
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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  
conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

 

    
     ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - VIRTUAL.   1 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14 horas, em formato virtual, por meio 2 

do link http://meet.google.com/yig-miou-ddm, foi realizada a 80ª Reunião Ordinária do CMHIS, 3 

da qual participaram os conselheiros: Laudelino Bastos e Silva e Juliana H. Gomes (SMHS/SMI); 4 

Gabriela Zacchi (IPUF); Marcelo S. Haseda (SMDU); Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos 5 

B. Leite (SINDUSCON); Antônio Couto Nunes (CAU/SC); Audenir C. de Carvalho e Valério 6 

Jansen (SEMAS); Sheylla C. Guedes Pereira/Maçan (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva 7 

de Souza e Tania Teixeira (Região Centro Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini (Região Leste da 8 

Ilha); Émerson de Jesus Duarte e Zoraia Vargas Guimarães (Região Sul da Ilha); Paulo J. 9 

Rodrigues (Região Continental) e Jordi Sanchez-Cuenca Alomar (UFECO), representando treze 10 

(13) entidades, totalizando dezessete (17) conselheiros. Também participaram: Eduardo Zons 11 

Guidi (SMI/SMHS/DH) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total de dezenove 12 

(19) participantes. Justificaram ausência: Luciano Porto (PGM); Luciano Leite da Silva Filho e 13 

Ivone Maria Perassa (ASA). Laudelino Bastos e Silva iniciou a reunião agradecendo a 14 

participação dos conselheiros e, de acordo com a pauta, passou ao momento dos informes. 1) 15 

Em relação a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 16 

Social (FMHIS), Laudelino informou que os nomes dos representantes governamentais já foram 17 

definidos, o ofício com a minuta do decreto e o parecer jurídico permanece com o Secretário 18 

Gallina para assinatura e, posterior, encaminhamento à Secretaria Municipal da Casa Civil para 19 

publicação. Na oportunidade, Paulina recomendou a leitura dos nomes dos representantes 20 

governamentais indicados para compor o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 21 

Interesse Social (FMHIS). Após a leitura da nominata, Jordi solicitou esclarecimentos sobre a 22 

forma da definição dos representantes no Conselho Gestor. Para tanto, Paulina fez a leitura dos 23 

artigos do Decreto 14.764/2015 que tratam sobre a definição dos membros, sendo: Art. 4º O 24 

Conselho Gestor do FMHIS será composto por 6 (seis) conselheiros com direito a voto, 25 

respeitando a paridade prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 472, de 2013, e mais o 26 

Presidente, que somente poderá votar em caso de empate, quando então exercerá o voto de 27 

qualidade na forma prevista no § 3º do mesmo dispositivo. Art. 5º A eleição dos membros, 28 

titulares e suplentes, do Conselho Gestor será por votação simples sendo escolhido aquele mais 29 

votado, para cada grupo, conforme disposto no artigo 6º, parágrafo 1º incisos I e II da Lei 30 

Complementar nº 472, de 2013. Na ocasião, Albertina se manifestou dizendo que os membros 31 

do Conselho Gestor precisamente devem ser membros do CMHIS, eleitos pelos próprios 32 

conselheiros, conforme diz a lei e não indicados pelo gestor. Considerando as colocações dos 33 

conselheiros, Laudelino invalidou a minuta do decreto e agendou para o dia 17/12/2020, às 17 34 
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horas, no formato virtual, reunião específica para eleição dos representantes governamentais 35 

no Conselho Gestor do FMHIS, de acordo com as orientações legais. Na oportunidade, 36 

agradeceu ao Jordi e à Albertina pelas colocações pertinentes à forma de definir os 37 

representantes governamentais. Em relação à solicitação de reunião com o Presidente da 38 

Câmara de Vereadores para tratar sobre o PLC 1801/2019, Laudelino cientificou os 39 

conselheiros de que fez contato com a Casa Legislativa sendo informado que tudo indica que 40 

este PLC seja votado somente em 2021. Na oportunidade, Laudelino propôs que, 41 

estrategicamente, esta pauta seja retomada no início de 2021 com a nova Presidência do 42 

Legislativo Municipal. Rememorou os conselheiros que já houve reunião com o Dr. Rafael 43 

Poletto, Superintendente da FLORAM que deixou espaço aberto para que o Conselho possa 44 

sugerir ajustes e providências por meio de decreto regulamentador. Para tanto, os conselheiros 45 

se manifestaram favoráveis à proposição de retomar o agendamento da reunião com o 46 

Presidente da Câmara no início de 2021. Quanto ao agendamento de reunião com o Prefeito 47 

eleito, Laudelino disse que está em contato com o Everton, Secretário da Casa Civil, para 48 

acertar a data da reunião solicitada pelo CMHIS. Encerrados os informes, Laudelino colocou 49 

em apreciação as atas da 79ª Reunião Ordinária de 12/11/2020 e da 22ª Reunião Extraordinária 50 

de 19/11/2020, sendo aprovadas por unanimidade. Na sequência, foi tratada a definição do Art 51 

10 da Lei 8210/2010 (Art. 11 da versão revisada) que trata da periodicidade da realização da 52 

Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social. Albertina disse que estudou como 53 

seria a sequência realizando a conferência a cada dois anos e, no seu entendimento, a forma 54 

que está colocado o artigo as conferências podem se tornar instrumento importante, apenas 55 

com um adendo: Que as conferências sejam realizadas no segundo ano e no quarto ano do 56 

mandato, estas no primeiro semestre por conta das eleições municipais. Albertina disse que 57 

nas próximas gestões, a conferência será realizada antes das eleições. Sendo assim, o novo 58 

gestor terá à sua disposição a carta da conferência pronta com as demandas bem atualizadas 59 

para preparar o PPA e todos os outros instrumentos de orçamento. Laudelino disse que o Plano 60 

Plurianual (PPA) pode ser ajustado anualmente. Em relação as conferências serem antes das 61 

eleições municipais, o Presidente salientou que as mesmas poderão ser encaminhadas aos 62 

candidatos nas próximas eleições para que possam inserir nos seus programas de governo 63 

demandas da conferência, caso acharem conveniente. Em relação ao artigo que trata sobre a 64 

Conferência de Habitação, o texto ficou assim definido: Art. 10 A Conferência Municipal de 65 

Habitação, aberta a toda a sociedade civil, realizar-se-á ordinariamente a cada dois anos, sendo 66 

uma no segundo ano da gestão municipal e a outra no quarto ano, sendo esta no primeiro 67 

semestre, com representações das entidades não-governamentais e governamentais, para 68 

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com


                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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  
conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

 

    
 

avaliar as questões relativas à habitação de interesse social no Município, bem como propor e 69 

definir ajustes na Política Municipal de Habitação. Sendo que os dois parágrafos deste mesmo 70 

artigo permaneceram com a redação aprovada em reunião anterior. Já em relação ao artigo que 71 

se refere ao Regimento Interno do Conselho, foi alterada a redação, sendo assim definida: Art. 72 

8º O quórum para alteração do Regimento Interno será definido no próprio Regimento Interno. 73 

Finalizada esta pauta, Laudelino passou a palavra à Comissão para discussão das pautas do 74 

CMHIS com base nos indicativos da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social. 75 

Na oportunidade, solicitou à secretária executiva que presidisse a reunião no período em que 76 

estaria ausente desta reunião em reunião com o Secretário Gallina. Na oportunidade, 77 

conselheiro Émerson, informou que a Comissão realizou inúmeras reuniões e elaborou uma 78 

planilha onde constam, por ordem de votação, as proposições com as ações sugeridas, prazos, 79 

responsáveis, status, objetivo e observações. Na oportunidade, sob a coordenação do 80 

Émerson, relator da Comissão, o Conselho deliberou as ações necessários acerca de cada 81 

proposição, sendo definido o encaminhamento de ofício à Diretoria de Habitação (Proposição 82 

33); Encaminhamento de ofício à Comissão de revisão do PMHIS (Proposição 89, 83 

39,54,38,42,10); Encaminhamento de ofício à Diretoria de Habitação e ao CRAS dos Ingleses 84 

(Proposição 53). Houve composição de três comissões, sendo: Comissão para elaboração de 85 

minuta de projeto de lei: Carlos Leite, Albertina de Souza e Leonardo Pessina (Proposição 12); 86 

Comissão para levantamento dos imóveis ociosos e subutilizados: Gabriela Zacchi, Antonio 87 

Couto Nunes, Luciano Porto e Juliana H. Gomes (Proposição59); Comissão para acompanhar 88 

a demarcação da área e estrutura do TISAC como território de acolhimento e Casa de passagem 89 

dos povos indígenas: Albertina de Souza, Audenir C. de Carvalho e Sheylla Guedes/Maçan 90 

(Proposição 55). O detalhamento acerca de cada proposição está contido na planilha ao final 91 

desta ata. Na sequência, Albertina solicitou informações a respeito de uma ocupação que foi 92 

desmobilizada, na presente semana, na Rua das Goiabeiras, em torno do número 3000, 93 

inclusive teve atuação do Ministério Público. Também solicitou à Superintendência de Habitação 94 

e Saneamento informações sobre ação de demolição, corte de energia elétrica na Servidão dos 95 

Vieiras – Bairro Rio Vermelho. Os representantes da Diretoria de Habitação Juliana e Eduardo 96 

disseram que não receberam nenhuma informação a respeito. Pessina reiterou a importância 97 

da reunião do Conselho com o prefeito eleito considerando que a habitação de interesse social 98 

não foi tratada com a devida atenção. Paulinho solicitou a elaboração do calendário das reuniões 99 

para 2021. Ao que Paulina afirmou que o mesmo será disponibilizado na reunião do dia 17/12. 100 

A secretária executiva repassou o Convite remetido pelo Fórum das Políticas Públicas que 101 

realizará reunião no dia 18 de dezembro, às 14 horas, no formato online. Informou que o Fórum 102 
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está convidando os conselhos de direitos e suas respectivas secretarias executivas, para 103 

construir ações conjuntas visando a manutenção e ampliação da participação dos conselheiros 104 

nesses importantes espaços de diálogo. Para tanto, Laudelino indicou a conselheira Juliana 105 

para participar. Nada mais havendo a tratar, Laudelino Bastos e Silva encerrou a reunião e eu, 106 

Paulina Korc redigi a presente ata. 107 

 

 

 

 

 

 

CMHIS
Conselho Municipal de Habitação e Interesse 

Social

1

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

1

Encaminhar documento à Diretoria de Habitação 

solicitando que a equipe técnica apresente a 

estrutura mínima necessária para a implementação 

da Política Habitacional

10/12/2020
Componentes 

do Comitê
60

Primeira Proposta da Conferência por 

votação

Adequação de RH 

necessario. 

1.1 Elaborar e apresentar o documento para a comissão 3 dias Paulina 100 Realizado em 04/12

1.2
Encaminhar e protocolar documento à Diretoria de 

Habitação
1 dia Paulina 100 Realizado em 04/12

1.3 Acompanhar a avaliar resposta do documento 1 semana Pessina 25
Em 10/12/2020. Mais 10 dias. Informado pelo 

presidente do Conselho

1.4 Apresentar na reunião do Conselho 10/12/2020 Emerson 75

1.5 Resultado da Plenária 10/12/2020 0

2

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

2
Definir em Plenária componentes /comissão para 

elaborar o projeto de lei
01/03/2021

Componentes 

do Comitê
25

Segunda Proposta da Conferência por 

votação

Elaboração e aprovação de 

Projeto de Lei

2.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

2.2
Elaboração, análise, avaliação e correção da proposta 

do projeto.
50 dias Comissão Eleita 25

Em 10/12/2020. Comissão:Tina, Pessina, 

Carlos Leite

2.3
Aprresentação e aprovação da proposta do projeto em 

reunião.
11/02/2020 Comissão Eleita 0

2.4
Encaminhamento da proposta de projeto ao Executivo 

e acompanhamento do trâmite.
1 mês Comissão Eleita 0

2.5 Concluir encaminhamento da proposta 1 dia Comissão Eleita 0

3

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

3 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

3.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

3.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

3.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

3.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

3.5 Concluir o encaminhamento 0

4

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

4

As casas tem inscrição imobiliária e não está  

classificada como quilombola.

Realizar levantamento socioeconômico para 

verificar  se é área de interesse social

0 Regulamentação da área

4.1
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) se a 

comunidade Vidal Martins é de interesse social.
11/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.2 Acompanhar resposta da Diretoria de Habitação (SMI). 23/12/2020 Emerson 0

4.3
Solicitar ao CRAS a situação socioeconomica da 

comunidade.
15/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.4 Acompanhar resposta do CRAS 10/01/2021
Eduardo e 

Paulina
0

4.5
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) levantamento 

socioeconomico e demarcação da poligonal.
15/01/2021

Eduardo e 

Paulina
0

4.6
Após a conclusão definir nova ação para elaboração 

do Projeto de Lei
05/04/2021 0

5

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

5
Criar comissão no CMHIS

Solicitar o apoio do CAU.
14

49 - Garantir o controle dos 

vazios urbanos e de 

edifícios urbanos que não 

cumpram função social, 

dando objetividade aos 

dados dos Mapas 16 a 23 do 

PMHIS, que indicam áreas 

vazias ociosas possíveis de 

compulsoriedade de uso do 

solo. Para tanto, como está 

previsto no Art. 254 do Plano 

Diretor, é preciso editar lei 

específica, em que o 

Município exija do 

proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, ou que não 

cumpre a função social da 

propriedade, que ele faça o 

adequado aproveitamento 

dos mesmos, fixando as 

5.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

Em10/12/2020. Comissão : Gabriela (IPUF), 

Antônio (CAU), Luciano (PGM), Juliana (SMI)

5.2 Elaboração, análise, avaliação de proposta de lei 60 dias Comissão 0

5.3
Aprresentação e aprovação da proposta de lei em 

reunião.
0

5.4
Encaminhamento da proposta de projeto de lei à 

Superintendencia de Habitação e Saneamento
0

5.5
Acompanhar resposta da Superintendencia de 

Habitação e Saneamento
0

5.6
Avaliar resposta da Superintendencia de Habitação e 

Saneamento
0

5.7 Concluir encaminhamento da proposta 0

6

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

6 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

6.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

6.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

6.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

6.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

6.5 Concluir o encaminhamento 0

7

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

7
Verificar e a profundar a situação - Leonardo 

Pessina
40

Atender a população 

indígena

7.1
Levar essa proposta para reunião do Conselho para 

análise de decisão
10/12/2020 Emerson 100

7.2
Formar uma comissão do Conselho para acompanhar 

a Prefeitura, MP e Funai em uma solução.
10/12/2020 Comissão 100

Em 10/12/2020. Comissão : Tina, Maçan, 

Audenir

7.3

Enviar para prefeitura, MP , SEMAS, e Funai um ofício 

informando que o CMHIS criou uma comissão para 

acompanhar a situação dos povos indígenas e solicita 

ser convidado para participar das reuniões pertinentes 

ao tema.

5 dias Comissão 0

7.4 0

7.5 0

8

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

8
Incluir a comunidade quilombola no Plano 

Municipal de Habitação e Interesse Social
0 Demarcação de área

8.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

8.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

8.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

8.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

8.5 Concluir o encaminhamento 0

9

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

9 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0

Criação de ações e metas 

para atender a demanda 

habitacional

9.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

9.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

9.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

9.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

9.5 Concluir o encaminhamento 0

10

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

10 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Atendimento de demandas

10.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

10.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

10.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

10.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

10.5 Concluir o encaminhamento 0

Planejamento Comitê 

Emissão: 26/11/2020

 

PROJETO : COMISSÃO INDICATIVOS DA CONFERÊNCIA                                                                                            

Avaliação e encaminhamento das propostas aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Habitação e Interesse Social

33 - Recriar e fortalecer urgentemente a Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social, para garantir efetividade ao Direito à Moradia e as metas do PMHIS, com 

abertura de concurso público e remanejamento interno de pessoal, para recomposição da equipe técnica de carreira necessária proporcional (ao atual contingente 

populacional de mais 500 mil habitantes) equivalente ao efetivo de funcionários existente no início dos anos 90 (com apenas 180 mil habitantes), para promoção da gestão 

do planejamento, elaboração de projetos, plano de ação, captação de recursos, para execução dos programas e metas visando atender famílias de 0 a 5 salários mínimos, 

com prioridade para famílias de 0 a 3 salários mínimos, como estabelece o PLANHAB - Plano Nacional de Habitação do extinto Ministério das Cidades e o PMHIS de 

Florianópolis. 

12 - Elaborar Projeto de Lei para aprovação pela Câmara de Vereadores e executivo municipal para fixação de 2% do orçamento municipal destinado à Habitação de 

Interesse Social.

89 - Estabelecer no PMHIS que as ZEIS - Zonas de Interesse Social já ocupadas por população carente, em situação de vulnerabilidade social, não possam ser objeto de 

reintegração de posse, mas sim de regularização fundiária, visto que a função sócio territorial destas áreas é permitir a inclusão de parcelas da população que foram 

marginalizadas da cidade, por não terem tido possibilidades de ocupação do solo urbano dentro das regras legais. 

53 - Demarcar o Vazio Urbano da área contigua à Rodovia Joao Gualberto Soares junto a comunidade Vidal Martins, remanescente de Quilombo, para fins de atendimento 

das demandas atuais e futuras do déficit habitacional e infraestrutura deste Quilombo nos moldes do Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR) do Minha Casa Minha Vida. 

59 - Criar Comissão do CMHIS, com apoio técnico da Prefeitura e acompanhamento do Ministério Público e Defensoria Pública, para fazer levantamento dos imóveis 

ociosos e subutilizados, edifícios e terras públicas da União, Estado e Município, que não cumpram a função social, para elaborar mapeamento e destinação ao Banco de 

Terra municipal para produção de habitação de interesse social

39 - Promover e incluir no Programa e Plano de Ações de projetos e processos de Regularização Fundiária do PMHIS todas as ocupações irregulares que se enquadram na 

Lei de REURB de Interesse Social 

55 - Demarcar a área e estrutura do TISAC, como território de acolhimento e Casa de passagem dos povos indígenas, para promoção de sua cultura e de apoio ao comércio 

de seu artesanato, para geração complementar de renda e do direito à cidade. Para tanto elaborar projeto com recursos destinado à promoção de qualidade de vida e 

direito dos povos tradicionais, como recursos da FUNAI, FDS e da ATHIS, para readequação arquitetônica, paisagística ambiental da atual estrutural, de acordo com as 

demandas contidas na resolução da justiça federal na qual Município e União são réus. Garantir a permanência de forma Provisória e Assistida das famílias Kaingangs e 

Guaranis que ocupam em rodizio com representantes das aldeias. 

54 - Demarcar área no Parque do Rio Vermelho, em comum com as lideranças da comunidade Vidal Martins remanescentes de Quilombo, para fins de atendimento das 

demandas atuais e futuras do déficit habitacional deste Quilombo nos moldes do PNHR do Minha Casa Minha Vida

38 - Criar Plano de Ações e Metas no PMHIS para atendimento da demanda habitacional, pelos atuais programas existentes e outros programas e ações diferenciadas, de 

oferta de infraestruturas, alojamentos individuais e coletivos, transitórios através da cessão de uso de prédios públicos ociosos, para população em situação de rua, com 

diretrizes sociais, culturais e espaciais específicas definidas através de consulta e gestão democrática aprovada pela população e entidades representativas do setor. 

42 - Garantir atendimento conjunto das demandas das AIS de ocupação irregular para as famílias em situação de vulnerabilidade social com renda de 0 a 5 SM, nas 

demandas de curto prazo na revisão do PMHIS de 2019 da região norte da ilha.

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
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CMHIS
Conselho Municipal de Habitação e Interesse 

Social

1

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

1

Encaminhar documento à Diretoria de Habitação 

solicitando que a equipe técnica apresente a 

estrutura mínima necessária para a implementação 

da Política Habitacional

10/12/2020
Componentes 

do Comitê
60

Primeira Proposta da Conferência por 

votação

Adequação de RH 

necessario. 

1.1 Elaborar e apresentar o documento para a comissão 3 dias Paulina 100 Realizado em 04/12

1.2
Encaminhar e protocolar documento à Diretoria de 

Habitação
1 dia Paulina 100 Realizado em 04/12

1.3 Acompanhar a avaliar resposta do documento 1 semana Pessina 25
Em 10/12/2020. Mais 10 dias. Informado pelo 

presidente do Conselho

1.4 Apresentar na reunião do Conselho 10/12/2020 Emerson 75

1.5 Resultado da Plenária 10/12/2020 0

2

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

2
Definir em Plenária componentes /comissão para 

elaborar o projeto de lei
01/03/2021

Componentes 

do Comitê
25

Segunda Proposta da Conferência por 

votação

Elaboração e aprovação de 

Projeto de Lei

2.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

2.2
Elaboração, análise, avaliação e correção da proposta 

do projeto.
50 dias Comissão Eleita 25

Em 10/12/2020. Comissão:Tina, Pessina, 

Carlos Leite

2.3
Aprresentação e aprovação da proposta do projeto em 

reunião.
11/02/2020 Comissão Eleita 0

2.4
Encaminhamento da proposta de projeto ao Executivo 

e acompanhamento do trâmite.
1 mês Comissão Eleita 0

2.5 Concluir encaminhamento da proposta 1 dia Comissão Eleita 0

3

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

3 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

3.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

3.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

3.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

3.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

3.5 Concluir o encaminhamento 0

4

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

4

As casas tem inscrição imobiliária e não está  

classificada como quilombola.

Realizar levantamento socioeconômico para 

verificar  se é área de interesse social

0 Regulamentação da área

4.1
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) se a 

comunidade Vidal Martins é de interesse social.
11/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.2 Acompanhar resposta da Diretoria de Habitação (SMI). 23/12/2020 Emerson 0

4.3
Solicitar ao CRAS a situação socioeconomica da 

comunidade.
15/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.4 Acompanhar resposta do CRAS 10/01/2021
Eduardo e 

Paulina
0

4.5
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) levantamento 

socioeconomico e demarcação da poligonal.
15/01/2021

Eduardo e 

Paulina
0

4.6
Após a conclusão definir nova ação para elaboração 

do Projeto de Lei
05/04/2021 0

5

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

5
Criar comissão no CMHIS

Solicitar o apoio do CAU.
14

49 - Garantir o controle dos 

vazios urbanos e de 

edifícios urbanos que não 

cumpram função social, 

dando objetividade aos 

dados dos Mapas 16 a 23 do 

PMHIS, que indicam áreas 

vazias ociosas possíveis de 

compulsoriedade de uso do 

solo. Para tanto, como está 

previsto no Art. 254 do Plano 

Diretor, é preciso editar lei 

específica, em que o 

Município exija do 

proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, ou que não 

cumpre a função social da 

propriedade, que ele faça o 

adequado aproveitamento 

dos mesmos, fixando as 

5.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

Em10/12/2020. Comissão : Gabriela (IPUF), 

Antônio (CAU), Luciano (PGM), Juliana (SMI)

5.2 Elaboração, análise, avaliação de proposta de lei 60 dias Comissão 0

5.3
Aprresentação e aprovação da proposta de lei em 

reunião.
0

5.4
Encaminhamento da proposta de projeto de lei à 

Superintendencia de Habitação e Saneamento
0

5.5
Acompanhar resposta da Superintendencia de 

Habitação e Saneamento
0

5.6
Avaliar resposta da Superintendencia de Habitação e 

Saneamento
0

5.7 Concluir encaminhamento da proposta 0

6

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

6 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

6.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

6.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

6.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

6.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

6.5 Concluir o encaminhamento 0

7

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

7
Verificar e a profundar a situação - Leonardo 

Pessina
40

Atender a população 

indígena

7.1
Levar essa proposta para reunião do Conselho para 

análise de decisão
10/12/2020 Emerson 100

7.2
Formar uma comissão do Conselho para acompanhar 

a Prefeitura, MP e Funai em uma solução.
10/12/2020 Comissão 100

Em 10/12/2020. Comissão : Tina, Maçan, 

Audenir

7.3

Enviar para prefeitura, MP , SEMAS, e Funai um ofício 

informando que o CMHIS criou uma comissão para 

acompanhar a situação dos povos indígenas e solicita 

ser convidado para participar das reuniões pertinentes 

ao tema.

5 dias Comissão 0

7.4 0

7.5 0

8

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

8
Incluir a comunidade quilombola no Plano 

Municipal de Habitação e Interesse Social
0 Demarcação de área

8.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

8.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

8.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

8.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

8.5 Concluir o encaminhamento 0

9

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

9 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0

Criação de ações e metas 

para atender a demanda 

habitacional

9.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

9.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

9.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

9.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

9.5 Concluir o encaminhamento 0

10

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

10 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Atendimento de demandas

10.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

10.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

10.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

10.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

10.5 Concluir o encaminhamento 0

Planejamento Comitê 

Emissão: 26/11/2020

 

PROJETO : COMISSÃO INDICATIVOS DA CONFERÊNCIA                                                                                            

Avaliação e encaminhamento das propostas aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Habitação e Interesse Social

33 - Recriar e fortalecer urgentemente a Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social, para garantir efetividade ao Direito à Moradia e as metas do PMHIS, com 

abertura de concurso público e remanejamento interno de pessoal, para recomposição da equipe técnica de carreira necessária proporcional (ao atual contingente 

populacional de mais 500 mil habitantes) equivalente ao efetivo de funcionários existente no início dos anos 90 (com apenas 180 mil habitantes), para promoção da gestão 

do planejamento, elaboração de projetos, plano de ação, captação de recursos, para execução dos programas e metas visando atender famílias de 0 a 5 salários mínimos, 

com prioridade para famílias de 0 a 3 salários mínimos, como estabelece o PLANHAB - Plano Nacional de Habitação do extinto Ministério das Cidades e o PMHIS de 

Florianópolis. 

12 - Elaborar Projeto de Lei para aprovação pela Câmara de Vereadores e executivo municipal para fixação de 2% do orçamento municipal destinado à Habitação de 

Interesse Social.

89 - Estabelecer no PMHIS que as ZEIS - Zonas de Interesse Social já ocupadas por população carente, em situação de vulnerabilidade social, não possam ser objeto de 

reintegração de posse, mas sim de regularização fundiária, visto que a função sócio territorial destas áreas é permitir a inclusão de parcelas da população que foram 

marginalizadas da cidade, por não terem tido possibilidades de ocupação do solo urbano dentro das regras legais. 

53 - Demarcar o Vazio Urbano da área contigua à Rodovia Joao Gualberto Soares junto a comunidade Vidal Martins, remanescente de Quilombo, para fins de atendimento 

das demandas atuais e futuras do déficit habitacional e infraestrutura deste Quilombo nos moldes do Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR) do Minha Casa Minha Vida. 

59 - Criar Comissão do CMHIS, com apoio técnico da Prefeitura e acompanhamento do Ministério Público e Defensoria Pública, para fazer levantamento dos imóveis 

ociosos e subutilizados, edifícios e terras públicas da União, Estado e Município, que não cumpram a função social, para elaborar mapeamento e destinação ao Banco de 

Terra municipal para produção de habitação de interesse social

39 - Promover e incluir no Programa e Plano de Ações de projetos e processos de Regularização Fundiária do PMHIS todas as ocupações irregulares que se enquadram na 

Lei de REURB de Interesse Social 

55 - Demarcar a área e estrutura do TISAC, como território de acolhimento e Casa de passagem dos povos indígenas, para promoção de sua cultura e de apoio ao comércio 

de seu artesanato, para geração complementar de renda e do direito à cidade. Para tanto elaborar projeto com recursos destinado à promoção de qualidade de vida e 

direito dos povos tradicionais, como recursos da FUNAI, FDS e da ATHIS, para readequação arquitetônica, paisagística ambiental da atual estrutural, de acordo com as 

demandas contidas na resolução da justiça federal na qual Município e União são réus. Garantir a permanência de forma Provisória e Assistida das famílias Kaingangs e 

Guaranis que ocupam em rodizio com representantes das aldeias. 

54 - Demarcar área no Parque do Rio Vermelho, em comum com as lideranças da comunidade Vidal Martins remanescentes de Quilombo, para fins de atendimento das 

demandas atuais e futuras do déficit habitacional deste Quilombo nos moldes do PNHR do Minha Casa Minha Vida

38 - Criar Plano de Ações e Metas no PMHIS para atendimento da demanda habitacional, pelos atuais programas existentes e outros programas e ações diferenciadas, de 

oferta de infraestruturas, alojamentos individuais e coletivos, transitórios através da cessão de uso de prédios públicos ociosos, para população em situação de rua, com 

diretrizes sociais, culturais e espaciais específicas definidas através de consulta e gestão democrática aprovada pela população e entidades representativas do setor. 

42 - Garantir atendimento conjunto das demandas das AIS de ocupação irregular para as famílias em situação de vulnerabilidade social com renda de 0 a 5 SM, nas 

demandas de curto prazo na revisão do PMHIS de 2019 da região norte da ilha.

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
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CMHIS
Conselho Municipal de Habitação e Interesse 

Social

1

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

1

Encaminhar documento à Diretoria de Habitação 

solicitando que a equipe técnica apresente a 

estrutura mínima necessária para a implementação 

da Política Habitacional

10/12/2020
Componentes 

do Comitê
60

Primeira Proposta da Conferência por 

votação

Adequação de RH 

necessario. 

1.1 Elaborar e apresentar o documento para a comissão 3 dias Paulina 100 Realizado em 04/12

1.2
Encaminhar e protocolar documento à Diretoria de 

Habitação
1 dia Paulina 100 Realizado em 04/12

1.3 Acompanhar a avaliar resposta do documento 1 semana Pessina 25
Em 10/12/2020. Mais 10 dias. Informado pelo 

presidente do Conselho

1.4 Apresentar na reunião do Conselho 10/12/2020 Emerson 75

1.5 Resultado da Plenária 10/12/2020 0

2

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

2
Definir em Plenária componentes /comissão para 

elaborar o projeto de lei
01/03/2021

Componentes 

do Comitê
25

Segunda Proposta da Conferência por 

votação

Elaboração e aprovação de 

Projeto de Lei

2.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

2.2
Elaboração, análise, avaliação e correção da proposta 

do projeto.
50 dias Comissão Eleita 25

Em 10/12/2020. Comissão:Tina, Pessina, 

Carlos Leite

2.3
Aprresentação e aprovação da proposta do projeto em 

reunião.
11/02/2020 Comissão Eleita 0

2.4
Encaminhamento da proposta de projeto ao Executivo 

e acompanhamento do trâmite.
1 mês Comissão Eleita 0

2.5 Concluir encaminhamento da proposta 1 dia Comissão Eleita 0

3

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

3 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

3.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

3.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

3.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

3.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

3.5 Concluir o encaminhamento 0

4

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

4

As casas tem inscrição imobiliária e não está  

classificada como quilombola.

Realizar levantamento socioeconômico para 

verificar  se é área de interesse social

0 Regulamentação da área

4.1
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) se a 

comunidade Vidal Martins é de interesse social.
11/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.2 Acompanhar resposta da Diretoria de Habitação (SMI). 23/12/2020 Emerson 0

4.3
Solicitar ao CRAS a situação socioeconomica da 

comunidade.
15/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.4 Acompanhar resposta do CRAS 10/01/2021
Eduardo e 

Paulina
0

4.5
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) levantamento 

socioeconomico e demarcação da poligonal.
15/01/2021

Eduardo e 

Paulina
0

4.6
Após a conclusão definir nova ação para elaboração 

do Projeto de Lei
05/04/2021 0

5

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

5
Criar comissão no CMHIS

Solicitar o apoio do CAU.
14

49 - Garantir o controle dos 

vazios urbanos e de 

edifícios urbanos que não 

cumpram função social, 

dando objetividade aos 

dados dos Mapas 16 a 23 do 

PMHIS, que indicam áreas 

vazias ociosas possíveis de 

compulsoriedade de uso do 

solo. Para tanto, como está 

previsto no Art. 254 do Plano 

Diretor, é preciso editar lei 

específica, em que o 

Município exija do 

proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, ou que não 

cumpre a função social da 

propriedade, que ele faça o 

adequado aproveitamento 

dos mesmos, fixando as 

5.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

Em10/12/2020. Comissão : Gabriela (IPUF), 

Antônio (CAU), Luciano (PGM), Juliana (SMI)

5.2 Elaboração, análise, avaliação de proposta de lei 60 dias Comissão 0

5.3
Aprresentação e aprovação da proposta de lei em 

reunião.
0

5.4
Encaminhamento da proposta de projeto de lei à 

Superintendencia de Habitação e Saneamento
0

5.5
Acompanhar resposta da Superintendencia de 

Habitação e Saneamento
0

5.6
Avaliar resposta da Superintendencia de Habitação e 

Saneamento
0

5.7 Concluir encaminhamento da proposta 0

6

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

6 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

6.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

6.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

6.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

6.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

6.5 Concluir o encaminhamento 0

7

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

7
Verificar e a profundar a situação - Leonardo 

Pessina
40

Atender a população 

indígena

7.1
Levar essa proposta para reunião do Conselho para 

análise de decisão
10/12/2020 Emerson 100

7.2
Formar uma comissão do Conselho para acompanhar 

a Prefeitura, MP e Funai em uma solução.
10/12/2020 Comissão 100

Em 10/12/2020. Comissão : Tina, Maçan, 

Audenir

7.3

Enviar para prefeitura, MP , SEMAS, e Funai um ofício 

informando que o CMHIS criou uma comissão para 

acompanhar a situação dos povos indígenas e solicita 

ser convidado para participar das reuniões pertinentes 

ao tema.

5 dias Comissão 0

7.4 0

7.5 0

8

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

8
Incluir a comunidade quilombola no Plano 

Municipal de Habitação e Interesse Social
0 Demarcação de área

8.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

8.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

8.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

8.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

8.5 Concluir o encaminhamento 0

9

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

9 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0

Criação de ações e metas 

para atender a demanda 

habitacional

9.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

9.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

9.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

9.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

9.5 Concluir o encaminhamento 0

10

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

10 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Atendimento de demandas

10.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

10.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

10.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

10.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

10.5 Concluir o encaminhamento 0

Planejamento Comitê 

Emissão: 26/11/2020

 

PROJETO : COMISSÃO INDICATIVOS DA CONFERÊNCIA                                                                                            

Avaliação e encaminhamento das propostas aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Habitação e Interesse Social

33 - Recriar e fortalecer urgentemente a Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social, para garantir efetividade ao Direito à Moradia e as metas do PMHIS, com 

abertura de concurso público e remanejamento interno de pessoal, para recomposição da equipe técnica de carreira necessária proporcional (ao atual contingente 

populacional de mais 500 mil habitantes) equivalente ao efetivo de funcionários existente no início dos anos 90 (com apenas 180 mil habitantes), para promoção da gestão 

do planejamento, elaboração de projetos, plano de ação, captação de recursos, para execução dos programas e metas visando atender famílias de 0 a 5 salários mínimos, 

com prioridade para famílias de 0 a 3 salários mínimos, como estabelece o PLANHAB - Plano Nacional de Habitação do extinto Ministério das Cidades e o PMHIS de 

Florianópolis. 

12 - Elaborar Projeto de Lei para aprovação pela Câmara de Vereadores e executivo municipal para fixação de 2% do orçamento municipal destinado à Habitação de 

Interesse Social.

89 - Estabelecer no PMHIS que as ZEIS - Zonas de Interesse Social já ocupadas por população carente, em situação de vulnerabilidade social, não possam ser objeto de 

reintegração de posse, mas sim de regularização fundiária, visto que a função sócio territorial destas áreas é permitir a inclusão de parcelas da população que foram 

marginalizadas da cidade, por não terem tido possibilidades de ocupação do solo urbano dentro das regras legais. 

53 - Demarcar o Vazio Urbano da área contigua à Rodovia Joao Gualberto Soares junto a comunidade Vidal Martins, remanescente de Quilombo, para fins de atendimento 

das demandas atuais e futuras do déficit habitacional e infraestrutura deste Quilombo nos moldes do Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR) do Minha Casa Minha Vida. 

59 - Criar Comissão do CMHIS, com apoio técnico da Prefeitura e acompanhamento do Ministério Público e Defensoria Pública, para fazer levantamento dos imóveis 

ociosos e subutilizados, edifícios e terras públicas da União, Estado e Município, que não cumpram a função social, para elaborar mapeamento e destinação ao Banco de 

Terra municipal para produção de habitação de interesse social

39 - Promover e incluir no Programa e Plano de Ações de projetos e processos de Regularização Fundiária do PMHIS todas as ocupações irregulares que se enquadram na 

Lei de REURB de Interesse Social 

55 - Demarcar a área e estrutura do TISAC, como território de acolhimento e Casa de passagem dos povos indígenas, para promoção de sua cultura e de apoio ao comércio 

de seu artesanato, para geração complementar de renda e do direito à cidade. Para tanto elaborar projeto com recursos destinado à promoção de qualidade de vida e 

direito dos povos tradicionais, como recursos da FUNAI, FDS e da ATHIS, para readequação arquitetônica, paisagística ambiental da atual estrutural, de acordo com as 

demandas contidas na resolução da justiça federal na qual Município e União são réus. Garantir a permanência de forma Provisória e Assistida das famílias Kaingangs e 

Guaranis que ocupam em rodizio com representantes das aldeias. 

54 - Demarcar área no Parque do Rio Vermelho, em comum com as lideranças da comunidade Vidal Martins remanescentes de Quilombo, para fins de atendimento das 

demandas atuais e futuras do déficit habitacional deste Quilombo nos moldes do PNHR do Minha Casa Minha Vida

38 - Criar Plano de Ações e Metas no PMHIS para atendimento da demanda habitacional, pelos atuais programas existentes e outros programas e ações diferenciadas, de 

oferta de infraestruturas, alojamentos individuais e coletivos, transitórios através da cessão de uso de prédios públicos ociosos, para população em situação de rua, com 

diretrizes sociais, culturais e espaciais específicas definidas através de consulta e gestão democrática aprovada pela população e entidades representativas do setor. 

42 - Garantir atendimento conjunto das demandas das AIS de ocupação irregular para as famílias em situação de vulnerabilidade social com renda de 0 a 5 SM, nas 

demandas de curto prazo na revisão do PMHIS de 2019 da região norte da ilha.

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
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CMHIS
Conselho Municipal de Habitação e Interesse 

Social

1

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

1

Encaminhar documento à Diretoria de Habitação 

solicitando que a equipe técnica apresente a 

estrutura mínima necessária para a implementação 

da Política Habitacional

10/12/2020
Componentes 

do Comitê
60

Primeira Proposta da Conferência por 

votação

Adequação de RH 

necessario. 

1.1 Elaborar e apresentar o documento para a comissão 3 dias Paulina 100 Realizado em 04/12

1.2
Encaminhar e protocolar documento à Diretoria de 

Habitação
1 dia Paulina 100 Realizado em 04/12

1.3 Acompanhar a avaliar resposta do documento 1 semana Pessina 25
Em 10/12/2020. Mais 10 dias. Informado pelo 

presidente do Conselho

1.4 Apresentar na reunião do Conselho 10/12/2020 Emerson 75

1.5 Resultado da Plenária 10/12/2020 0

2

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

2
Definir em Plenária componentes /comissão para 

elaborar o projeto de lei
01/03/2021

Componentes 

do Comitê
25

Segunda Proposta da Conferência por 

votação

Elaboração e aprovação de 

Projeto de Lei

2.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

2.2
Elaboração, análise, avaliação e correção da proposta 

do projeto.
50 dias Comissão Eleita 25

Em 10/12/2020. Comissão:Tina, Pessina, 

Carlos Leite

2.3
Aprresentação e aprovação da proposta do projeto em 

reunião.
11/02/2020 Comissão Eleita 0

2.4
Encaminhamento da proposta de projeto ao Executivo 

e acompanhamento do trâmite.
1 mês Comissão Eleita 0

2.5 Concluir encaminhamento da proposta 1 dia Comissão Eleita 0

3

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

3 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

3.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

3.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

3.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

3.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

3.5 Concluir o encaminhamento 0

4

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

4

As casas tem inscrição imobiliária e não está  

classificada como quilombola.

Realizar levantamento socioeconômico para 

verificar  se é área de interesse social

0 Regulamentação da área

4.1
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) se a 

comunidade Vidal Martins é de interesse social.
11/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.2 Acompanhar resposta da Diretoria de Habitação (SMI). 23/12/2020 Emerson 0

4.3
Solicitar ao CRAS a situação socioeconomica da 

comunidade.
15/12/2020

Eduardo e 

Paulina
0

4.4 Acompanhar resposta do CRAS 10/01/2021
Eduardo e 

Paulina
0

4.5
Solicitar à Diretoria de Habitação (SMI) levantamento 

socioeconomico e demarcação da poligonal.
15/01/2021

Eduardo e 

Paulina
0

4.6
Após a conclusão definir nova ação para elaboração 

do Projeto de Lei
05/04/2021 0

5

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

5
Criar comissão no CMHIS

Solicitar o apoio do CAU.
14

49 - Garantir o controle dos 

vazios urbanos e de 

edifícios urbanos que não 

cumpram função social, 

dando objetividade aos 

dados dos Mapas 16 a 23 do 

PMHIS, que indicam áreas 

vazias ociosas possíveis de 

compulsoriedade de uso do 

solo. Para tanto, como está 

previsto no Art. 254 do Plano 

Diretor, é preciso editar lei 

específica, em que o 

Município exija do 

proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, ou que não 

cumpre a função social da 

propriedade, que ele faça o 

adequado aproveitamento 

dos mesmos, fixando as 

5.1
Levar proposta para Plenária para definição dos 

componentes 
10/12/2020 Emerson 100

Em10/12/2020. Comissão : Gabriela (IPUF), 

Antônio (CAU), Luciano (PGM), Juliana (SMI)

5.2 Elaboração, análise, avaliação de proposta de lei 60 dias Comissão 0

5.3
Aprresentação e aprovação da proposta de lei em 

reunião.
0

5.4
Encaminhamento da proposta de projeto de lei à 

Superintendencia de Habitação e Saneamento
0

5.5
Acompanhar resposta da Superintendencia de 

Habitação e Saneamento
0

5.6
Avaliar resposta da Superintendencia de Habitação e 

Saneamento
0

5.7 Concluir encaminhamento da proposta 0

6

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

6 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Redefinição do PMHIS

6.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

6.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

6.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

6.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

6.5 Concluir o encaminhamento 0

7

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

7
Verificar e a profundar a situação - Leonardo 

Pessina
40

Atender a população 

indígena

7.1
Levar essa proposta para reunião do Conselho para 

análise de decisão
10/12/2020 Emerson 100

7.2
Formar uma comissão do Conselho para acompanhar 

a Prefeitura, MP e Funai em uma solução.
10/12/2020 Comissão 100

Em 10/12/2020. Comissão : Tina, Maçan, 

Audenir

7.3

Enviar para prefeitura, MP , SEMAS, e Funai um ofício 

informando que o CMHIS criou uma comissão para 

acompanhar a situação dos povos indígenas e solicita 

ser convidado para participar das reuniões pertinentes 

ao tema.

5 dias Comissão 0

7.4 0

7.5 0

8

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

8
Incluir a comunidade quilombola no Plano 

Municipal de Habitação e Interesse Social
0 Demarcação de área

8.1 Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

8.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

8.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

8.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

8.5 Concluir o encaminhamento 0

9

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

9 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0

Criação de ações e metas 

para atender a demanda 

habitacional

9.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

9.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

9.3
Aconpanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

9.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

9.5 Concluir o encaminhamento 0

10

Item Ações Planejadas - Solicitação em 02/12/2020 Prazos Responsável Status Observação Objetivo

10 Remeter à Comissão de revisão do PMHIS 0 Atendimento de demandas

10.1
Elaborar doc para encaminhar à comissão de revisão 

do PMHIS
11/12/2020

Paulina, 

Eduardo
0

10.2 Encaminhar doc à comissão de revisão do PMHIS 11/12/2020 Paulina 0

10.3
Acompanhar resposta da comissão de revisão do 

PMHIS
0

10.4 Avaliar a revisão do plano em plenária 0

10.5 Concluir o encaminhamento 0

Planejamento Comitê 

Emissão: 26/11/2020

 

PROJETO : COMISSÃO INDICATIVOS DA CONFERÊNCIA                                                                                            

Avaliação e encaminhamento das propostas aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Habitação e Interesse Social

33 - Recriar e fortalecer urgentemente a Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social, para garantir efetividade ao Direito à Moradia e as metas do PMHIS, com 

abertura de concurso público e remanejamento interno de pessoal, para recomposição da equipe técnica de carreira necessária proporcional (ao atual contingente 

populacional de mais 500 mil habitantes) equivalente ao efetivo de funcionários existente no início dos anos 90 (com apenas 180 mil habitantes), para promoção da gestão 

do planejamento, elaboração de projetos, plano de ação, captação de recursos, para execução dos programas e metas visando atender famílias de 0 a 5 salários mínimos, 

com prioridade para famílias de 0 a 3 salários mínimos, como estabelece o PLANHAB - Plano Nacional de Habitação do extinto Ministério das Cidades e o PMHIS de 

Florianópolis. 

12 - Elaborar Projeto de Lei para aprovação pela Câmara de Vereadores e executivo municipal para fixação de 2% do orçamento municipal destinado à Habitação de 

Interesse Social.

89 - Estabelecer no PMHIS que as ZEIS - Zonas de Interesse Social já ocupadas por população carente, em situação de vulnerabilidade social, não possam ser objeto de 

reintegração de posse, mas sim de regularização fundiária, visto que a função sócio territorial destas áreas é permitir a inclusão de parcelas da população que foram 

marginalizadas da cidade, por não terem tido possibilidades de ocupação do solo urbano dentro das regras legais. 

53 - Demarcar o Vazio Urbano da área contigua à Rodovia Joao Gualberto Soares junto a comunidade Vidal Martins, remanescente de Quilombo, para fins de atendimento 

das demandas atuais e futuras do déficit habitacional e infraestrutura deste Quilombo nos moldes do Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR) do Minha Casa Minha Vida. 

59 - Criar Comissão do CMHIS, com apoio técnico da Prefeitura e acompanhamento do Ministério Público e Defensoria Pública, para fazer levantamento dos imóveis 

ociosos e subutilizados, edifícios e terras públicas da União, Estado e Município, que não cumpram a função social, para elaborar mapeamento e destinação ao Banco de 

Terra municipal para produção de habitação de interesse social

39 - Promover e incluir no Programa e Plano de Ações de projetos e processos de Regularização Fundiária do PMHIS todas as ocupações irregulares que se enquadram na 

Lei de REURB de Interesse Social 

55 - Demarcar a área e estrutura do TISAC, como território de acolhimento e Casa de passagem dos povos indígenas, para promoção de sua cultura e de apoio ao comércio 

de seu artesanato, para geração complementar de renda e do direito à cidade. Para tanto elaborar projeto com recursos destinado à promoção de qualidade de vida e 

direito dos povos tradicionais, como recursos da FUNAI, FDS e da ATHIS, para readequação arquitetônica, paisagística ambiental da atual estrutural, de acordo com as 

demandas contidas na resolução da justiça federal na qual Município e União são réus. Garantir a permanência de forma Provisória e Assistida das famílias Kaingangs e 

Guaranis que ocupam em rodizio com representantes das aldeias. 

54 - Demarcar área no Parque do Rio Vermelho, em comum com as lideranças da comunidade Vidal Martins remanescentes de Quilombo, para fins de atendimento das 

demandas atuais e futuras do déficit habitacional deste Quilombo nos moldes do PNHR do Minha Casa Minha Vida

38 - Criar Plano de Ações e Metas no PMHIS para atendimento da demanda habitacional, pelos atuais programas existentes e outros programas e ações diferenciadas, de 

oferta de infraestruturas, alojamentos individuais e coletivos, transitórios através da cessão de uso de prédios públicos ociosos, para população em situação de rua, com 

diretrizes sociais, culturais e espaciais específicas definidas através de consulta e gestão democrática aprovada pela população e entidades representativas do setor. 

42 - Garantir atendimento conjunto das demandas das AIS de ocupação irregular para as famílias em situação de vulnerabilidade social com renda de 0 a 5 SM, nas 

demandas de curto prazo na revisão do PMHIS de 2019 da região norte da ilha.

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com

