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Ata 04/2020- REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE          
SOCIAL. Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e vinte, às 16:30 horas,                   
reuniram-se por via remota através do aplicativo MEET, os(as) seguintes conselheiros(as):           
Valmor Alberto Dalago Neto (Titular/Sec.Fazenda); José Antônio Margarida        
(Suplente/FURBES); Edilson de Oliveira Ferreira (Titular/Sec. Segurança); Fabricio Pereira         
Melo (Suplente/Sec. Segurança); Bárbara Gonçalves Fornerolli (Titular/Biblioteca Com. Bem         
Viver); Anderson Beluzzo (Titular/OAB); Giovana Valentini (Suplente/IAB); Renata Resende         
Meirelles (Titular/SASC); Marcelo Galafassi (Suplente/UNIVALI); Justificaram ausência:       
Patricia Olsen de Mello Barreto (Titular/ SECOVI); Sérgio Luiz dos Santos (Suplente/SECOVI);            
Presidente Fabricio inicia a reunião com a pauta 1) Devolutiva sobre editais para a lei de                
fomento; A) Fabricio informa que tem uma comissão formada na questão do edital e pede para                
a conselheira Giovana falar sobre; B) Conselheira Giovana informa que ainda o conselho não              
tem uma comissão referente ao edital, mas que em uma reunião com Claudia Poletto e               
Anderson Beluzzo, informa que o conselho precisa estabelecer grupos de trabalho tanto para o              
edital, quanto para o plano de habitação, informa que Claudia Poletto terá uma reunião no dia                
30 de junho no CAU- Conselho de Arquitetura e Urbanismo e irão tratar sobre o pedido de apoio                  
que o conselho fez, para desenvolver um grupo de trabalho; C) Anderson Beluzzo informa, que               
as comissões deveriam ser compostas pelos representantes da comunidade, governamentais e           
universidade; Informa que foi solicitado através do portal da transparência do escritório do             
Jaime Lerner, a cópia do termo de referência, onde está discriminado os serviços que eles tem                
que prestar e o outro informe é em relação ao estudo ambiental que o Fabrício vai articular para                  
o conselho uma agenda para começar a conhecer o trabalho, para depois ser aproveitado no               
plano, informa que participou de um seminário do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo               
e eles tem um olhar que além do plano municipal eles indicam como uma medida muito eficaz                 
ter um plano de ação local, para determinadas intervenções pontuais, e acha interessante esse              
ponto vista para o conselho quando for trabalhar no plano para determinados territórios; Pauta              
2) Termo de referência para o Plano municipal de HIS; A) Bárbara pergunta se na reunião                
do Grupo de Trabalho foi discutido algo sobre o levantamento socioeconômico, se foi falado              
com alguém para que o conselho possa ter esse acesso ao plano Municipal de Habitação e                
Interesse Social; Fabricio informa que tem esse documento e propôs ao conselho fazer uma              
solicitação formal para o conselho poder trabalhar; Bárbara pergunta para qual entidade deve             
ser feita essa solicitação formal; B) Fabricio informa que vai ver qual o caminho correto para                
fazer essa solicitação; Fabricio informa que o próprio MASTER PLAN colocou sobre esse plano              
na última reunião; C) Bárbara pergunta se o FURBES já passou quantos e quais recursos o                
conselho terá para poder começar a trabalhar em cima do edital; Fabricio pergunta ao              
conselheiro José Margarida e o mesmo responde que não, mas que fará junto ao FURBES um                
levantamento e passará ao conselho; D) Fabricio Informa que será feito dois grupos, um para               
trabalhar no edital e o outro para o plano municipal, caso algum conselheiro que não está na                 
comissão de trabalho e tenha interesse de participar pode enviar por e-mail, para ingressar em               
um dos dois grupos; E todos os conselheiros ficam de acordo com a sugestão do presidente                
Fabricio; 3) Master Plan; A) Fabricio pergunta se automaticamente vai acontecer essa            
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comunicação com o master plan ou será que vai haver alguma ação específica ou              
encaminhamento sobre o Master Plan; B) Bárbara diz que a dúvida dela é sobre a pandemia se                 
não foi cancelado, se estão continuando o trabalho, tendo contato com a população se a               
mesma está sendo ouvida nós como CMH, deveria perguntar como está sendo feita essa forma               
de trabalho; C) Fabricio pergunta ao José Margarida se o FURBES está tendo esse contato               
com a população; José diz que vai se informar e passa ao conselho; D) Fabricio pergunta sobre                 
os representantes do planejamento; Amanda da Casa dos Conselhos informa que já foi             
solicitado a Secretaria de Planejamento, representantes para o conselho, pois, os últimos não             
estavam participando das reuniões; E) Bárbara acha interessante marcar uma reunião com o             
Rubens e ter um apoio mais efetivo nessa questão do Master Plan; Fabricio acha interessante               
agendar uma visita do conselho para resolver essa questão de representantes, tem a intenção              
de agendar para a próxima semana uma reunião com Rubens Spernau, e pergunta quais os               
conselheiros têm interesse de participar; F) Bárbara informa, que está tentando entrar em             
contato com a deputada Paulinha, para saber se foi dado andamento nas questões já discutidas               
sobre o Jardim Denise; Pauta Assuntos Gerais - A) Renata pergunta se vai ter fórum mesmo                
na pandemia, pois , vence agora em agosto; Presidente Fabricio pergunta para Amanda da              
Casa dos Conselhos, se informar nessa questão e passar para o conselho; Presidente Fabricio              
dá por encerrada a reunião, e eu Amanda Cristina Serafim, lavro a seguinte ata que após lida                 
será assinada pelos conselheiros presentes dando a legalidade na mesma. 
 
 
Bárbara Gonçalves Fornerolli 

RECEBIDO 
barbarafornerolli@gmail.com 
Giovana Valentine 

RECEBIDO 
giovanavalentini@gmail.com 
Anderson Beluzzo 

ASSINADO 
andersonbeluzzo@gmail.comIP: 177.157.16.19Assinado em: 20/08/2020, 8:59:22 
Valmor Alberto Dalago Neto 

ASSINADO 
valmor.dalago@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.2Assinado em: 20/08/2020, 9:23:54 
Casa dos Conselhos 

ASSINADO 
bccasadosconselhos@gmail.comIP: 187.181.176.145Assinado em: 26/08/2020, 7:39:09 
Fabricio Pereira Melo 

ASSINADO 
fabricio.melo@bc.sc.gov.brIP: 170.82.223.63Assinado em: 24/08/2020, 4:11:09 
Renata Resende Meirelles 

ASSINADO 
resendemeirelles@gmail.comIP: 189.58.119.159Assinado em: 24/08/2020, 10:15:43 
 
 



Estado de Santa Catarina                                             
Município de Balneário Camboriú  
Conselho Municipal de Habitação  

Marcelo Galafassi 
ASSINADO 

galafassi@univali.brIP: 187.102.5.147Assinado em: 24/08/2020, 10:27:08 
José Antônio Margarida 

ASSINADO 
joseantoniomargarida68@gmail.comIP: 191.179.140.132Assinado em: 20/08/2020, 10:56:20 
Edilson de Oliveira Ferreira 

ASSINADO 
edilson.imoveisbr@gmail.comIP: 201.16.164.36Assinado em: 20/08/2020, 12:10:49 
 


