2010. 176 

No decorrer da reunião foram identificadas algumas dúvidas, como: Art. 4º b) IV - trata de 177 

entidades comunitárias ou associação de moradores. Qual é o critério a ser utilizado para definir 178 

se a entidade comunitária pode ou não pleitear a vaga de titular ou suplente no CMHIS; Art. 4º § 179 

1º - trata sobre a recondução dos membros. A Lei trata ‘os membros’ de forma pessoal, ou 180 

institucional, ou seja, não pode ser reconduzida a pessoa ou a instituição. Remetemos um 181 

documento à assessoria jurídica da SMHSA, solicitando esclarecimentos para que, na próxima 182 

reunião, de posse dos esclarecimentos, possamos dar novos encaminhamentos na organização 183 

das referidas plenárias públicas. Pessina informou ainda que a previsão é de realizar as 184 

plenárias entre o final de novembro e início de dezembro. Com relação a I Conferência 185 

Municipal de Habitação de Interesse Social, Engº. Roberto solicitou que Paulina socializasse 186 

um email remetido pelo mesmo em que trata do interesse de ter como resultado uma Carta 187 

apresentando o resultado da Conferência, salientou ainda a importância da experiência da 188 

Ponta do Leal ser resgatada e divulgada. Engº. Roberto citou como referência o arquiteto 189 

chileno que define habitação sob quatro paradigmas: 1) Pré-fabricação de habitação popular; 2) 190 

Habitação social cujo preço valoriza; 3) Habitação popular flexível; 4) Habitação social proposta 191 

por entidade. Gão comentou que o povo não entende de planta mas entende da real 192 

necessidade de morar. Quanto a I Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, 193 

Pessina repassou as propostas preliminares de temas: Função social da propriedade; 194 

Financiamento; Regularização fundiária; Revisão dos programas federais; Urbanização de 195 

assentamentos precários; Planejamento da Secretaria Estadual de Habitação e COHAB/SC 196 

para o Município de Florianópolis. Proposta de época no final de abril ou início de junho. O 197 

grupo deverá, nas próximas reuniões, propor o Lema e definir os nomes para comporem a 198 

Comissão Preparatória da Conferência Municipal. Gão disse que “é importante mostrar a cara 199 

da casa” na Conferência. Juan pediu a palavra para falar da resistência das pessoas nos 200 

diferentes locais, exemplificando algumas alternativas. “Fazer a Conferência com a cara de 201 

Florianópolis, a verdadeira cara da cidade” salientou Juan. Após vários comentários, o 202 

Conselho definiu pela composição de duas Comissões, sendo: Comissão Preparatória da I 203 

Conferência de Municipal de Habitação de Interesse Social e Comissão Preparatória das 204 
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Plenárias Públicas. A Comissão Preparatória da I Conferência de Municipal de Habitação 205 

de Interesse Social ficou assim constituída: Pessina, Sílvia, Albertina, Ingrid, Juan, 206 

Cláudia, Dalponte, Paulina e Gão. A 1ª reunião preparatória ficou agendada para o dia 22/09, 207 

às 14:30 horas. A Comissão Preparatória das Plenárias Públicas ficou assim constituída: 208 

Nórton, Albertina, Pessina, Gão, Cláudia, Paulina e Dalponte, com a presença da assessora 209 

jurídica Regina Amboni. A 1ª reunião preparatória das Plenárias Públicas ficou agendada para o 210 

dia 28/09/2015, às 14:00 horas. No momento dos informes, Paulina expôs sobre a publicação 211 

no Diário Oficial do Município do Decreto N. 15.089 de 28/08/2015 que trata sobre os novos 212 

representantes governamentais da SMHSA, SEMAS, SMS, SMC, FLORAM, SESP, SMDU. 213 

Também informou sobre a publicação no Diário Oficial do Município da Lei do Auxílio 214 

Habitacional que foi amplamente discutida e elaborada por este Conselho em conjunto com a 215 

Secretaria de Habitação. Informação esta recebida com aplausos pela conquista do Conselho. 216 

Na oportunidade, Paulina salientou que, de acordo com a exposição da Dra. Lourdes, a Lei nº 217 

9.855 sancionada pelo Prefeito e publicada em 09/09/2015 precisa ser regulamentada, devendo 218 

ser alocado recurso para o exercício de 2016 para Secretaria de Habitação implantar. A 219 

Secretária do Conselho informou ainda que a assessora de comunicação está atualizando o 220 

site da Secretaria, incluindo as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, 221 

buscando a transparência das informações. Gão informou que a Secretaria do Estado de 222 

Assistência Social juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, durante quatro 223 

(4) meses, trabalhou incansavelmente no acolhimento dos haitianos, com alimentação, 224 

passagens. Florianópolis ficou como articulador da região sul do país, assumindo as passagens 225 

para deslocamento dos haitianos a outros municípios. Passou apenas uma criança que foi para 226 

Chapecó, segundo Gão. Dos 475 (quatrocentos e setenta e cinco) haitianos que passaram por 227 

Florianópolis, apenas 22 ficaram na Capital. Gão salientou ainda que Estado e Município deram 228 

o apoio necessário. Gão ressaltou apoio da população, hospitais, empresários, policiamento, 229 

saúde, dentre outros, e que antes deste trabalho de acolhimento, já haviam chegado dois mil 230 

haitianos. Pessina ressaltou o problema imigratório que esta acontecendo na Europa. Sílvia 231 

informou que a Secretaria Municipal de Saúde está atuando com a questão da agricultura 232 

urbana. Para possibilitar a participação de vinte (20) delegados do Município, está sendo 233 

promovida uma rifa para angariar recursos. Cláudia informou que uma Comissão do Hospital 234 

Florianópolis tem reunião agendada com Secretário Estadual de Saúde para tratar sobre as 235 

demandas do referido Hospital e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Continente. 236 

Finalizando a reunião, ficou encaminhada a pauta da próxima reunião: Orçamento de 2016, I 237 

Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, Plenárias Públicas, Ponta do Leal. 238 
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Gão sugeriu Ocupação Palmares como ponto de pauta. Finalizando a reunião, Dalponte 239 

agradeceu pela participação de cada conselheiro e seu compromisso com o Município, sendo 240 

elogiado pela forma de conduzir os trabalhos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 241 

reunião e nós, Chayanne da Silva e Paulina Korc redigimos a presente ata. 242 

 243 

 244 
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