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Ata da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social– 13/10/2015.                   1 
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, no Gabinete da 2 
Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental – Rua Tenente Silveira, n° 60 - 4º andar -3 
Centro – Florianópolis/SC foi realizada a 16ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Habitação 4 
de Interesse Social (CMHIS). Na oportunidade estiveram presentes: Domingos Savil Zancanaro, José 5 
Carlos Vieira Dalponte, Paulina Korc e Chayanne da Silva (SMHSA); Ingrid Etges Zandomeneco e Victor 6 
Souza (IPUF); Juan Antônio Zapatel (CAU/SC); Nivaldo Araújo da Silva (Região Norte da Ilha); Cláudia 7 
Lopes Costa (Região Continental) e Albertina da Silva e Souza (UFECO), somando um total de dez (10) 8 
pessoas presentes, conforme consta na Lista de Frequência. Justificaram ausência: Leonardo Pessina 9 
(Região Leste da Ilha); Walter Hachow, Sílvia Grando, Roberto de Oliveira (ACE), Márcia Regina Teschner 10 
(Floripa Amanhã). O Presidente do Conselho Domingos Savil Zancanaro, coordenou a reunião, 11 
saudando os presentes e iniciando a discussão sobre o orçamento de 2016. O Presidente do Conselho 12 
afirmou que, na 40ª Reunião Ordinária realizada no dia 10/09/2015, Dra. Maria de Lourdes Garcez 13 
informou e discutiu a proposta orçamentária para 2016. Porém, considerando a insatisfação de alguns 14 
conselheiros, marcou a presente reunião extraordinária para demais esclarecimentos e dirimir qualquer 15 
dúvida. Domingos esclareceu que dentro do escopo do Município, há várias dificuldades de fechamento 16 
deste orçamento em função de queda de receita e pela crise que o país vem passando. Considerando o 17 
contexto político-econômico nacional, certamente será um orçamento mais enxuto do que propusemos, o 18 
que levou a repensar todo orçamento, pelo volume de recursos próprios e recursos vinculados. 19 
Zancanaro enfatizou que o Governo Federal já sinalizou cortes em relação ao Programa Minha Casa 20 
Minha Vida. Quanto ao orçamento de 2016, Zancanaro relatou que permaneceram os programas em 21 
andamento das comunidades PC-3, Vila do Arvoredo, Vila Aparecida, Ponta do Leal e o PAC do Maciço 22 
do Morro da Cruz, atendendo as comunidades elencadas pelo Conselho como prioridades. O Presidente 23 
do Conselho enfatizou que está sendo incluso recurso para a Comunidade Vila do Arvoredo na parte de 24 
infraestrutura e Ponta do Leal para recuperação da orla da praia. Em relação ao Maciço do Morro da Cruz, 25 
Domingos informou que está sendo previsto recurso para preparar as bases de instalação dos 26 
contentores, sendo que os locais já foram previamente mapeados pela COMCAP. Também está mantido o 27 
projeto de auxílio para recuperação habitacional em parceria com a COHAB/SC e atendimento ao cidadão 28 
com materiais em casos emergenciais como intensas chuvas. Com relação a mão de obra citada pela 29 
Cláudia, Domingos informou que a Secretaria só assume em casos de extrema necessidade. Quanto à 30 
regularização fundiária tem vários projetos em andamento a exemplo das comunidades Vila Cachoeira, 31 
Panaia, Vila União e Maciço do Morro da Cruz. Em relação ao Auxílio Habitacional, Domingos ressaltou 32 
que este projeto também está incluso, porém o valor ainda não está definido, pois o orçamento do 33 
Município sofreu cortes. Domingos salientou que o orçamento ideal, seria de aproximadamente cinquenta 34 
(50) milhões de reais, porém a proposta recebida à Secretaria foi de nove (9) milhões. Na oportunidade, o 35 
Presidente do Conselho esclareceu que está sendo feita a reanálise do orçamento e está negociando 36 
para que o valor seja fixado em torno de quinze (15) milhões de reais. Disse ainda que o intuito é que haja 37 
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avanços, mas que já tem projetos que estão bem encaminhados. Domingos deixou claro que o intuito é 38 
de priorizar os projetos em andamento como exemplo o Projeto do Maciço do Morro da Cruz, que já tem 39 
convênio firmado com a Caixa Econômica Federal e com o Governo Federal. Domingos disse que tem 40 
uma boa área na comunidade da Tapera, mais falta recursos para infraestrutura como água, luz e 41 
acessibilidade, que não está incluso no custo do empreendimento. Na região da Agronômica tem uma 42 
área para ser utilizada para edificar habitações, mas está em trâmite na Assembleia Legislativa, está 43 
terminando o levantamento topográfico, mas irá depender de recursos disponíveis. Na Comunidade Santa 44 
Vitória também há uma área onde serão edificadas habitações unifamiliares e creche. A parte de 45 
esgotamento e abastecimento de água tem um custo muito alto, principalmente de drenagem para captar 46 
água, o que encareceu esta obra. Houve a necessidade de antecipar a parte da drenagem por causa das 47 
intensas chuvas no carnaval, estas obras estão no orçamento, relatou Domingos. Atualmente no local 48 
está sendo aberta uma via de acesso. Domingos resaltou que foram orçados recursos para Conferência 49 
de Habitação, e outras despesas menores. De maneira geral, foram traçados alguns projetos já existentes, 50 
recursos disponibilizados para novos projetos, sendo para infraestrutura na comunidade Vila do Arvoredo 51 
e obras de contenção. Albertina questionou os avanços de novos projetos. Domingos esclareceu que o 52 
orçamento tem que acontecer, depois vai se adequando. No início do ano a receita estará contingenciada, 53 
pois estamos vivendo um período de crise, a exemplo da receita no mês passado que girava entre 65 a 66 54 
milhões de reais mensais, caiu para 64 e ficou em 59 no mês de setembro. Domingos esclareceu que a 55 
situação da economia nacional, provocou queda na receita de 10 milhões de reais para 6 milhões. 56 
Havendo a queda no consumo do cidadão, consequentemente, há queda na receita e também no valor do 57 
repasse aos municípios. Outro agravante é a questão das inadimplências, onde as empresas, 58 
acompanhando o fluxo de caixa, deixam de pagar os impostos, FGTS, INSS, ICMS e, com isto, a receita 59 
cai. Domingos ressaltou que a sociedade tem que lutar para que isto mude, citando o empenho do 60 
Secretário Caporal que tem buscado melhorar a receita, buscando novos recursos ao Município. Na 61 
oportunidade, enfatizou a preocupação em relação ao investimento que, atualmente, está sendo realizado 62 
para tratamento de resíduos sólidos. O Secretário relatou que estão sendo estudadas alternativas para 63 
diminuir o volume dos resíduos sólidos e, consequentemente, diminuir a despesa. Domingos disse que é 64 
provável que a receita do Município não chegue a um bilhão de reais, podendo chegar em torno de 800 65 
milhões e que as prefeituras em geral estão com dificuldades. Com relação ao gasto com pessoal, 66 
Domingos esclareceu que para diminuir as despesas, o prefeito tem tomado algumas medidas como 67 
diminuição de cargos comissionados, redução do salário do prefeito e secretários, dentre outras. Albertina 68 
disse que o orçamento é muito baixo. Domingos ressaltou que é preciso buscar parcerias contando com 69 
recursos do Governo Federal. Neste sentido, destacou a omissão da Secretária de Habitação Estadual. 70 
Albertina salientou que o Município de Florianópolis deve assumir as responsabilidades, pois as ações 71 
foram insignificantes. Cláudia relatou uma série de problemas referentes ao Programa Reforma 72 
Habitacional da COHAB/SC. Para tanto, Domingos esclareceu que em alguns casos, as habitações 73 
precisaram ser totalmente reconstruídas. Albertina falou que a Secretaria de Habitação tem que aumentar 74 
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o número de pessoas. Domingos ressaltou que a preocupação do Conselho é a dele também e que 75 
assume o compromisso para melhorar o orçamento. Em relação aos cortes do orçamento, Domingos 76 
esclareceu que o que for aprovado vai realmente ser executado, mas que depende também da situação 77 
econômica do país. O país vinha crescendo, porém, atualmente estamos vivendo uma crise político-78 
econômica muito grave, nas comunidades vemos que o desemprego aumentou. Cláudia disse que até 79 
mesmo os serviços temporários este ano irão diminuir. Albertina salientou que o Secretário deveria ter 80 
solicitado um valor maior. Domingos respondeu que o orçamento também poderá ser discutido na 81 
Câmara de Vereadores. O Presidente do Conselho enfatizou que do orçamento municipal, a educação 82 
leva em torno de 30%, a saúde em torno de 20% isso soma quase a metade, além de obras, limpeza 83 
pública e outros, ficando os demais com um percentual muito pequeno. Dalponte se pronunciou 84 
salientando que na última reunião, viu certa preocupação em relação ao orçamento e trouxe ao Secretário, 85 
que não pôde estar presente assim como a Dra. Lurdes. Albertina ressaltou que é bom construir junto o 86 
orçamento, pois cressem juntos. Dalponte disse que por este motivo houve esta reunião para melhores 87 
esclarecimentos. Domingos falou que a Secretaria está trabalhando há muito tempo o orçamento. 88 
Cláudia disse que pegaram a base orçamentária, ficaram discutindo os valores pra chegar perto mais 89 
próximo dos objetivos. Albertina disse que é preciso discutir o orçamento. Domingos informou que a Lei 90 
Federal proposta pela então Deputada Ângela Amim, vincula 3% do orçamento da União, 12% da esfera 91 
estadual e 1 % do Município, vinculando as três esferas, garantindo assim um orçamento mais especifico 92 
de habitação, porém ainda não está sendo cumprido. Albertina disse que quem sabe não é um espaço 93 
para o Conselho buscar essas respostas. Domingos destacou que a regularização fundiária abre portas 94 
às pessoas, pois sem esta, não conseguem acessar ao crédito da Caixa Econômica. Quando se dá essa 95 
opção para o cidadão ele pode acessar ao crédito bancário, concluiu Domingos. Nada mais havendo a 96 
tratar a reunião foi encerrada e nós, Chayenne da Silva e Paulina Korc redigimos a presente ata. 97 
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