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Relato da 31ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 13/11/2014.             1 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 1002 – 2 

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

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

presentes: Domingos Savil Zancanaro, Renato Carlos da Silva, Paulo Bastos Abraham, Betina 5 

D’Avila, Gustavo Peres, João Maria Lopes (SMHSA); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); 6 

Fabiana Pedrosani (SMC); Karina Gonçalves Euzébio e Daiane Correa (SEMAS); Nórton 7 

Makowiecky (PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI); Roberto de Oliveira (ACE); Márcia Regina 8 

Teschner (FloripAmanhã); Nivaldo Araujo da Silva (Região Norte Ilha); Sulimar Vargas Alves 9 

(Região Centro Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul Ilha); Leonardo Roque Pessina 10 

Bernini (Região Leste da Ilha); Claudia Lopes Costa (Região Continental); Albertina da Silva e 11 

Souza (UFECO); Paulina Korc (Secretária Executiva do CMHIS); Maxuel O. Souza, Mariana 12 

França (Casa de Acolhimento); Patrícia da Purificação (OSCOPAR); Adriana Moresco 13 

(Corregedoria Geral da Justiça); Ivone Perassa (Centro Cultural Escrava Anastácia); Casiano 14 

Duarte; Anityan Cibele de Paula da Rosa (Casa Darcy V. T. de Brito), somando um total de 15 

vinte e oito (28) pessoas presentes. Foram justificadas as seguintes ausências: Aldo Sebastião 16 

Lopes Martins (SESP); João Luiz de Oliveira – Gão (Região Continental); Alsivan Madeira 17 

(CRECI/SC). O Diretor de Habitação Paulo Bastos Abraham iniciou a reunião informando 18 

sobre as mudanças na Secretaria de Habitação, sendo Domingos Zancanaro o novo 19 

Secretário, Renato Carlos da Silva - secretário adjunto, Paulo Bastos Abraham - Diretor de 20 

Habitação, Gustavo Peres – Gerente de Planejamento. Na oportunidade, justificou o atraso do 21 

Secretário se colocou à disposição do Conselho de Habitação. Dando prosseguimento à 22 

reunião, Ivone Perassa solicitou inclusão na pauta a discussão dos egressos dos abrigos. 23 

Informou que em Florianópolis tem onze (11) casas de acolhimento que atendem pessoas de 24 

zero a dezoito anos incompletos. O problema está nos jovens ao completarem dezoito anos 25 

pois não tem perspectivas de moradia. Neste sentido, Roberto salientou que não há 26 

iniciativas em Santa Catarina. Karina salientou a importância da discussão dessa pauta. 27 

Ivone relatou que atualmente tem quatro (4) jovens que estão residindo em casas 28 

emprestadas. João Maria relatou em seu depoimento que conviveu no abrigo e, aos dezoito 29 

anos, foi prestar serviço militar. Salientou que o problema da maioridade dos jovens atendidos 30 

pelos abrigos, não pode se restringir ao município apenas, é necessário sensibilizar o governo 31 

federal. Cândido sugeriu que as casas de acolhimento estendam o atendimento até os vinte e 32 
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quatro anos de idade. Cláudia salientou que o município precisa discutir esta questão. 33 

Pessina reiterou a importância desta problemática. Sulimar sugeriu o envolvimento do 34 

Secretário de Assistência Social, Habitação e Gabinete do Prefeito, além do Ministério da 35 

Juventude. Como proposta foi definida a elaboração de uma carta do CMHIS direcionada ao 36 

Prefeito Municipal salientando a importância dessa discussão. Com relação ao aluguel 37 

habitacional, Nórton relatou que, por falta de orçamento, a proposta não foi encaminhada. 38 

Renato Carlos informou que o aluguel social está atrasado por conta das alterações do novo 39 

softer adquirido pelo município que está apresentando problemas na sua implementação. Na 40 

sequência, Domingos Zancanaro justificou sua chegada tardia pelo fato de ter participado de 41 

uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SMDU) para tratar especificamente 42 

sobre pendências referentes à Comunidade da Vila do Arvoredo. Na oportunidade, se 43 

apresentou como novo Secretário de Habitação e de imediato esclareceu que a Prefeitura 44 

alterou o sistema o que provocou o atraso de todos os empenhamentos e pagamentos. 45 

Também salientou que a equipe responsável está comprometida em resolver o impasse no 46 

tempo mais breve possível. Sr. Argeu da Comunidade do Morro da Penitenciária esclareceu 47 

que sua presença na reunião é para falar sobre o problema do atraso no pagamento do 48 

aluguel social. Salientou que é muito grande o recurso gasto para pagamento do aluguel 49 

social e muita demora até a construção das habitações. Domingos salientou que o assunto já 50 

foi esclarecido. Cláudia citou a importância de utilizar o recurso da COHAB/SC para 51 

recuperação das 31 residências do Programa Reforma-Cidadã, salientando que depende do 52 

Comitê Gestor em definição recurso para a mão de obra. Neste sentido, Domingos 53 

esclareceu que o município tem um orçamento já definido, o que impede para execução de 54 

outros projetos. Domingos enfatizou que a Secretaria dará continuidade aos projetos em 55 

execução, “Vamos continuar e vamos aprimorar”, no sentido de agilizar os projetos em 56 

andamento e buscar recursos para novos projetos. De acordo com a pauta, foi colocada em 57 

apreciação a ata da 30ª Reunião Ordinária sendo aprovada por unanimidade. Engº. Roberto 58 

convidou os conselheiros para participar do Seminário de Integração entre Universidades e 59 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, agendada para o dia 28 de novembro, a partir das 13:30 60 

horas, na UNISUL. Foram elencados alguns assuntos que deverão ser discutidos pela 61 

Comissão Executiva: Orçamento para 2015; Aluguel Habitacional; COHAB Cidadã – Reforma 62 

de casas; Regulamentação do FMHIS. Também foi ventilada a proposta de proporcionar uma 63 

reunião entre o SECOVI, SINDUSCON, Caixa Econômica e Conselho de Habitação para tratar 64 
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sobre o Plano Municipal de Habitação e o novo Plano Diretor. Cibele informou ao Conselho 65 

que a equipe técnica da Secretaria de Habitação solicitou ao IPUF que mantivesse no novo 66 

Plano Diretor as questões constantes no Plano Municipal de Habitação. Atualmente algumas 67 

questões estão em debate que precisam ser reanalisadas pela Secretaria de Habitação, 68 

concluiu Cibele. Na segunda parte da reunião deu-se a exposição do Arquiteto João Maria 69 

Lopes sintetizando as alterações ocorridas no novo Plano Diretor com posterior debate com 70 

os conselheiros presentes. Considerando o pequeno grupo presente, a discussão será 71 

retomada em outra oportunidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 72 

Paulina Korc, redigi apresente ata. 73 

                              74 


