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       ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – 10/03/2016.   1 
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Auditório da Casa 2 

da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis. Reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social: Domingos Savil Zancanaro e 4 

José Carlos Vieira Dalponte (SMHSA); Victor Souza e Ingrid Etges Zandomeneco (IPUF); Ana 5 

Cláudia Alves Pinto Porto (SMC); Carla Cristina de Souza Steinbach (SEMAS); Marina Damaceno 6 

(PGM); Sílvia Grando (SMS); Calil Cherem Netto (SECOVI), Flávio Alberto Menna Barreto 7 

Trevisan (IAB/SC); Rita de Cássia Dutra (FloripAmanhã); Rosemeri Melo de Sousa e Alex Correia  8 

(Região Centro da Ilha); Graciela Fernández (Região Sul da Ilha),Tânia Maria Ramos e Antônio 9 

Joel Paula  (Região Continental); Angela Maria Liuti e Maria Lucelma de Lima (UFECO); Tereza 10 

Ribeiro (Alto da Caeira); Chayanne da Silva e Paulina Korc (SMHSA), somando um total de 21 11 

(vinte e uma) pessoas presentes. Foram justificadas seguintes as ausências: Edson Antônio 12 

Dirschnabel e Luiza H. Schweitzer (SESP); Amilton Silveira (SMC); Carlos Bastos Abraham 13 

(SENGE/SC); Elenyr de Sousa (Região Sul da Ilha). Domingos Savil Zancanaro deu abertura à 14 

reunião saudando os novos conselheiros e informou que os mesmos podem dar sugestões por e-15 

mail para auxiliar nos projetos. Disse também que a atual situação econômica afeta a Secretaria 16 

de Habitação. Enfatizou que há diversos projetos em andamento embora com dificuldade de ajuste 17 

fiscal, exceto os já viabilizados, exemplificando o Programa Minha Casa Minha Vida Jardim 18 

Atlântico, com previsão de entrega para maio de 2016. Já o empreendimento da Ponta do Leal 19 

deveria ser entregue em fevereiro de 2015, porém esta data foi estendida para setembro de 2016. 20 

Domingos destacou que o Ministério das Cidades está mudando seu sistema e terá um cadastro 21 

único nacional, para que não haja duplicidade de atendimento. Também relatou que em 22 

março/2016 há possibilidade de abrir a 3° etapa do Programa Minha Casa Minha Vida, onde 23 

haverá possibilidade de inserir os projetos da Vila Aparecida, Morro do Horácio, Caeira e Vila 24 

do Arvoredo, a qual já tem uma área em que está sendo providenciado licenciamento ambiental.  25 

Em relação à Comunidade Boa Vista, foi firmado acordo com uma empresa para construção de 26 

sessenta e oito (68) unidades habitacionais, no momento está sendo realizado estudo de impacto 27 

de vizinhança junto ao IPUF. Domingos também elencou outros projetos além das áreas já 28 

adquiridas pelo município para fins de interesse social, exemplificando a área da Tapera. Na 29 

oportunidade, Zancanaro informou que está em fase de implementação a Lei do Auxílio 30 

Habitacional. Domingos informou a necessidade de se ausentar para participar de reunião junto à 31 

CASAN. Dando sequência, José Carlos Vieira Dalponte iniciou a apresentação dos novos 32 

membros do Conselho para familiarização do grupo. Pessina fez um breve histórico do CMHIS, 33 

saudando a todos e relembrando que a luta deste Conselho iniciou em 2012. Paulina falou sobre 34 
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as Resoluções do Conselho que tratam dos critérios municipais para definição das famílias no 35 

Programa Minha Casa Minha Vida, com base nos critérios nacionais. Tais resoluções estão 36 

disponíveis no site da Secretaria de Habitação, bem como todas as atas aprovadas de reuniões 37 

ordinárias e extraordinárias do CMHIS. Na oportunidade, também informou quais entidades 38 

compõem o atual Conselho, de acordo com a Lei Nº 8210/2010.  Dando sequência à pauta, 39 

Dalponte solicitou que cada conselheiro desta nova Gestão fale sobre as suas 40 

preocupações/prioridades dentro do CMHIS, para tanto foram elencados os seguintes itens: 41 

Qualificar os conselheiros; Informar sobre os projetos em execução e os previstos; Gestão dos 42 

recursos do FMHIS; Acompanhar periodicamente a execução orçamentária; Transparência 43 

financeira do orçamento; Conhecimento e implementação do PMHIS; Situação da regularização 44 

fundiária em Florianópolis; Implementação da Lei 11.888/2008 no Município de Florianópolis; 45 

Contratação de projetos através de Concurso Público de Projetos; Acompanhar a execução dos 46 

planos, programas e projetos planejados; Priorizar as ações na Comunidade Vila do Arvoredo; 47 

Aumentar o engajamento do Conselho com as comunidades; Definir objetivos, metas, projetos e 48 

prazos para a Comissão e para a política habitacional do município; Aumentar a objetividade das 49 

reuniões; Aumentar a publicidade das ações realizadas pelo Conselho e do planejamento 50 

habitacional como um todo (qual é o orçamento, quais são os projetos, acompanhamento); 51 

Pesquisar fontes alternativas de investimento para executar o planejamento habitacional e que 52 

independam do orçamento municipal; Dinâmica de planejamento participativo. Também foram 53 

abordadas outras questões: Calil falou sobre os empreendimentos que não podem se tornar 54 

depósitos de pessoas, salientando a importância da legislação dos condomínios. Marcelo 55 

reclamou sobre as obras do Monte Serrat. Ângela citou os problemas referentes à violência para 56 

com os líderes comunitários. Lucelma complementou dizendo que a violência vem por parte da 57 

própria policia. Antônio Joel disse já participou de diversas comissões e salientou a insegurança 58 

pela qual passam as lideranças comunitárias atualmente. Também salientou a importância da 59 

presença do poder público nas comunidades. Alex disse que todo sistema habitacional poderia 60 

incluir horta comunitária. Dando prosseguimento à reunião, em relação à Conferencia Municipal de 61 

Habitação ficou agendada reunião para o dia 17/03, às 14 horas, na Casa da Memória, sendo 62 

composta a comissão pelos conselheiros: Graciela, Alex, Rita, Ângela, e Tânia. Finalizando a 63 

presente reunião, foram apresentados os seguintes elementos para a pauta da próxima reunião: 64 

Definição do Regimento Interno; Apresentação do Plano Municipal de Habitação de Interesse 65 

Social – PMHIS. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a 66 

presente ata. 67 
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