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Relato da 27ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 10/07/2014.             1 

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 1002 – Bloco 2 

B da UNISUL sito à Rua Trajano – Centro – Florianópolis/SC se reuniram os integrantes do 3 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS). Na oportunidade estiveram 4 

presentes: Américo Pescador (SMHSA); Bruno Augusto Silva Palha (FLORAM); Cândido 5 

Bordeaux Rego Neto (IPUF); Luiz Tadeu Martins de Carvalho (SMC); Maria Gabriela da 6 

Rocha (SEMAS); Elton Rosa Martinovsky (PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI); Alsivan 7 

Madeira (CRECI/SC); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Nivaldo Araujo da Silva 8 

(Região Norte Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Claudia Lopes 9 

Costa (Região Continental); Albertina da Silva e Souza (UFECO); Paulina Korc (Secretária 10 

Executiva do CMHIS); Cibele Assmann Lorenzi (SMHSA); Karina Gonçalves Euzébio, Marcos 11 

Antônio Daros e Marjorie Macedo (SEMAS); Lucia S. de Jesus e Neira de Brito (Morro do 12 

Mocotó); Luciana de Freitas (Rua José Boiteux); Iraci Silva de Jesus e Valquíria S. de Souza 13 

(Morro da Queimada); Tania Ramos (UFECO); Manuela F. Bueno, Luiz Eduardo A. Machado 14 

e Silas Matias Azevedo (UNISUL), somando um total de vinte e sete (27) pessoas presentes. 15 

O Diretor de Habitação e Regularização Fundiária e representante suplente da SMHSA Engº. 16 

Américo Pescador presidiu a reunião e justificou a ausência do Presidente do Conselho e 17 

Secretário de Habitação Engº. Rafael Hahne. Na oportunidade, Paulina justificou as seguintes 18 

ausências: Sulimar Vargas Alves (Região Centro da Ilha); Fabiana Pedrosani (SMC); Roberto 19 

de Oliveira (ACE). Na sequência, Engº. Américo Pescador colocou em apreciação a ata da 20 

26ª Reunião Ordinária de 10/06/2014 que foi aprovada por unanimidade. Considerando a 21 

solicitação do Secretário de Habitação e Presidente deste Conselho, Engº. Américo propôs 22 

retirar da pauta a apresentação e discussão da minuta de regulamentação da lei do FMHIS, 23 

proposta acatada pelos conselheiros presentes, permanecendo na pauta da próxima reunião 24 

ordinária. Na oportunidade, Paulina indicou a realização de nova reunião da Câmara Técnica para 25 

dirimir quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários. Para tanto, foi estabelecido que até 31 26 

de julho os conselheiros poderão remeter as considerações à secretaria executiva e, no dia 07 de 27 

agosto, às 14 horas, será realizada a reunião da Câmara Técnica para última análise antes da 28 

reunião Ordinária do Conselho. Conforme previsto como quinto ponto de pauta, Silas Matias 29 

Azevedo da UNISUL realizou a apresentação do Projeto da Comunidade PC-3. Inicialmente fez 30 

um breve relato sobre a história de ocupação da área denominada Comunidade PC-3. Silas 31 

salientou que a partir de estudos volumétricos, foram idealizados os projetos com melhor utilização 32 

da área considerando ventilação, insolação e individualidade dos apartamentos. Está previsto 33 
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espaço para horta comunitária, parque infantil, sede comunitária e churrasqueiras. No sentido de 34 

diminuir o impacto da mudança de morar em casas para apartamentos, estão previstos espaços 35 

de convívio, calçadas para circulação dos moradores. Silas salientou que, para acessar a doze 36 

(12) apartamentos, não será necessária a utilização de escadas, considerando o desnível do 37 

terreno. Relatou também que, como este projeto conta com cadastro específico, serão construídos 38 

oito (8) apartamentos com três (3) quartos para as famílias consideradas numerosas. A proposta 39 

dos apartamentos de dois (2) quartos conta com área de 45,23 m², já os de três (3) quartos terão 40 

metragem de 53,24 m². Silas informou que a instituição produziu uma maquete física para facilitar 41 

a compreensão e a visualização da forma do projeto. O projeto está sendo construído com a 42 

comunidade, destacou Silas. Cibele informou que está prevista área de lazer coberta, corredores 43 

externos, deixando os apartamentos mais individualizados. Cláudia salientou que as famílias 44 

reivindicaram casas e não apartamentos. Na oportunidade indagou sobre o local para estender 45 

roupas. Cláudia avalia a proposta positivamente e solicitou que a definição final seja com a 46 

participação da comunidade. Cibele disse que, embora a expectativa das famílias fosse a 47 

construção de casas, o projeto está sendo aceito considerando os benefícios da proposta. Silas 48 

esclareceu que os apartamentos serão com mais benefícios. Tânia disse que o projeto está sendo 49 

pensado em favor das famílias e demonstrou preocupação com relação ao esvaziamento nas 50 

reuniões comunitárias. Tânia disse que a Prefeitura e a UNISUL devem olhar para dentro da 51 

comunidade. Na oportunidade solicitou a reavaliação do número de famílias, pois afirma residirem 52 

42 famílias e não 38, como afirma a Prefeitura. Alega que as coabitações não estão sendo 53 

consideradas. Com relação a inexistência de estacionamento, Tânia disse que, de acordo com o 54 

projeto proposto, “pobre não pode ter carro”. Em atenção à indagação da Tânia, Silas informou 55 

que o terreno mede 1.952 m². Salientou que houve diálogo com a comunidade. Já com relação 56 

aos carros, refletiu que se houver estacionamento, ocupará parte considerável do terreno, pois 57 

cada vaga ocupa 25 m² da área. Tânia salientou que é preciso pensar o futuro dos moradores, 58 

com possibilidade de melhorar o poder aquisitivo. Cláudia salientou que em 2012 a assistente 59 

social Fabiana realizou levantamento cadastral quando foram identificadas 38 famílias residentes 60 

no local. O que acontece, disse Cláudia, é que várias famílias que estavam morando fora da 61 

comunidade, estão querendo voltar para serem beneficiadas com o projeto habitacional. Houve 62 

tentativa de realizar uma listagem paralela, informou Cláudia. Tadeu enfatizou que toda vez que 63 

se inicia um levantamento cadastral, novas famílias se apresentam como moradoras. Albertina 64 

relatou que, considerando a morosidade dos projetos, realmente aumenta o número de famílias, 65 

pois os filhos vão casando e formando novas famílias. Na oportunidade, solicitou atenção às áreas 66 

previstas no Projeto de Lei como Área Comunitária Institucional (ACI) e áreas de lazer. Tânia 67 
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avalia que a proposta dos apartamentos é positiva, bem como a forma de dispor os corredores. A 68 

mesma afirma que a comunidade, em 2012, já era composta por 42 famílias e não 38 como consta 69 

no cadastro. Nivaldo avaliou que o projeto busca contemplar os anseios da comunidade, isso é 70 

fruto das reivindicações do Movimento Nacional pela Moradia Popular. Disse ainda Nivaldo que 71 

não troca o espaço da moradia pelo carro, moradia é primordial. Com relação à importância da 72 

qualidade de moradia, Nivaldo refletiu que, muitas vezes, sente vergonha de levar amigos para 73 

sua casa. As pessoas tem medo de visitar as pessoas que moram em comunidades como a Vila 74 

do Arvoredo. Por fim, parabenizou pela proposta e a forma como que está sendo elaborada junto à 75 

comunidade. Pessina disse que em São Paulo também houve resistência das famílias de passar 76 

das casas para morar em apartamentos, mas é preciso considerar o problema das áreas. Por 77 

outro lado, os parâmetros do Projeto Minha Casa Minha Vida são muito pequenos. Na sequência, 78 

Engº. Américo informou que está agendada para o dia 16 de julho, às 15 horas, reunião com o 79 

Prefeito para tratar especificamente sobre a Comunidade PC-3. Disse também que será agendada 80 

nova reunião com a comunidade para posteriormente, ser encaminhada à chamada pública. 81 

Seguindo a pauta, Cibele explanou sobre o processo de regularização fundiária nas comunidades 82 

Mocotó, Chico Mendes, Vila Cachoeira, Vila União e Panaia, que consiste no conjunto de medidas 83 

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos 84 

irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno 85 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente 86 

ecologicamente equilibrado, conforme Lei 11.977/09. Na oportunidade, especificou o histórico de 87 

cada comunidade e as obras realizadas, sendo: Vila Cachoeira – construção de 205 unidades 88 

habitacionais e implementação de infraestrutura urbana, área de lazer, centro comunitário, creche 89 

e escola. Vila União - edificação de 175 unidades habitacionais e implementação de 90 

implementação de infraestrutura urbana, área de lazer, centro comunitário, creche e espaço para 91 

geração de renda. Nestas duas comunidades o processo de regularização está se iniciando 92 

através do Programa Federal Papel Passado que disponibilizará recursos para a contratação de 93 

empresa especializada. Panaia – edificação de habitações e implementação de infraestrutura e 94 

urbana e equipamentos comunitários. O projeto já encontra-se no cartório para registro e 95 

posteriormente serão entregues os títulos de concessão. Região Chico Mendes – composta por 96 

970 lotes e implementação de infraestrutura urbana, habitações, área de lazer, centro comunitário 97 

e espaço de geração de renda. A regularização fundiária está sendo realizada com recursos 98 

próprios. Já houve o processo licitatório e, em breve, a empresa vencedora iniciará o trabalho de 99 

recadastramento das famílias. Mocotó – construção de 38 unidades e implementação de 100 

infraestrutura urbana, muros de contenção, espaços de convivência e lazer, creche e centro de 101 
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geração de renda. Com relação à regularização fundiária, o processo está na CAIXA aguardando 102 

aprovação para iniciar a regularização. Respondendo às moradoras da Comunidade da Queimada 103 

presentes na reunião, Cibele informou que a regularização desta comunidade está inclusa no 104 

Projeto Maciço do Morro da Cruz – Programa de Aceleração do Crescimento/PAC. Sendo assim, 105 

no Projeto está prevista a titulação das famílias, enfatizou Cibele. Na sequência, as moradoras do 106 

Morro do Mocotó questionaram a qualidade das unidades habitacionais edificadas pela Prefeitura, 107 

elencando problemas que, somente com avaliação técnica é possível identificar se o problema é 108 

construtivo ou falta de manutenção. Paulina informou que na Comunidade do Morro da Queimada 109 

tem Associação de Moradores atuante, cujo presidente é o Sr. Valmor Coelho. Salientou que o 110 

mesmo participa ativamente do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz que reúne as 111 

lideranças comunitárias para discutir as demandas das comunidades. Com relação à presença das 112 

moradoras do Morro do Mocotó e Queimada, Cláudia advertiu que o Conselho de Habitação 113 

deliberou que não deveriam ser convidados moradores, pois tira o foco da reunião e as pessoas 114 

acabam não compreendendo o que está em pauta. Após alguns questionamentos, tanto das 115 

moradoras quanto dos conselheiros, Luciana Freitas justificou o motivo pelo qual se fizeram 116 

presentes na reunião. Albertina informou que emitiu convite às moradoras considerando que uma 117 

das pautas se tratava de regularização fundiária. Salientou que a questão não é apenas 118 

regularização fundiária, mas há problemas construtivos, de organização comunitária, lixo 119 

espalhado, dentre outros. Tal situação se repete em todas as comunidades. Albertina disse ainda 120 

que as regras são feitas para todos, portanto, devem ser cobrados os deveres dos moradores. As 121 

comunidades carecem de organização comunitária para que possam atuar sem depender do 122 

poder público. Engº. Américo disse que a incumbência da Secretaria de Habitação é produzir 123 

projetos habitacionais e, posteriormente, as comunidades e as demais secretarias devem se 124 

articular para desenvolver projetos sociais. Em complementação, Cibele esclareceu que o projeto 125 

habitacional prevê trabalho social até seis meses após a conclusão das obras e que a Secretaria 126 

Municipal de Assistência Social, IGEOF, e outros órgãos municipais são os responsáveis pelos 127 

projetos específicos às comunidades de interesse social. Albertina salientou que, como existe o 128 

problema do tráfico, as comunidades tem dificuldade de se organizar. Também salientou que a 129 

Prefeitura deve ter muito claro nos projetos habitacionais os compromissos de cada Secretaria. 130 

Cláudia saleintou que a educação sanitário-ambiental se faz necessária em todas as áreas. Maria 131 

Gabriela disse que o projeto habitacional deve ter começo, meio e fim, enfatizando que o órgão 132 

responsável deve deixar claro o compromisso de cada parceiro. Na sequência, Engº. Américo 133 

apresentou os informes: 1) Conforme definido na reunião anterior, foi remetido ofício à FLORAM, 134 

Polícia Militar e Secretaria de Assistência Social solicitando a importância de intensificar o trabalho 135 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Rua Tenente Silveira nº 60 – 4º andar – Centro – Florianópolis/SC 
CEP 88.010-300 

Fone: (48) 3251-6317 
E-mail: conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

na Comunidade Vila do Arvoredo; 2) Com relação a minuta do projeto de lei que trata do auxílio 136 

habitacional, Engº. Américo informou que, após alguns ajustes e o estudo do impacto financeiro, 137 

o documento foi entregue ao Secretário Rafael para levar a proposta ao Prefeito. Finalizando, foi 138 

estabelecida a pauta da 28ª Reunião Ordinária: Apresentação e discussão da minuta de 139 

regulamentação da lei do FMHIS; Atualização do panorama do aluguel social (30’); Informe sobre 140 

auxílio habitacional. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a 141 

presente ata. 142 

            143 


