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    ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 14/11/2019.   1 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 14h30min, no Auditório da 2 

ARESC – Rua Anita Garibaldi, nº 79 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Fábio Ritzmann 4 

e Kelly Cristina Vieira (SMHS/SMI); Daniel Vinicius Netto (FLORAM); Audenir Cursino de 5 

Carvalho (SEMAS); Marina Damasceno (PGM); Sílvia Eloísa Grando Águila (SMS); Eduardo 6 

Irani Silva (CREA/SC); Zoraia Vargas Guimarães e Jordi Sanchez-Cuenca Alomar (IAB/SC), 7 

Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); 8 

Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Angela Maria Liuti (UFECO), 9 

totalizando onze (11) entidades representadas. Este presente na reunião a Secretária do 10 

Conselho Paulina Korc, somando um total de quatorze (14) pessoas presentes. O Presidente 11 

do CMHIS Engº. Civil Fábio Ritzmann conduziu os trabalhos da presente reunião. 12 

Inicialmente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e, na sequência, submeteu à 13 

plenária a homologação das justificativas de ausência dos conselheiros: Amilton Silveira e 14 

Jaisson José Vieira (SMC); Telma de Oliveira Pitta e Kamila Mendonça de Lima (SMDU); 15 

Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON); Sheylla Cristina Guedes Pereira (Região Norte da 16 

Ilha); Elenyr de Souza (Região Sul da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região Continental); Sulimar 17 

Alves Vargas (UFECO), as quais foram validadas. Dando prosseguimento à reunião, 18 

Ritzmann colocou em apreciação a Ata da 73ª Reunião Ordinária de 10/10/2019 sendo 19 

aprovadas por unanimidade. Conforme previsto em pauta, foi dada continuidade à revisão da 20 

Lei 8210/2010, iniciada em 09/05/2019, porém interrompida por conta da realização da 1ª 21 

Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social. Fábio conduziu os trabalhos, sendo 22 

aprovadas as alterações até o Art. 10 da referida Lei, quando (3) conselheiros, Eduardo Irani 23 

Silva (CREA/SC), Marina Damasceno (PGM) e Daniel Vinicius Netto (FLORAM) se 24 

ausentaram, dissolvendo o quórum da reunião. Na oportunidade, foi definido que a revisão da 25 

Lei 8210/2010 permanece na pauta da reunião subsequente. Na sequência, por solicitação da 26 

conselheira Angela, Fábio informou como se dá a renovação dos conselheiros do CREA/SC, 27 

sendo de 1/3 a cada ano. Também informou que o CREA/SC faz curso de formação dos 28 

conselheiros. Sílvia disse que o Conselho de Saúde também o faz a cada ano. Dando 29 

sequência, os conselheiros se manifestaram a respeito do orçamento para habitação de 30 

interesse social. Albertina se manifestou enfatizando que o Conselho precisa pensar 31 

seriamente a questão da habitação de interesse social, porque na proposta da LOA, o 32 

investimento da Prefeitura, Fonte 80, é um milhões e duzentos e quarenta e cinco mil reais 33 

para 2020. Com este recurso, Albertina disse que o município não vai dar nenhum passo 34 
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com este valor mísero. Kelly disse que é muito menor do que a Superintendência propôs. 35 

Albertina enfatizou que com este recurso não tem condições de encaminhar nenhuma política 36 

de habitação. Para o asfaltaço a Prefeitura conseguiu duzentos e sessenta milhões de reais, 37 

mas para habitação foi aplicado em 2019, trezentos mil reais. Por isso, Albertina que discutir 38 

orçamento no Conselho, pois não foi cumprido nada das metas. Lamentou que neste ano 39 

foram construídas apenas duas habitações. No orçamento, os programas são os mesmos há 40 

cinco anos e, se houve investimento, foi com recurso externo. A conselheira enfatizou que 41 

precisa estruturar a Superintendência de profissionais. Salientou a necessidade de discutir 42 

assistência técnica para as comunidades, politicamente e com responsabilidade. Precisamos 43 

de orçamento para executar a política, destacou Albertina, sendo aclamada por alguns 44 

conselheiros. Albertina solicitou encarecidamente o esforço da Superintendência junto ao 45 

Prefeito para obter mais recursos para habitação de interesse social. Sugeriu à 46 

Superintendência de fazer uma emenda para aumentar a verba para habitação de interesse 47 

social para que possa ser executado o mínimo necessário para começar a cumprir as metas 48 

do Plano de Habitação. Fábio discordou em parte da colocação da Albertina dizendo que o 49 

Prefeito Gean teve coragem e audácia de assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para 50 

fazer 104 Reurb no município. Para tanto, o IPUF e SMDU estão fazendo planejamento. Ao 51 

que Albertina questionou, salientando que o Conselho não discutiu Reurb, não sabe quem é a 52 

comissão, não sabe o que está sendo construído. Pessina rememorou que na preparação da 53 

Conferência de Habitação, os técnicos da Superintendência de Habitação e Saneamento 54 

reclamaram da falta de equipe técnica de engenharia e arquitetura para o setor de habitação. 55 

Sílvia se manifestou sugerindo que seja utilizado todo recurso constante no orçamento; que 56 

seja oficializado no Ministério Público o fato de que a Reurb não passou pelo CMHIS e que o 57 

Superintendente solicite ao Prefeito mais recursos para habitação de interesse social. Zoraia 58 

disse que o Conselho está debatendo muito, porém sem efetividade sem projetos novos. 59 

Questionou qual a função do Conselho. Salientou que teve propostas importantes e concretas 60 

na Conferência, possíveis de serem efetivadas. Fez crítica em relação ao Reurb que não 61 

passou pelo Conselho de Habitação. Disse ainda que a cidade está sendo maquiada, cheia de 62 

praças bonitas, muitas ruas asfaltadas, mas a essência, o fundamental que é o povo, boa 63 

parte está sendo violentada, sem moradia, sem direitos básicos. Isso no final apresentará um 64 

resultado ruim para a cidade. Zoraia disse que o gestor do município precisa tratar estas 65 

questões com mais responsabilidade, pois habitação é um direito. Angela enfatizou que com 66 

as mudanças da política nacional, nos últimos dois anos, foi muito frustrante a participação no 67 

Conselho. Também foi muito frustrante porque a Prefeitura não tem uma política, não tem 68 
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tradição de dispor de recursos para habitação, sempre foi do governo federal. Está na hora da 69 

Prefeitura se inserir no contexto nacional e buscar recursos para habitação de interesse social. 70 

Também está na hora do Município ter orçamento para habitação de interesse social, mesmo 71 

não sendo uma obrigatoriedade. De acordo com as leis sendo aprovadas em Brasília, as 72 

discussões serão entre a garantia de recursos para saúde ou educação. Angela salientou que 73 

no município, além de asfaltar ruas e refazer praças, precisa investir em política de habitação. 74 

Lamentou que tem associação de moradores onde o tráfico está disputando a eleição. Em 75 

relação ao Reurb, Kelly esclareceu que o TAC assinado se trata de um processo judicial que a 76 

Prefeitura estava respondendo de, inicialmente, oitenta e dois processos judiciais. Neste 77 

período o Ministério Público acionou no TAC outras ações civis que ainda não estavam 78 

ajuizadas, totalizando cento e quatro ações. Das cento e quatro ações, sete ou oito são de 79 

interesse social, algumas delas a Prefeitura já está em atuação como no Morro da Mariquinha, 80 

Morro da Penitenciária, Santa Vitória, as quais, na opinião da Kelly, não deveriam ter sido 81 

inseridas no TAC. A maioria das ações do TAC é de Reurb Específica (Reurb E), que não são 82 

de responsabilidade do município levar a infraestrutura urbana essencial. Caberá ao loteador 83 

irregular e clandestino investir para regularizar os imóveis com infraestrutura, para que os 84 

moradores consigam colocar água e energia elétrica. Os maiores problemas, segundo Kelly, 85 

são no Norte e Sul da Ilha. Caberá ao Município identificar o loteador e responsabilizá-lo, num 86 

prazo de cento e oitenta dias. O município já era réu em várias ações na justiça e não 87 

responder judicialmente. Para não ser executado foi assinado um novo TAC com base na 88 

nova lei de regularização fundiária. Com base nisso, o município está com a comissão do 89 

Reurb-E, elaborando um novo Termo de Referência (TR). A comissão composta por nove 90 

técnicos representando diversas secretarias se reúne para analisar os processos de Reurb-E. 91 

Os requerentes legitimados, como diz a lei, estão entrando com processo no Pró-Cidadão 92 

solicitando a regularização fundiária. Como a Prefeitura não tem condições de analisar mais 93 

de cem processos de Reurb-E, está sendo elaborado o edital para contratação de uma 94 

empresa para identificar esses loteadores clandestinos e informar sobre as exigências da lei 95 

de regularização fundiária. Kelly enfatizou que nada está sendo feito à revelia de nenhum 96 

Conselho, até porque nem o Tribunal de Justiça e nem o Ministério Público disse que 97 

precisaríamos estar fazendo algo em desacordo com algum Conselho. É uma questão de 98 

justiça. A Prefeitura está tomando as providências porque é réu no processo judiciário, 99 

destacou. Kelly disse que concorda com Angela no sentido que os novos rumos da política 100 

nacional foi um balde de água fria, porque todos os municípios perderam o rumo da história de 101 

como fazer política de habitação de interesse social. Historicamente, a maior parte dos 102 
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recursos vinham do governo federal. Como é uma política nova e cara, os municípios ficavam 103 

à mercê dos rumos do governo federal. Kelly concorda com a Albertina, de que sem recurso 104 

não se faz política de habitação. Enquanto os municípios não aprenderem a reverter recursos 105 

próprios não terá produção habitacional. É importante saber que peça orçamentária é diferente 106 

de financeiro. Muito embora o que está previsto na peça orçamentária o recurso é ínfimo, não 107 

significa que tem este recurso à disposição. Mas o importante é ter a peça orçamentária para 108 

pode ser captar recursos para poder fazer projetos. Kelly sugeriu que o Conselho convidasse 109 

o Secretário Municipal da Fazenda ou alguém da referida Secretaria para esclarecer ao 110 

Conselho o que significa o orçamento, para que todos possam compreender que quando se 111 

tem no orçamento um projeto-atividade que tem correspondência com o PMHIS, nos deixa 112 

prontos para captar recursos para fazer um projeto e ter dinheiro isso. Exemplificou que o 113 

município pode ter um projeto-atividade de provisão habitacional com valor baixo, mas o 114 

importante é estar previsto, porque pode remanejar dentro do orçamento, recurso para 115 

habitação de interesse social. Enfatizou que consta sempre no orçamento o que está 116 

planejado no PMHIS. Em contraposição ao que falou a Zoraia, Kelly disse que o Conselho de 117 

Habitação está fragilizado, exemplificando a dificuldade de ter quórum. Enfatizou que um 118 

Conselho forte tem uma política forte, como tem a saúde. Jordi disse que o problema é que 119 

habitação não tem orçamento. Kelly enfatizou que este Conselho tem dificuldade para ter 120 

quórum, tanto dos governamentais quanto dos não governamentais. A participação dos 121 

conselheiros é compromisso pessoal, não depende do Prefeito. Fábio fez crítica em relação à 122 

chegada tardia dos conselheiros, salientando que as reuniões estão iniciando às 14h30min por 123 

falta de quórum no horário previsto. Na oportunidade, conforme havia informado no início da 124 

reunião, se ausentou às 16 horas. Jordi enfatizou que é fundamental ter orçamento, mas o 125 

Prefeito precisa querer. Muita gente não sabe que habitação é um direito social constitucional. 126 

Na sua avaliação, o Projeto Asfaltaço privilegia e valoriza os imóveis. Os aluguéis são caros e 127 

as famílias desprovidas de recursos vão para os morros. Precisa ter orçamento a atacar as 128 

raízes dos problemas. Zoraia disse que a função do Prefeito é fazer política pública. A 129 

habitação perdeu o poder dentro da estrutura do município, ao ser definida como 130 

Superintendência. Graciela sugeriu que seja realizada reunião extraordinária. Os conselheiros 131 

presentes acataram a sugestão da Graciela para que seja realizada reunião extraordinária no 132 

final de novembro para esgotar a pauta reprimida há meses e, considerando que a gestão do 133 

Conselho encerra no final deste ano. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 134 

Paulina Korc, redigi a presente ata.  135 

 136 
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