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     ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL –13/10/2016.   1 

Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, as quatorze horas, no Auditório da Casa 2 

da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Leodegar da Cunha 4 

Tiscoski e José Carlos Vieira Dalponte (SMHSA); Fátima Regina da Silva Pereira (FLORAM;) 5 

Amilton Silveira (SMC); Carla Cristina de Souza Steinbach (SEMAS); Marina Damasceno (PGM); 6 

Flávio Alberto Menna Barreto Trevisan (IAB/SC); Rita de Cássia Dutra (FloripAmanhã); Alex 7 

Correia (Região Centro da Ilha); Elenyr de Souza e Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); Tânia 8 

Maria Ramos (Região Continental); Ângela Maria Liuti (UFECO) e a Secretária do Conselho 9 

Paulina Korc. Fizeram-se presentes à reunião: Leonardo Pessina (ex-conselheiro), Liserte B. 10 

Pereira, Laise P. Bertuins, Zeni Gonçalves, Amado de Oliveira, Alda Aparecida da Silva, Roberto 11 

Duarte, Sebastião da Cunha (Associação dos Moradores da Praia das Areias – AMPA – Bairro 12 

Campeche) e Eduardo Zons Guidi (SMHSA) somando um total de vinte e três (23) presentes. Na 13 

oportunidade foram justificadas as ausências: Edson Antônio Dirschnabel e Luiz H. Schweitzer - 14 

Trabalho (SESP); Ana Cláudia Alves Pinto Porto (SMC); Ingrid Etges Zandomeneco e Victor Souza 15 

(IPUF); Telma de Oliveira Pitta e Ivanna Carla Tomasi (SMDU); Calil Cherem Netto (SECOVI);  16 

Ailson Antônio Coelho e Ricardo Patrício - Trabalho (Região Norte da Ilha); Antônio Joel de Paula 17 

(Região Continental). Por solicitação do Presidente do Conselho Leodegar da Cunha Tiscoski, 18 

José Carlos Vieira Dalponte presidiu os trabalhos agradecendo o comparecimento dos 19 

conselheiros e solicitou que todos se apresentassem, considerando a presença de moradores da 20 

Comunidade Areias do Campeche. A Secretária Executiva do Conselho Paulina Korc colocou em 21 

apreciação a ata da 48ª Reunião Ord. de 11/08/2016, sendo que os conselheiros aprovaram por 22 

unanimidade. De acordo com a pauta, Dalponte solicitou aos conselheiros que se manifestassem 23 

em relação ao ponto de pauta: Papel do CMHIS na atual Gestão Municipal, ao que Graciela se 24 

manifestou salientando a importância de otimizar as ações. Flávio enfatizou que no decorrer do 25 

ano o Conselho praticamente não deliberou, portanto, não cumpriu seu papel deliberativo. 26 

Destacou que o Conselho deve fazer jus ao que está previsto na Lei N. 8210/2010. Tânia 27 

lamentou que nada do que é discutido vai para frente, além de que o Conselho não sabe o que o 28 

Município está prevendo no orçamento para 2017. Ângela se manifestou dizendo que a União 29 

Florianopolitana de Entidades Comunitárias (UFECO) luta para que aconteça o debate em relação 30 

às políticas públicas. Algumas deliberações foram tomadas e a Secretaria de Habitação tomou 31 

outras ações, exemplificando a Comunidade Vila do Arvoredo. Também questionou sobre a 32 

regularização fundiária da Comunidade Vila União. Na oportunidade, também foi citada a 33 

importância de uma maior representação de algumas regiões do Município e a falta de 34 
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participação de representantes governamentais. O Conselho avaliou negativamente a alternância 35 

de Secretário de Habitação, provocando a descontinuidade dos trabalhos, pois sempre há um 36 

período de adaptação. Finalizando este item, o Conselho avaliou que é momento de revisar a Lei 37 

de criação do Conselho. Em relação ao ponto de pauta que trata sobre a Lei Orçamentária Anual 38 

(LOA), Presidente Tiscoski disse que não tem dúvida sobre a importância do Conselho e que é 39 

inquestionável a importância do Conselho da Cidade, avalia importante o empoderamento dos 40 

conselhos. Quanto às alternâncias dos Secretários, Tiscoski disse que faz parte do processo, e 41 

que esta definição advém de uma esfera maior. Quanto ao momento em que estamos vivendo em 42 

relação ao problema de recurso municipal e federal, Tiscoski informou que a obra do 43 

empreendimento Ponta do Leal não conclui este ano, salientando que está cobrando 44 

intensivamente a Caixa Econômica pela sua conclusão. Relatou que a obra está setenta por cento 45 

(70%) executada e a responsabilidade com a empresa construtora é da Caixa Econômica Federal. 46 

Quanto ao empreendimento Jardim Atlântico, a empresa se consorciou com outra de São Paulo 47 

para retomar as obras, porém não houve nenhum avanço. Falta concluir apenas quatro por cento 48 

(4%) da obra e está com risco de ocupação. Tiscoski lamentou que a obra estivesse parada e o 49 

empreendimento sendo depredado. Na opinião da conselheira Tânia, considerando o risco de 50 

invasão, a Caixa Econômica deveria permitir a ocupação dos apartamentos pelas famílias 51 

devidamente cadastradas e selecionadas. A mesma solicitou que o Secretário de Habitação 52 

levasse este posicionamento ao conhecimento da Caixa Econômica. Tiscoski já solicitou à 53 

Guarda Municipal para monitorar o local, evitando ocupação irregular. Em relação à Comunidade 54 

Vila Aparecida, Tiscoski informou estar o projeto pronto. Na oportunidade informou viajar na 55 

próxima semana à Brasília para pleitear recursos. Quanto ao Projeto da Comunidade Vila do 56 

Arvoredo, relatou não ter como encaminhar ao Ministério das Cidades, pois falta a contrapartida do 57 

Município em relação à terraplanagem. O Secretário de Habitação também citou o trabalho da 58 

Secretaria de Habitação no mapeamento de outras áreas com possibilidade para novos 59 

empreendimentos como, por exemplo, a Serrinha, a Caeira e a Tapera e, ao mesmo tempo, estar 60 

pleiteando áreas da COMCAP para habitação de interesse social. Em relação ao Maciço do Morro 61 

da Cruz, Tiscoski relatou estarem as obras praticamente paradas em função do problema 62 

financeiro do Município, destacando ainda, em relação aos recursos do FMHIS estarem sendo 63 

destinados ao Auxílio Habitacional. Assinalou também a existência de unidades habitacionais 64 

inacabadas por falta de pagamento e sem perspectiva de continuidade das obras. O conselheiro 65 

Alex disse existirem casas na Nova Descoberta prestes a serem invadidas. Também falou sobre a 66 

ocupação irregular na Comunidade Serrinha. Quanto aos recursos do PAC, indagados pelo Alex, 67 

Tiscoski salientou ter o Município adiantado recursos do Ministério das Cidades e atualmente é 68 
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preciso que o Município faça o pagamento para retomar as obras. Quanto à proposta orçamentária 69 

Leodegar informou ter sido repetido o valor proposto para 2016. O Secretário se comprometeu em 70 

disponibilizar a proposta orçamentária por email a todos os conselheiros. Em relação à 71 

regularização fundiária acrescentou também esbarrar no problema de pagamento. Dando 72 

prosseguimento à reunião, Dalponte solicitou a Secretária Executiva do Conselho falar sobre o 73 

ponto de pauta que trata do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 74 

(FMHIS). Na oportunidade a Secretária Paulina historiou ter sido o FMHIS criado por meio da Lei 75 

Complementar N. 472/2013 de 27/08/2013 e regulamentado pelo Decreto N. 14.764 de 76 

03/06/2015. A Lei do Fundo prevê o Conselho Gestor ser formado por conselheiros 77 

governamentais e não governamentais os quais já foram definidos em reuniões anteriores. Na 78 

sequência, considerando a presença de moradores da Comunidade Areias do Campeche foi 79 

sugerida a inversão da pauta. Assim sendo, o grupo presente solicitou a inclusão do processo de 80 

regularização fundiária da Comunidade Areias do Campeche na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 81 

2017. Na oportunidade, elencaram a necessidade de implantação da rede de esgoto, calçamento, 82 

dentre outros. A representante Lizete, daquela comunidade, disse estarem as famílias pagando 83 

IPTU do seu imóvel. Assim, a comunidade gostaria de saber como está a situação do terreno para 84 

a regularização fundiária da área, pois a entrega das notificações está deixando a comunidade 85 

insegura. Quanto ao saneamento, Tiscoski informou que a CASAN está fazendo processo 86 

licitatório para implantar a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Rio Tavares, pretendendo 87 

ativar as redes já instaladas em inúmeras ruas do Sul da Ilha. Quanto ao calçamento depende da 88 

Secretaria Municipal de Obras. O Presidente do Conselho disse ainda faltar a drenagem, 89 

salientando ser o problema do Rio do Brás consequência da falta desse trabalho por parte do 90 

Município. O Geógrafo Eduardo Guidi, da SMHSA, relatou sobre as Areias do Campeche ser uma 91 

ocupação com os requisitos para ser enquadrada na Lei 11.977/2009. Quanto à priorização no 92 

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), Eduardo salientou a posição da 93 

comunidade em trigésimo lugar no ranking de prioridades do PMHIS. Também lembrou aos 94 

presentes ter sido iniciativa do próprio Conselho de Habitação estabelecer as comunidades Vila do 95 

Arvoredo, Vila Aparecida, Ponta do Leal e PC-3 como prioridades. Quanto ao questionamento da 96 

regularização fundiária da Vila União e Vila Cachoeira, o Geógrafo salientou as condições 97 

favoráveis no momento para conseguir os recursos necessários à regularização fundiária destas 98 

comunidades junto ao Ministério das Cidades. Por outro lado, a Comunidade Serrinha (Maciço do 99 

Morro da Cruz) pode ser inserida no programa Lar Legal. Neste sentido, o Conselheiro Amilton 100 

Silveira (SMC) salientou ser a regularização fundiária sempre a última fase do processo. A 101 

Conselheira Marina Damasceno (PGM) se comprometeu em verificar a situação e informar o 102 
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Conselho. Na oportunidade, vários conselheiros se manifestaram no sentido de garantir a 103 

permanência das famílias no local, em se tratando de uma comunidade consolidada há trinta anos. 104 

A moradora Olga salientou que todas as famílias notificadas pela FLORAM encontram-se dentro 105 

da Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). A Conselheira Graciela fez comentário sobre a 106 

informação que circula na mídia sobre a extinção da COHAB/SC e chamando atenção para as 107 

áreas pertencentes a esta Companhia, as quais deveriam ser doadas ao Município. O Sr. Pessina 108 

salientou a importância da presença da comunidade nesta reunião. Finalizando sobre este ponto 109 

de pauta, o Sr. Dalponte agradeceu aos representantes da Comunidade Areias do Campeche 110 

pela presença, a qual protocolou documento junto ao Conselho no decorrer da reunião. A 111 

comunidade também agradeceu pela oportunidade e disponibilizou o contato aguardando 112 

informações da PGM. O Conselho se comprometeu a remeter ofício à FLORAM e à PGM 113 

solicitando informações mais precisas a respeito da referida comunidade. Na sequência, Rita de 114 

Cássia informou estar programado para o dia 27 de outubro, das 9:00h às 17:30h o “Seminário 115 

Interno de Desenvolvimento Territorial e Redução de Riscos de Desastres” com o objetivo de 116 

discutir todos os programas e projetos desenvolvidos no Maciço do Morro da Cruz. Rita salientou 117 

ser o Seminário fruto da solicitação deste Conselho em reuniões anteriores, portanto, os 118 

conselheiros estão convidados a participar, devendo confirmar presença antecipadamente. 119 

Posteriormente, deu-se a avaliação das reuniões com os candidatos a prefeito de Florianópolis. A 120 

Conselheira Graciela disse gostar muito de participar da equipe de organização, avaliando 121 

positivamente as reuniões com Elsom Pereira, Ângela Albino, Angela Amin, Gabriela Santetti, 122 

Murilo Flores e Maurício Leal, porém, disse “não ficar sabendo qual a proposta do Gean”, 123 

considerando que o mesmo não compareceu e seu vice não respondeu às expectativas do 124 

Conselho. Sr. Dalponte juntamente com a Secretária Paulina enfatizaram o recebimento de 125 

questionamentos negativos em relação à realização desse tipo de sabatina aos candidatos, porém, 126 

a Secretaria Paulina não deixou a proposta esmorecer levando o projeto em frente. Enalteceu a 127 

receptividade de toda equipe da Câmara de Vereadores. Conselheira Ângela enalteceu o trabalho 128 

da Paulina, juntamente com Dalponte, Pessina, Graciela e Flávio. Na oportunidade Paulina foi 129 

aplaudida pela sua atuação em relação a organização das reuniões. A Conselheira Graciela disse 130 

ficar preocupada em relação a colocação do João Batista, candidato a vice-prefeito do Gean 131 

Loureiro, quando tratou sobre habitação de interesse social a nível metropolitano. A Secretária 132 

Paulina disse ter tido muita dificuldade na organização das reuniões, principalmente pela forma 133 

como estava sendo interpretada a Lei do Supremo Tribunal Eleitoral em relação à utilização de 134 

espaço público, salientando ainda, ter o Presidente do Conselho Leodegar Tiscoski sempre 135 

apoiado esta proposta, inclusive sugerindo possibilidades de locais para realizar as reuniões, tais 136 
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como a ACIF, a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa, dentre outros. Os conselheiros 137 

também avaliaram positivamente o apoio do Secretário, inclusive envolvendo o Conselho de 138 

Saneamento nas reuniões com os candidatos. Flávio avaliou positivamente as reuniões, porém, 139 

em sua opinião, deveria ter sido entregue a carta de compromisso aos candidatos. Dando 140 

prosseguimento à reunião, os conselheiros avaliaram a necessidade de reformular a Lei 141 

8210/2010 que instituiu o Conselho, considerando alguns aspectos como a sua composição e, 142 

inclusive alterando a presidência do Conselho. Também foi citada a necessidade de maior 143 

representação da Região Continental para ser o Conselho melhor representado. Sr. Pessina 144 

discorreu sobre a dificuldade de aprovar a lei do Conselho na Câmara de Vereadores. Sra. Carla 145 

disse ter observado a LOA na pauta, imaginando que a mesma seria apresentada 146 

detalhadamente, a exemplo da transparência do Conselho Municipal da Assistência Social do qual 147 

participa. Sr. Eduardo salientou que o Conselho não deve ser de governo e sim de Estado como 148 

política pública. Conselheira Ângela apontou a UFECO como movimento de fortalecimento à 149 

política do empoderamento. Sr. Dalponte salientou a falta de respeito da municipalidade e dos 150 

munícipes frente ao Conselho: “este deve ser melhor estruturado para dar melhores resultados”. 151 

Conselheira Graciela salientou existir em Florianópolis inúmeros mediadores criando clientelismo. 152 

Sra. Elenyr enfatizou que quando a AMAREIAS convida os vereadores, eles não aparecem. Como 153 

proposta de pauta da próxima reunião foram elencados os temas: LOA; Empreendimento Jardim 154 

Atlântico; Resposta sobre Areias do Campeche; Conselho Gestor do FMHIS; Redefinir prioridades 155 

para 2017; Regularização Fundiária Vila União e Vila Cachoeira. Nada mais havendo a tratar a 156 

reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 157 

                      158 


