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Relato da 39ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 13/08/2015.             1 

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no Auditório da Casa 2 

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

do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Domingos Savil Zancanaro, Paulo Bastos 4 

Abraham, Betina D’Ávila, Michaeli Goulart Martendal, Paulina Korc, Rita Cassia Dutra e Chayanne 5 

da Silva (SMHSA); Amilton Silveira (SMC); Telma de Oliveira Pitta e Ivanna Carla Tomasi(SMDU); 6 

Silvia Grando (SMS); Roberto de Oliveira (ACE); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã); Nivaldo 7 

Araújo da Silva Região Norte da Ilha); Zébio Corrêa da Silva (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque 8 

Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); João Luiz de Oliveira – (Gão) e Cláudia Lopes Costa 9 

(Região Continental); Albertina da Silva e Souza (UFECO), somando um total de dezenove (19) 10 

pessoas presentes. Foram justificadas as seguintes ausências: Walter Hachow e Juan Antônio 11 

Zapatel. O presidente do Conselho Domingos Savil Zancanaro, iniciou a reunião saudando os 12 

presentes e, na sequência, colocou em apreciação as atas da 37ª Reunião Ordinária realizada no 13 

dia 18/06/2015 e 38ª Reunião Ordinária realizada no dia 09/07/2015, sendo aprovadas por 14 

unanimidade. Pessina solicitou que na pauta disponibilizada aos conselheiros sejam inclusos os 15 

pontos listados nos informes. Conforme consta na pauta, Domingos justificou o motivo pelo qual 16 

foi incluso o ponto de pauta sobre a Ponta do Leal, considerando que o Gão apresentou uma 17 

nova lista de famílias. Na oportunidade citou a dificuldade com relação às famílias que 18 

ultrapassam a renda familiar exigida pela Caixa. O Presidente do Conselho passou a palavra 19 

para a Gerente de Mobilização e Organização Comunitária (GEMAC) Betina D’Ávila, que 20 

apresentou o histórico dos levantamentos cadastrais realizados junto à Comunidade Ponta do 21 

Leal. Betina relatou que no levantamento cadastral de 2008 foram identificadas setenta e sete 22 

(77) famílias, já em 2013, quando o cadastro foi atualizado, foram registradas noventa e quatro 23 

famílias (94) famílias. Betina apresentou a Procedência, Tempo de Moradia, Faixa Etária e Renda 24 

Familiar dos beneficiários, salientando que onze famílias estão entre quatro e cinco salários 25 

mínimos. Sílvia citou a questão das coabitações. Roberto salientou que este programa é 26 

específico para as famílias da Ponta do Leal. Domingos salientou que, de acordo com o cadastro 27 

de 2008, foi possível incluir um excedente de onze (11) unidades habitacionais no 28 

empreendimento a mais do número de famílias. Está muito claro que o projeto prevê 88 29 

apartamentos para beneficiar as 77 famílias devidamente cadastradas em 2008. Albertina 30 

solicitou esclarecimento por que não foram construídos noventa e quatro (94) apartamentos. 31 

Domingos novamente ressaltou que a definição do número de unidades habitacionais foi 32 

realizada com base nos dados de 2008, onde foram levantadas setenta e sete (77) famílias, 33 
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sendo construídos onze (11) apartamentos a mais, considerando o potencial da área. Solicitou 34 

também a verificação das quatro (4) famílias excedentes. Gão disse que o crescimento é 35 

inevitável. Betina explanou que há 88 unidades habitacionais e 94 famílias cadastradas, 36 

sendo que duas famílias serão atendidas pelo Programa Minha Casa Minha Vida Jardim 37 

Atlântico, conforme discussão e deliberação deste Conselho realizada anteriormente. É 38 

preciso definir quais serão os critérios utilizados para definir as quatro famílias. Betina 39 

disponibilizou a documentação referente à Comunidade.  Amilton salientou a importância do 40 

congelamento dos cadastros, salientando que no primeiro cadastro a comunidade era 41 

composta por sessenta e três (63) famílias. Albertina sugeriu a elaboração de resolução para 42 

os projetos habitacionais fechados. Domingos enfatizou que a CAIXA tem critério rigoroso 43 

quanto à renda das famílias a serem beneficiadas e que pessoas com renda superior seriam 44 

dispensadas ao serem avaliadas. Albertina ressaltou que as primeiras setenta e sete (77) 45 

famílias cadastradas deveriam ter prioridade e sugeriu também projetos habitacionais 46 

fechados. Nivaldo salientou que o Conselho discutiu os critérios e as famílias precisam estar 47 

dentro dos critérios inclusive renda familiar e tempo de moradia. Domingos informou que, 48 

conforme atualização dos cadastros, as condições de renda mudaram. Cláudia salientou que 49 

é preciso seguir o critério de renda, não ultrapassando o valor de três salários mínimos 50 

estipulados pela CAIXA, para não haver divergências com as famílias que forem acolhidas 51 

pela comunidade do Jardim Atlântico. Amilton disse que os beneficiados devem ser famílias 52 

devidamente cadastradas. Albertina salientou que houve abertura de novos cadastros para o 53 

Programa MCMV Jardim Atlântico. Na oportunidade, Domingos informou que o líder comunitário 54 

da Ponta do Leal, João Luiz de Oliveira – Gão, entregou na Prefeitura Municipal de Florianópolis 55 

uma listagem de cem famílias residentes na Ponta do Leal. Domingos afirmou que foi discutida 56 

junto ao Ministério das Cidades a possibilidade de realizar estudo no sentido de estipular e achar a 57 

solução com relação à renda familiar, mas não seria possível aumentar o número de famílias. 58 

Domingos destacou que foi realizado um acordo antes do início das obras estipulando o 59 

número de famílias cadastradas. Também salientou que houve uma reunião junto à CAIXA 60 

para diagnosticar a renda familiar dos beneficiados do Programa Minha Casa Minha Vida, e 61 

não haveria possibilidade de aumentar a renda para mais de três mil e duzentos reais (R$ 62 

3.200,00). Gão disse que sempre foram noventa e quatro (94) famílias na Ponta do Leal, porém na 63 

época do cadastro as assistentes sociais não conseguiram encontrar algumas famílias, tomando 64 

como certo o número de oitenta e oito famílias. Diante da colocação de Gão, Betina destacou que 65 
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foram realizados sim todos os cadastros pelas assistentes sociais resultando nos números oficiais 66 

da SMHSA.  Gão afirmou que tem três famílias na lista da Prefeitura que não são da Comunidade 67 

da Ponta do Leal. Citou que foi na época do então Secretário Átila que foram inclusas famílias 68 

por indicação. Disse também que tem gente na lista que já é falecida. Gão demonstrou-se 69 

surpreso ao tomar ciência sobre a lista das cem (100) famílias entregue na Prefeitura. Sílvia 70 

salientou que a denúncia feita pelo Gão é grave, citando que três famílias cadastradas não 71 

são moradoras da comunidade, mas disse também que é imprescindível a verificação dos 72 

cadastros para conferir a veracidade das informações. Domingos esclareceu que a Caixa não 73 

aceita renda superior a três salários mínimos pela condição de risco, mas aceita pela condição 74 

do Projeto do PAC - Beira Mar Continental. Cláudia lembrou que foram aprovadas duas 75 

famílias da Ponta do Leal para o Jardim Atlântico e por que na época não foram citadas as 76 

demais quatro famílias. Cláudia demonstrou sua insatisfação pelas informações divergentes a 77 

respeito do número de famílias da Ponta do Leal. Gão disse que a Caixa questionou se ele 78 

está privilegiando a comunidade com o Projeto. Gão se pronunciou, como líder comunitário, 79 

que a Comunidade Ponta do Leal tem 94 famílias cadastradas. Gão disse que já tinha 80 

acertado com o Secretário Rafael sobre o número de famílias.  Pessina disse que o acordo é 81 

com o Conselho, e não com o Prefeito ou o Secretário. Albertina questionou que, se havia 82 

acordo em 2013 das 94 famílias, porque não houve debate no Conselho das quatro (4) 83 

famílias remanescentes. Gão citou a questão dos pescadores que estão na lista para serem 84 

beneficiados com ranchos. Gão ressaltou que o crescimento é eminente e que desconhece a 85 

listagem com 100 famílias. Amilton exemplificou o Projeto Chico Mendes, onde houve muitos 86 

casos de coabitação, mas era seguido o projeto de acordo com o cadastramento realizado 87 

anteriormente. Amilton citou que um dos pescadores está listado para ser beneficiado no 88 

projeto, porém ele reside no Bairro Serraria/São José. Albertina solicitou a disponibilização da 89 

listagem do cadastro de 2013 para pesquisa dos conselheiros. Nivaldo salientou que as 90 

famílias precisam estar dentro dos critérios de renda familiar e tempo de moradia. Gão disse 91 

que entregou a lista das famílias para o Prefeito César e a Secretaria de Habitação. Pessina 92 

lembrou que o Gão, em outras reuniões, afirmou que tem um acordo com as famílias. Na 93 

oportunidade, foi apresentada a lista da Prefeitura com as famílias cadastradas, quando foram 94 

identificadas algumas situações que precisam ser averiguadas pelas assistentes sociais. O 95 

conselho decidiu pela averiguação dos nomes da lista e apresentação das informações na 96 

próxima reunião, pois algumas pessoas do cadastro não são da comunidade, algumas já 97 
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faleceram, outras negociaram a casa. O Conselho sugeriu que as famílias não cadastradas 98 

recebam apenas a indenização da benfeitoria. Das 94 famílias cadastradas, 88 são antigas, 99 

afirmou Gão. Domingos elencou dois pontos importantes: 1) Averiguação das situações que 100 

precisam ser pesquisadas; 2) Possibilidade de adequar as 4 famílias para o Programa MCMV 101 

Jardim Atlântico desde que se enquadrem nos critérios. Ficou acordado que toda a listagem 102 

será averiguada, principalmente as famílias apontadas na presente reunião.. Para tanto, 103 

Domingos salientou que na próxima reunião a Leyla estará presente, considerando que é a 104 

assistente social de referência da Comunidade Ponta do Leal. Dando sequência à reunião, 105 

Engº. Roberto de Oliveira prestou as informações sobre o Evento Internacional sobre 106 

Habitação que está sendo organizado para 2016, sugerindo que seja após a I Conferência 107 

Municipal de Habitação, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a 108 

Associação Catarinense de Engenheiros (ACE), a exemplo do evento ocorrido anteriormente 109 

quando da Prefeita Ângela Amin. Pessina salientou a relevância do evento citado pelo 110 

Roberto. Com relação à época da realização da I Conferência, foi sugerido o final do primeiro 111 

trimestre. Nos informes, Cláudia relatou que, a pedido do Sr. Sulimar da Comunidade Jagatá, 112 

foi ao Maciço do Morro da Cruz para tomar conhecimento da situação onde a água invade a 113 

casa do morador. Citou também que o projeto deve dar prioridade para moradores que tem 114 

casa em risco no Jagatá, onde a casa pode ser levada pela chuva. Domingos respondeu que, 115 

para ser resolvido este problema, precisa executar primeiramente outra grande obra para, na 116 

sequência, executar a obra citada pela Cláudia. ir com engenheiro ver prioridades.  Cláudia 117 

comunicou que dez famílias não estão sendo beneficiadas pelo aluguel social. Domingos 118 

disse que não tem amparo legal para encaminhar esta questão. Atualmente o Conselho está 119 

apresentando o PL 16.272, que trata do Auxílio Habitacional, o qual está tramitando na 120 

Câmara de Vereadores. Em reunião com o Presidente da Casa Legislativa, disse Domingos, 121 

há compromisso com o teor do Projeto de Lei. Com relação à situação da Comunidade Vila do 122 

Arvoredo, Domingos relatou que a Secretaria remeteu ofício ao Comandante da Polícia 123 

Militar, que prontamente respondeu informando que tomarão as providências necessárias. Na 124 

sequência, Nivaldo historiou sobre acontecimentos em sua comunidade e as dificuldades que 125 

está enfrentando buscando inibir a ação do tráfico na comunidade e defendendo a família 126 

proprietária do imóvel. O Conselho se pronunciou em apoio ao líder comunitário e membro do 127 

Conselho Sr. Nivaldo. Gão informou que irá se ausentar da presente reunião para acompanhar a 128 

chegada de mais um ônibus de haitianos. Para tanto, Domingos salientou que o próximo ponto de 129 
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pauta é a composição das comissões para preparação da I Conferência Municipal de Habitação e 130 

organização das Plenárias Públicas – Gestão 2016/2017 do CMHIS. Na oportunidade se 131 

prontificaram os seguintes conselheiros: Pessina, Sílvia, Albertina, Gão e Roberto. Na sequência, 132 

após a leitura do Relatório da visita técnica na Ocupação Palmares o Conselho referendou o 133 

Relatório, que está em consonância com o Parecer da Defesa Civil Municipal, o qual não autoriza 134 

nenhum tipo de edificação e nenhuma melhoria de infraestrutura. Com relação à ocupações 135 

irregulares, Zébio sugeriu o reflorestamento das áreas onde a fiscalização realiza as 136 

demolições, inibindo novas construções. Albertina requisitou maiores informações sobre o 137 

orçamento e prestação de contas. Para próxima reunião foi definida a seguinte pauta: Ponta 138 

do Leal; Preparação da Conferência Municipal de Habitação; Organização das Plenárias 139 

Públicas; Prestação de contas e esboço do orçamento.  Também foram elencados: Mapas da 140 

terra; Estruturação da SMHSA - órgãos de planejamento. Zébio disse que seria importante ter 141 

a radiografia da SMHSA, para ter maior clareza dos técnicos necessários para incrementar a 142 

equipe da SMHSA. Para tanto, Domingos salientou que devido à crise nacional as receitas 143 

diminuíram no município. Com relação ao novo Plano Diretor, Domingos informou que foram 144 

criadas 72 áreas de interesse social. Telma disse que o Plano Diretor está sendo reestudado. 145 

Para tanto, o Conselho avaliou necessária a relação da revisão do Plano Diretor com 146 

conhecimento, acompanhamento, interlocução da Secretaria de Habitação para garantir a 147 

permanência dos avanços. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós 148 

Chayanne da Silva e Paulina Korc redigimos apresente ata. 149 

             150 


