
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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 

 ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 09/06/2016.   1 
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quinze minutos, no 2 

Auditório da Casa da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, reuniram-se 3 

os seguintes integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): José 4 

Carlos Vieira Dalponte (SMHSA); Fátima Regina da Silva Pereira (FLORAM); Ingrid Etges 5 

Zandomeneco (IPUF); Carla Cristina de Souza Steinbach (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta 6 

(SMDU); Marina Damaceno (PGM); Carlos André Santos Pincelli (SMS); Flávio Alberto Menna 7 

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

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

Continental); Ângela Maria Liuti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se 10 

presentes à reunião: O Diretor de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 11 

Ambiental Paulo Bastos Abraham e a Assistente Social Betina D’Ávila (SMHSA), somando um total 12 

de dezesseis (16) presentes. Na oportunidade foram justificadas as ausências: Leodegar da 13 

Cunha Tiscoski (SMHSA); Edson Antônio Dirschnabel e Luiz H. Schweitzer - Trabalho (SESP); 14 

Priscila Valler dos Santos (SMS); Ailson Antônio Coelho e Ricardo Patrício - Trabalho (Região 15 

Norte da Ilha); Antônio Joel de Paula – Trabalho (Região Continental). José Carlos Vieira 16 

Dalponte deu início aos trabalhos às 14:15 horas, agradecendo o comparecimento dos 17 

conselheiros e salientando a importância no cumprimento do horário de início da reunião. A 18 

Secretária Executiva do Conselho Paulina Korc colocou em apreciação as atas das seguintes 19 

reuniões: 44ª Reunião Ord. de 10/03/2016; 45ª Reunião Ord. de 14/04/2016; 46ª Reunião Ord. de 20 

12/05/2016; 18ª Reunião Extraord. de 19/05/2016. Considerando não haver tempo hábil para 21 

leitura, as atas permanecem em aberto para serem apreciadas na próxima reunião ordinária. De 22 

acordo com a pauta, Dalponte solicitou à Gerência de Mobilização e Articulação 23 

Comunitária/SMHSA para que tratasse sobre os beneficiários do Programa Minha Casa Minha 24 

Vida Jardim Atlântico. Na oportunidade, assistente social Betina tomou a palavra e historiou sobre 25 

as exigências do Programa Minha Casa Minha Vida, os critérios estabelecidos a nível nacional e 26 

os critérios municipais estabelecidos pelo Conselho de Habitação. A assistente social cientificou os 27 

conselheiros que, de acordo com a metodologia da Caixa Econômica Federal, foram selecionadas 28 

de cento e duas (102) famílias, das quinhentas e trina e uma (531) que se apresentaram para fazer 29 

a inscrição. Os atuais conselheiros foram informados que na gestão anterior, o Conselho aprovou 30 

uma Resolução a qual especifica os critérios adotados para definição das famílias a serem 31 

beneficiadas pelo Programa MCMV Jardim Atlântico considerando, principalmente, a 32 

disponibilidade de apenas setenta e oito (78) apartamentos do Residencial Jardim Atlântico para o 33 

Município de Florianópolis. Betina ressaltou que a Dra. Ana Lúcia Hartmann do Ministério Público 34 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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 

e a equipe técnica da Caixa Econômica Federal estão acompanhando todas as tratativas, inclusive 35 

a relação das 102 famílias já está compatível com os critérios da Caixa Econômica. Betina 36 

informou que o motivo desta pauta retornar ao Conselho é a necessidade de redefinir sobre os 37 

seis (06) apartamentos que estavam reservados às famílias da Comunidade Ponta do Leal. Tânia 38 

solicitou esclarecimentos do motivo desta reserva de seis (6) apartamentos às famílias da 39 

Comunidade Ponta do Leal. Segundo Betina, a Comunidade Ponta do Leal inicialmente tinha 40 

sessenta e seis (66) famílias cadastradas, aumentando para oitenta (80) e posteriormente 41 

chegando a noventa e quatro (94) famílias. Considerando que o Empreendimento da Ponta do 42 

Leal dispõe de oitenta e oito (88) apartamentos, a Secretaria de Habitação, com o consentimento 43 

do Conselho da gestão anterior, reservou seis (6) apartamentos do Empreendimento Jardim 44 

Atlântico para famílias da Ponta do Leal. Tânia cientificou os conselheiros que há famílias da 45 

Comunidade PC-3 inseridas na relação do Empreendimento do Jardim Atlântico, as quais estão 46 

sendo atendidas pelo auxílio habitacional. Tânia frisou que nas audiências públicas que tratavam 47 

do Programa Minha Casa Minha Vida, a Comunidade da Coloninha sempre pediu priorização no 48 

atendimento às famílias da própria comunidade. Neste sentido, gostaria de obter a informação de 49 

quantas famílias da Coloninha estão sendo atendidas. Paulina informou que a Resolução que 50 

define os critérios municipais do processo de seleção de famílias beneficiárias dos Programas 51 

Habitacionais do Município de Florianópolis, e Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV no 52 

âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana, bem como a Resolução que dispõe de 53 

regulamentos referentes ao processo de atualização cadastral, novos cadastros e seleção dos 54 

beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV Jardim Atlântico, estão disponíveis 55 

no site do Conselho de Habitação/Secretaria de Habitação/Prefeitura Municipal de Florianópolis. 56 

Quanto ao trabalho social, Betina relatou que este deverá acompanhar o andamento das obras do 57 

empreendimento. A empresa contratada irá fazer o trabalho pré e pós-ocupação dos 58 

apartamentos. Também esclareceu que todas as famílias que atualmente não serão atendidas, 59 

permanecerão na listagem para eventual substituição de beneficiário. Quanto à necessidade de 60 

aprovação de mais oito (8) beneficiárias, objeto desta pauta, Betina justificou cada situação: uma 61 

(01) beneficiária faleceu; uma (01) não foi mais localizada a qual era atendida pelo Centro POP; 62 

seis (6) em substituição às vagas reservadas às famílias excedentes da Ponta do Leal. Tânia 63 

reiterou sua preocupação em relação às famílias da Coloninha, pois gostaria que houvesse 64 

priorização às famílias da comunidade. Betina esclareceu que a definição das famílias obedeceu 65 

aos critérios estabelecidos, conforme informação prestada anteriormente pela Paulina. Prestadas 66 

todas as informações e respondidas as indagações, o Conselho aprovou pela inclusão das oito 67 

(08) famílias listadas pela Gerência de Mobilização e Articulação Comunitária (GEMAC), 68 
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totalizando a relação das setenta e oito (78) famílias beneficiárias. Pessina exemplificou sua 69 

experiência no Uruguai e demonstrou sua preocupação em relação a importância do trabalho pré e 70 

pós-ocupação. Também citou as questões que envolvem o convívio das famílias, a vida posterior à 71 

ocupação do imóvel. Graciela relatou que o Conselho deveria participar das reuniões junto às 72 

famílias beneficiárias. Para tanto, a GEMAC deverá comunicar a Secretária do Conselho Paulina 73 

para que a mesma repasse a informação de data, horário e local da reunião. O Conselho também 74 

será informado quando houver visita técnica ao Empreendimento Jardim Atlântico. Pessina disse 75 

que disponibilizará cartilhas para subsidiar o trabalho junto às famílias beneficiárias. Ingrid 76 

parabenizou pelo empenho no trabalho desenvolvido pelas assistentes sociais da Secretaria de 77 

Habitação e, na oportunidade, pediu licença para se ausentar da reunião. De acordo com a pauta, 78 

Paulina fez uma breve explanação sobre a Lei Complementar Nº 472/2013 que cria o Fundo 79 

Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e sua regulamentação por meio do Decreto 80 

14.764/2015, salientando a necessidade de compor o Conselho Gestor do FMHIS. Paulina relatou 81 

que na reunião ordinária de 14/04/2016, os representantes não governamentais definiram seus 82 

representantes, faltando a definição dos representantes governamentais no Conselho Gestor. 83 

Considerando não haver número de representantes governamentais, Dalponte disse que é 84 

necessário fazer uma nova chamada e buscar representantes que tenham compromisso, 85 

participação e propôs que esta pauta seja discutida à parte, em reunião específica. Na pauta de 86 

assuntos gerais, Dalponte solicitou à Dra. Marina Damaceno da Procuradoria Geral do Município 87 

(PGM) para relatar sobre os procedimentos tomados a respeito da Comunidade Vila do Arvoredo, 88 

mais especificamente sobre as vinte e duas (22) famílias que estão em situação de 89 

vulnerabilidade. Dra. Marina fez uma breve retrospectiva da 18ª Reunião Extraordinária do 90 

CMHIS, realizada no dia 19/05/2016 quando foi definido o encaminhamento de informações à 91 

PGM. Após o recebimento do ofício e demais documentos, a Procuradoria analisou e, com base 92 

em dispositivos legais, elaborou parecer à FLORAM propondo como primeira alternativa a 93 

realocação das vinte e duas (22) famílias cadastradas para a área próxima, nas proximidades do 94 

Setor A, conforme já estava sendo realizada anteriormente; Como segunda alternativa o 95 

atendimento das vinte e duas (22) famílias por meio do benefício do Auxílio habitacional. Marina 96 

informou que na presente data emitiu este parecer à FLORAM solicitando urgência na resposta. 97 

Ângela informou que tem pessoas que constroem para vender e que o tráfico está estabelecendo 98 

regras inibindo novas invasões. Flávio salientou que o grande problema é a falta de fiscalização 99 

no Município, independentemente da área e classe social. Ângela cientificou que a Comunidade 100 

Vila do Arvoredo permanece aguardando o posicionamento da Prefeitura em relação às vinte e 101 

duas (22) famílias. Na oportunidade, chamou atenção dos presentes que o Conselho delibera de 102 
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uma forma e a Secretaria de Habitação encaminha de forma diferente, exemplificando que o 103 

Conselho deliberou que o problema da Comunidade Vila do Arvoredo era para ser remetido ao 104 

Ministério Público, porém a Secretaria remeteu à Procuradoria Geral do Município. Neste sentido, 105 

Dalponte enfatizou que o Conselho deve ser ouvido e respeitado em suas propostas e 106 

deliberações. Para dar ênfase nas ações do Conselho, sugeriu a elaboração de planilha elencando 107 

os assuntos abordados em cada reunião, os encaminhamentos dados e se houve solução. O 108 

grupo presente avaliou a importância da presença do Presidente do Conselho nas reuniões ou que 109 

seja alterada a Lei Nº 8210/2010 no artigo em que trata da Presidência. Dalponte ressaltou que há 110 

necessidade de rever as ações do Conselho desde a sua origem. Considerando a impossibilidade 111 

de se estender neste assunto, o mesmo será retomado na próxima reunião. Em relação à 112 

Comissão Preparatória da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, Pessina 113 

salientou que, considerando que a mesma foi postergada para 2017 e, por conta do envolvimento 114 

de inúmeros conselheiros nas reuniões do Plano Diretor, sugeriu que a próxima reunião seja 115 

agendada para agosto ou setembro do corrente ano, proposta acatada pelos conselheiros 116 

presentes. Pessina informou que em vinte e cinco (25) cidades do Brasil, na presente data, tem 117 

manifestação contra a permanência do Ministro das Cidades o qual revogou o Programa Minha 118 

Casa Minha Vida Entidades, prejudicando inúmeras comunidades brasileiras. Tal manifestação 119 

também foi organizada em Florianópolis, concluiu Pessina. Para a próxima reunião ordinária foi 120 

elencada a seguinte pauta: Apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com ênfase 121 

no orçamento previsto para habitação social e com explicações do Diretor Financeiro da Secretaria 122 

de Finanças ou alguém designado. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós, 123 

Paulina Korc e Rita de Cássia Dutra, redigimos a presente ata. 124 

                   125 


