
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

    ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 09/11/2017.   1 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, as quatorze horas, no Auditório 2 

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

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

Lucas Barros Arruda (SMI); Ingrid Etges Zandomeneco (IPUF); Telma de Oliveira Pitta 5 

(SMDU); Marina Damasceno (PGM); Calil Cherem Netto (SECOVI/SC); Flávio Alberto Menna 6 

Barreto Trevisan (IAB/SC); Cristiano André Teixeira (Região Norte da Ilha); Graciela 7 

Fernández (Região Sul da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região Continental); Ângela Maria Luiti 8 

(UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc. Fizeram-se presentes à reunião: Leonardo 9 

Pessina (convidado); Paulo Silva (Presidente da Associação de Moradores da Serrinha); 10 

Cleidson Cavalcante (Comunidade da Serrinha); Sulimar Alves (Conselho Local de 11 

Saúde/Prainha); Danilo Novais (Fórum do Maciço do Morro da Cruz) e Verônica Bertoncini 12 

(Estagiária da SMI), somando um total de dezessete (17) presentes. O Superintendente de 13 

Habitação e Saneamento/SMI Engº. Lucas Barros Arruda presidiu os trabalhos agradecendo o 14 

comparecimento dos conselheiros e justificando as seguintes ausências: José Luiz Sardá e 15 

Walter Hachow (FLORAM); Amilton Silveira (SMC); Letícia Sedano Haeser e Noemi Clara 16 

Manoel (SEMAS); Márcia Regina Teschner (FloripAmanhã) e Elenyr de Souza (Região Sul da 17 

Ilha). Na sequência, foram dados alguns informes: a) Convite para o evento: OUVINDO A 18 

SOCIEDADE – ESGOTO, com o objetivo de conhecer a visão da sociedade sobre o futuro do 19 

sistema de esgotamento sanitário desejado para a Capital. O evento está agendado para o dia 20 

11 de novembro de 2017, das 09 às 17 horas, na sede do CREA/SC. Lucas salientou a 21 

importância da sociedade civil organizada envolver as bases para participar do evento. b) 22 

Reunião ampliada do CMHIS: Lugar das ZEIS no Plano Diretor: Uma discussão com o CMHIS, 23 

agendada para o dia 16 de novembro de 2017, das 17 às 19 horas, no Plenarinho da Câmara 24 

de Vereadores de Florianópolis.  c) Considerando o número elevado de inquéritos (112), foi 25 

formado o Grupo de Regularização Fundiária para regularização urbanística de interesse 26 

específico. Lucas informou que a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura está fazendo 27 

treinamento interno sobre regularização fundiária de interesse social. Ainda como informe, 28 

Lucas relatou que as assistentes sociais da SMI estão concluindo a elaboração da proposta 29 

em relação às possíveis fontes de alimentação financeira, exemplificando o EIV (Estudo de 30 

Impacto de Vizinhança), que poderia ser fonte de renda ou habitação. Também citou o 31 

Programa Cartão Reforma e a Assistência Técnica Gratuita que estão em pauta na Secretaria 32 

de Infraestrutura. Dando prosseguimento à reunião, passou-se à apreciação do processo de 33 

ocupação da área localizada na Rua Rosa Maria Martins, Comunidade Serrinha – Maciço do 34 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Morro da Cruz. A conselheira Ângela Liuti da UFECO disse que convidou Danilo Novais 35 

coordenador da UFECO para a região do Maciço Morro da Cruz e Paulo Silva (Presidente da 36 

Associação de Moradores da Serrinha) e Sulimar Alves, para participarem da discussão, mais 37 

precisamente desta pauta, com aval dos demais conselheiros representantes comunitários. 38 

Sulimar Alves, ex-conselheiro e Diretor da UFECO historiou que nos anos 2015 e 2016 foram 39 

realizadas várias discussões e oficinas sobre esta situação, gerando uma formalização entre o 40 

Conselho do Parque e a Prefeitura, que seria encaminhado à FLORAM. Disse ainda que no 41 

levantamento realizado pela Empresa Iguatemi, ficou definido que as famílias não estariam 42 

inseridas na poligonal do Parque. “Minha presença nesta reunião é para historiar”, enfatizou 43 

Sulimar. Na oportunidade, informou que o Conselho do Parque está solicitando uma reunião 44 

extraordinária para retomar esta discussão e dialogar sobre as obras do Parque. Paulo Silva 45 

disse o processo era para estar na Procuradoria Geral do Município que encaminharia à 46 

Câmara de Vereadores. Na sua avaliação, está surpreso com a discussão neste Conselho. Na 47 

oportunidade, Lucas fez a leitura do ofício remetido pela então Secretaria de Habitação à 48 

FLORAM e o parecer da referida Fundação. O Superintendente disse que trouxe ao 49 

Conselho, porque foi remetido à Superintendência, mas, na sua avaliação, este processo é 50 

ambiental e não habitacional. A área em questão está na Unidade de Conservação, dentro dos 51 

limites do Parque. Portanto, este assunto precisa ser definido no Conselho do Parque, 52 

considerando que a definição precisa ser formalizada pelo órgão ambiental. Se for para relocar 53 

as famílias, daí sim a Habitação será envolvida. Telma disse que, embora o parecer da 54 

FLORAM, este é parte do processo. Salientou que a ocupação não pode ser regularizada, 55 

sendo que no Plano de Manejo é ZOT (Zona de Ocupação Temporária). Lucas reiterou seu 56 

posicionamento que é de responsabilidade do órgão ambiental. Paulo Silva disse que tinha 57 

ciência de que a FLORAM havia dado parecer favorável. Lucas salientou que, se quiserem 58 

defender a permanência das famílias, o processo deverá ser remetido ao Conselho do Parque. 59 

Sulimar concordou com este encaminhamento e explanou sua preocupação em relação aos 60 

diferentes posicionamentos dos técnicos dos mesmos órgãos. Lucas sugeriu que o processo 61 

seja encaminhado ao Conselho do Parque para análise e que, se for esta a deliberação, que 62 

encaminhe a proposta de revisão da área limite do Parque à Câmara de Vereadores. Graciela 63 

salientou a importância da presença dos representantes da comunidade envolvida e avaliou 64 

positivamente a discussão deste assunto no Conselho de Habitação. Cleidson Cavalcante, 65 

filho de moradores da Rua Rosa Maria Martins, relatou que tem vinte e duas (22) famílias no 66 

local, há quarenta anos. A ideia da comunidade é colocar no Plano Diretor determinar área 67 

máxima. Historiou que já foi área devastada, por conta da agricultura. Ainda existem familiares 68 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

da Sra. Maria Rosa Martins. O documento que Cleidson tem é de 1993. Pessina enalteceu o 69 

histórico do morador. Cleidson disse ainda que as árvores nativas são relativamente recentes, 70 

e que os moradores documentam as árvores que solicitam à FLORAM bem como as que 71 

compram. Lucas disse que, lendo o processo, o assunto é pertinente à FLORAM. Ângela 72 

disse que este é o segundo caso em que a definição de área de parque, é tomada sem a 73 

participação das comunidades, como acontece na Serrinha e também nos altos da Rua Rosa 74 

Maria Martins, Sertão do Pantanal em debate na Câmara Municipal de Florianópolis. É preciso 75 

avaliar as regiões consolidadas, onde a delimitação de parque incide sobre áreas 76 

regularizadas, ou sobre imóveis com escritura pública, cujos moradores pagam IPTU, o que 77 

traz insegurança jurídica e o morador terá que se defender, pagar advogados e laudos 78 

técnicos. Quando não podem pagar dependem da boa vontade do poder público. Ângela 79 

disse ainda que “a Prefeitura precisa estar alerta para ter que pagar indenização se quiser 80 

transformar áreas regularizadas em parques”. Este assunto estava em debate no Plano Diretor 81 

que, se fosse aprovado como estava, iria causar insegurança jurídica para metade da 82 

população tal a previsão de aumento das APPs em áreas ocupadas. Enfatizou Ângela, “senão 83 

o poder público irá originar a gentrificação e a elitização da Ilha, e as classes mais 84 

empobrecidas terão que morar nas periferias no Continente”. A conselheira salientou que as 85 

previsões das áreas de APP precisam ser reavaliadas por que existem laudos técnicos que 86 

não combinam com os da FLORAM, por exemplo, os critérios de topo de morro, adequação à 87 

legislação federal mais atualizada, inclusive a base dos mapas utilizados no IPUF, FLORAM e 88 

Câmara de Vereadores, é questionada. Tânia salientou que se olhar o Morro da Cruz, tem 89 

inúmeras mansões, mas quando é pertinente famílias de baixa renda, daí há empecilhos. Na 90 

oportunidade, Tânia disse que não concorda em retirar as famílias do local onde residem há 91 

mais de quarenta (40) anos. Disse ainda “Não criar problema habitacional. A luta é pela 92 

permanência dos moradores”. Os conselheiros presentes se manifestaram favoráveis à 93 

permanência das famílias no local. Cleidson rememorou que indagou ao então Prefeito Dário 94 

Berger se o método utilizado era o melhor para fazer o mapeamento de Florianópolis. Não 95 

existe Área de Preservação Permanente (APP) que não haja compromisso com o entorno, 96 

com as áreas limítrofes. Como encaminhamento foi deliberado que Tânia e Lucas irão elaborar 97 

Moção de Apoio para encaminhar o Processo ao Conselho do Parque. Pessina disse que 98 

foram muito importantes os esclarecimentos do Lucas e a presença da comunidade. Sulimar 99 

enalteceu a maturidade/alto nível do Conselho enfatizando que “o princípio do Conselho não 100 

foi corrompido”. Disse ainda que as colocações do Lucas foram de confiabilidade. Esgotado 101 

este ponto de pauta, os conselheiros foram informados sobre as Plenárias Públicas para 102 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

escolha dos representantes da sociedade civil organizada na Gestão 2018/2019 do CMHIS. O 103 

cronograma foi aprovado pelos conselheiros. Paulina disse que o Edital de Convocação será 104 

publicado até o dia 10 de novembro para que as plenárias públicas possam ser realizadas 105 

durante os dias 11 à 15 de dezembro. Assim que for publicado, o Edital será remetido aos 106 

conselheiros. Quanto aos empreendimentos do Jardim Atlântico e Ponta do Leal – Programa 107 

Minha Casa Minha Vida – Lucas relatou que, em função da depreciação do empreendimento 108 

e da paralisação, a Caixa não irá autorizar o início das obras enquanto o Ministério das 109 

Cidades não assinar o aditivo. Graciela indagou se há plano ‘B’, ao que Lucas disse que o 110 

empreendimento é de responsabilidade da Caixa. Na oportunidade, Lucas informou que neste 111 

ano só foi liberado recurso do Ministério de Integração Nacional para risco e emergência. Na 112 

avaliação de Tânia e Ângela, a Comunidade Vila do Arvoredo se enquadraria nos critérios de 113 

risco também. Lucas esclareceu que os critérios são diferentes. Informes: a) Lucas sugeriu 114 

que a 1ª Conferência Municipal de Habitação seja realizada em meados de junho a 115 

agosto/2018, sugerindo que Pessina e Ângelo Arruda comecem a montar a estrutura. b) Em 116 

relação ao Escritório de Assistência Técnica Gratuita, Flávio relatou que o Grupo de 117 

Trabalho/IAB/SC e o SASC estão à disposição; c) Para projetos novos, Flávio propôs que 118 

sejam realizados concursos públicos; d) Trazer a habitação como ponto central; e) 119 

Regularização Fundiária trazer a experiência do Gilson Paranhos do Distrito Federal, 120 

CODAH/DF. Ângela como conselheira do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 121 

(FMHIS), sugeriu que haja pelo menos uma reunião neste ano, sendo agendada na primeira 122 

quinta-feira (07) de dezembro. Em relação ao Conselho das Cidades, foi citada a importância 123 

de inserir o Conselho de Habitação e de Saneamento na sua composição. Telma levantou a 124 

questão de se discutir o Conselho da Cidade. Ângela sugeriu que o executivo envie uma 125 

proposta do Conselho da Cidade à Câmara de Vereadores para ser debatida via Audiência 126 

Pública. Pauta: Discutir a lei das cidades - Projeto de Lei para compor o Conselho das 127 

Cidades. Chamar SMDU para apresentar na reunião. Flávio falou sobre a importância de 128 

retornar a Secretaria de Habitação, considerando a amplitude de demandas no Município de 129 

Florianópolis. Ao que Lucas informou que há uma discussão de unir saneamento e meio 130 

ambiente e, por outro lado, assistência e habitação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 131 

encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 132 
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