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    ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 09/05/2019.   1 

Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 14h25min, no Auditório da ARESC 2 

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

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Fábio Ritzmann e Osnaldo da 4 

Cruz Junior (SMHS/SMI); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); 5 

Sílvia Eloísa Grando Águila (SMS); Eduardo Irani Silva (CREA/SC); Luiz Gregório Martins 6 

(Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); Elenyr de Souza 7 

(Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Tânia Maria 8 

Ramos e Paulo João Rodrigues (Região Continental); Ângela Maria Luiti e Sulimar Alves 9 

Vargas (UFECO), totalizando onze (11) entidades representadas. Estiveram presentes na 10 

reunião: Kelly Cristina Vieira (SMHS/SMI) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando 11 

um total de dezesseis (16) pessoas presentes. O Presidente do CMHIS Engº. Civil Fábio 12 

Ritzmann conduziu os trabalhos da presente reunião. Inicialmente agradeceu o 13 

comparecimento dos conselheiros e, na sequência, submeteu à plenária a homologação das 14 

justificativas de ausência dos conselheiros: Jaisson José Vieira (SMC); Audenir Cursino de 15 

Carvalho e Luciano Carmo Pereira (SEMAS); Nórton Makowiecky e Marina Damasceno 16 

(PGM); Aline Massan Dallacosta (SECOVI) e Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON); Zoraia 17 

Vargas Guimarães (IAB/SC) e Graciela Fernández (Região Sul da Ilha) as quais foram 18 

validadas. Na sequência, considerando não haver quórum, o Presidente do Conselho sugeriu 19 

inversão de pauta, passando para o momento dos informes. Na oportunidade, a conselheira 20 

Albertina se manifestou a respeito da ação de reintegração de posse na área pública 21 

localizada na Rua Três Marias – Bairro Ingleses, área prevista para realocação de parte das 22 

famílias da Comunidade Vila do Arvoredo. Disse que a Prefeitura fez reintegração de posse 23 

com participação da polícia que agiu de forma abusiva, lançando gás de pimenta e, com 24 

retroescavadeira foram derrubando as casas sem um plano de ação em relação às famílias. 25 

Na sua avaliação, da forma como foi realizada a retirada das famílias, elas possivelmente se 26 

instalaram em outra área. Disse ainda que a ação de reintegração de posse precisa do 27 

acompanhamento social e do Conselho Tutelar. Albertina disse que recebeu a informação de 28 

que a polícia estava fazendo o cadastramento das famílias para entregar a intimação. O 29 

Conselho de Habitação precisa discutir a política de habitação, enfatizou Albertina, 30 

questionando por que o Conselho não havia sido informado desta ação. No sentido de 31 

esclareceu os fatos, Kelly Cristina afirmou que a Prefeitura entrou com processo de 32 

reintegração de posse da área pública onde está previsto o projeto habitacional para remoção 33 

de parte das famílias da Comunidade Vila do Arvoredo. Informou que a CASAN doou à 34 
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Prefeitura a parte dos fundos do terreno, para comportar o empreendimento. Já a parte da 35 

frente, ora também ocupada, é fruto de desapropriação com o objetivo de edificar o conjunto 36 

de apartamentos, cujo projeto está concluído. Kelly cientificou os conselheiros que, em 2014 37 

começou o processo de ocupação da área remanescente da CASAN com cinco famílias, as 38 

quais entraram com processo na Justiça solicitando permanência no local. Com a expansão 39 

da ocupação, houve ação de demolição das casas por parte da SMDU a qual tem poder de 40 

polícia e pode fazer demolição quando a casa não está habitada. Quanto ao projeto 41 

habitacional, Kelly relatou que a Prefeitura fez a Chamada Pública para que as empresas se 42 

habilitassem para a construção dos empreendimentos. Dos seis projetos apresentados, 43 

apenas este, localizado na Rua Três Marias, não houve empresa interessada por conta da 44 

ocupação do terreno. Por este motivo, a Prefeitura optou pela reintegração de posse. A 45 

Procuradoria Geral do Município (PGM) solicitou ao Setor de Habitação/PMF que realizasse o 46 

cadastramento das famílias. Posteriormente, a Prefeitura entrou com processo de reintegração 47 

de posse, quando no local residiam aproximadamente trinta e quatro famílias. Atualmente, 48 

segundo informações da SMDU, no local residem quarenta e oito famílias. Kelly disse ainda 49 

que em agosto de 2018 o juiz notificou as famílias para a audiência de reintegração de posse. 50 

Diferentemente do que aconteceu com a ocupação Marielle, na Caeira/Maciço do Morro da 51 

Cruz, o Procurador Nórton (PGM/PMF) informou a Diretoria de Habitação, IPUF, SMDU e a 52 

FLORAM que se fizeram presentes na audiência. Porém, considerando que a Procuradoria 53 

Geral do Município não pagou as custas para a audiência acontecer, o juiz cancelou a 54 

audiência de reintegração de posse. Após agosto de 2018, o juiz suspendeu o processo e 55 

solicitou à Prefeitura a demarcação do terreno e a sinalização. Ainda sobre a expansão da 56 

ocupação, segundo a SMDU, Kelly relatou que algumas famílias advindas de Caxias do 57 

Sul/RS, haviam ocupado no Costão Sul dos Ingleses. Por ação judicial as famílias foram 58 

impedidas de permanecer no local, se deslocando à área pública da Rua Três Marias. Kelly 59 

disse que a ação não foi de reintegração de posse, e sim uma ação da SMDU de contenção 60 

da expansão da ocupação, com demolição de casas não habitadas. Em resposta a indagação 61 

da Albertina, Kelly reiterou a informação de que a ação da SMDU foi referente às famílias que 62 

estavam se instalando atualmente na área pública, sendo as mesmas que tentaram se instalar 63 

no Costão Sul dos Ingleses. Não houve intervenção junto às famílias cadastradas em 2018, 64 

concluiu Kelly. Tânia Ramos disse que seria importante solicitar à SMDU informações sobre 65 

quais critérios foram utilizados para a retirada das famílias. Kelly esclareceu que este tipo de 66 

ação não é acompanhado de técnicos sociais, diferentemente de uma ação de reintegração de 67 

posse. Disse ainda que, segundo Loureci Ribeiro, o movimento de apoio à Ocupação Marielle 68 
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também está organizando a ocupação chamada de Vila Esperança. Albertina complementou 69 

a informação salientando que o movimento de apoio à ocupação se aproximou a partir da ação 70 

violenta da polícia. Em relação aos comentários da Sheila, Sílvia Grando informou que na 71 

década de 1990, por determinação judicial, houve o primeiro assentamento público, quando 72 

famílias instaladas em Canasvieiras foram assentadas na Vila União até a construção das 73 

unidades habitacionais. Conforme sugestão da Tânia, Sílvia propôs como encaminhamento 74 

que a SMDU informasse o Conselho de Habitação com relatório das ações realizadas, pelo 75 

menos a cada seis meses, para que os conselheiros possam acompanhar a situação das 76 

áreas nas comunidades. Disse ainda que o Conselho poderia ter trabalho de campo para ter 77 

mais visibilidade e aproximação com as comunidades. Albertina enfatizou que o Conselho de 78 

Habitação precisa analisar e pensar alternativas em relação às famílias que tem suas casas 79 

demolidas por reintegração de posse. Questionou se “na ação da SMDU não tinha famílias 80 

ocupando as casas que foram demolidas? E se tinha, para onde elas foram, para rua?”. 81 

Sulimar disse que, no seu entender, tudo que é pertinente à habitação tem a ver com o 82 

Conselho de Habitação. Na oportunidade, questionou a forma como a polícia tem agido em 83 

relação às famílias ocupantes da área pública da Rua Três Marias. Para tanto, sugeriu que o 84 

Conselho articule com a Polícia Militar e Prefeitura para organizar um POP com o objetivo de 85 

estabelecer limites na forma de agir nas ações de demolição. Pois, na sua avaliação, a forma 86 

como os policiais agem nas comunidades para ação de contenção da expansão da ocupação 87 

é a mesma de quando eles invadem o setor do tráfico. Assim sendo, o Conselho poderia 88 

encaminhar à Polícia Militar, juntamente com a Prefeitura, o pedido de reunião para 89 

estabelecer um limite na forma de agir da Polícia. Em relação à SMDU, Sulimar propôs que o 90 

Conselho solicite à SMDU o relatório de todas as ações de demolição, para que o mesmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     91 

não seja pego de surpresa ou informado apenas por meio da imprensa, conforme está 92 

acontecendo atualmente.  Em complementação à fala do Sulimar, Tânia disse que seria 93 

interessante o Conselho tomar conhecimento das ações que o Município vem fazendo em 94 

relação a fiscalização das áreas públicas definidas para empreendimentos habitacionais. 95 

Tânia salientou a importância da fiscalização para evitar as ocupações, pois onde houver 96 

áreas disponíveis as pessoas vão ocupar, pois precisam de terreno para morar.  Questionou 97 

que tipo de ação está sendo realizada pela Prefeitura para fiscalizar as áreas públicas. Na 98 

avaliação de Sílvia, a Secretaria de Infraestrutura deveria ir ao local onde a comunidade está 99 

se instalando para conhecer, cadastrar as famílias e fazer o acompanhamento, mapeando 100 

geográfica e socialmente, independentemente de remoção, de ação da SMDU ou de 101 

reintegração de posse. Na sua avaliação, o Setor de Habitação está indo à comunidade depois 102 
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do caos. Sheila disse que presenciou a situação na Caeira onde quase foi atingida por bala de 103 

borracha, “a situação só melhorou porque deu carteiraço dizendo que é assistente social que 104 

estava ali trabalhando”, palavras da Sheila. Disse ainda que área de tráfico tem em todo lugar, 105 

não só nas comunidades. Salientou que fez diversas denúncias de ocupação irregular no 106 

município, sem resultado. Atualmente tem mais de vinte pessoas morando na beira da praia 107 

da Barra da Lagoa e ninguém faz nada, concluiu. Elenyr se manifestou dizendo que Areias do 108 

Campeche tem quarenta anos e sem condições de permanecer na situação atual. “É preciso 109 

cuidar para não virar miséria eterna”, enfatizou. Fábio Ritzmann se manifestou em relação à 110 

dinâmica das ações. Salientou que é preciso unificar o discurso, pois se reclama da falta de 111 

fiscalização, mas quando tem ação da fiscalização, há reação adversa à ação. As questões 112 

pertinentes à segurança devem ser discutidas no Conselho de Segurança, afirmou Fábio. 113 

Também se manifestou quanto ao direito das pessoas de ir e vir, desde que elas tenham para 114 

onde ir. Em relação à ocupação do Sul da Ilha, na sua avaliação, foi organizada por alguém, 115 

pois é impossível que, espontaneamente, um grupo de famílias decida no mesmo dia morar na 116 

mesma área. Fábio afirmou que a política e a fiscalização existem, podem não estar sendo 117 

executadas da melhor maneira. Informou que, segundo matéria da imprensa, o Promotor de 118 

Justiça Daniel Paladino do Ministério Público está abrindo inquérito para investigar como as 119 

ocupações estão sendo feitas, quem está organizando e/ou patrocinando as ocupações. 120 

Ritzmann questionou os conselheiros no sentido de avaliar se as famílias que estão agora 121 

ocupando áreas públicas, tem o mesmo direito que as famílias das Areias do Campeche, 122 

citadas pela Elenyr. Dando prosseguimento à reunião e, considerando haver quórum, 123 

Ritzmann colocou em apreciação a ata da 68ª Reunião Ordinária (14/03/2019) e da 69ª 124 

Reunião Ordinária (11/04/2019) sendo aprovadas por unanimidade. Na sequência foi 125 

abordado sobre o horário das reuniões. Após algumas considerações, deu-se a votação: oito 126 

(8) votos favoráveis à permanência da reunião às 14 horas; um (1) voto para o horário das 16h 127 

e duas (2) abstenções. Portanto as reuniões do CMHIS permanecem no horário das 14 às 16 128 

horas. Na oportunidade, Albertina solicitou pontualidade dos conselheiros para início das 129 

reuniões do Conselho. Solicitação reiterada pelo Presidente Fábio Ritzmann. Na ocasião, 130 

Eduardo Erani enalteceu o Presidente do Conselho Engº. Fábio Ritzmann pela forma como 131 

está conduzindo os trabalhos, destacando ainda o alto nível das discussões realizadas pelos 132 

conselheiros. Na sequência, foi abordado sobre eventuais problemas de zoneamento tipo 133 

ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) na Lei Complementar N. 482, que institui o Plano 134 

Diretor (PD) de Florianópolis. Kelly Cristina esclareceu que a solicitação veio das 135 

conselheiras Angela e Graciela porque, segundo elas, essa discussão está ocorrendo no 136 
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Conselho da Cidade. Ao que Fábio comentou que faz farte do Conselho da Cidade e não 137 

houve essa discussão, a não ser que tenha sido nas comissões. Felipe disse que essa 138 

discussão foi realizada em 2016/2017 quando estava sendo revisado o polígono das ZEIS no 139 

Plano Diretor. Não necessariamente todas as ZEIS estão lá, e nem todas as que estão no PD 140 

estão corretas. Felipe esclareceu que quando o IPUF é demandado a esse respeito, solicita 141 

ao Setor de Habitação/PMF para saber qual é o polígono correto ou qual é o projeto, porque o 142 

PD é um instrumento que utiliza mapas, porém não tem esse detalhe a nível de lote, como o 143 

projeto urbanístico de habitação. Enfatizou que o IPUF sempre considera o que o Setor de 144 

Habitação informa sobre ZEIS e que na revisão dos mapas isso deverá ser corrigido para que 145 

o PD esteja o mais próximo possível da realidade. A Prefeitura precisa ser propositiva para 146 

corrigir esses mapas, enfatizou. Felipe esclareceu que o que está posto no PD é o mesmo 147 

que está no PMHIS. Portanto, como haverá revisão do PMHIS será o momento para fazer 148 

esse tipo de discussão. Eduardo Erani disse que como os mapas não estão prontos e não 149 

estão em discussão, as demandas que vão surgindo entram no debate. Ao que Fábio 150 

complementou que está em discussão no momento é o texto do PD.  Sílvia informou que, 151 

embora tenha sido extinto o Departamento de Territorialização, a Secretaria Municipal de 152 

Saúde está desenhando os polígonos junto com o Instituto Brasileiro de Geografia e 153 

Estatística (IBGE), o qual fará o censo em 2020. Se o desenho dos polígonos da Prefeitura 154 

tiver correlação com os setores censitários, será possível pegar os dados do censo e aplicar 155 

nos polígonos do Município. Informou que em contato com o Engº. Rogério Miranda (SMI), o 156 

mesmo pretende organizar um grupo para fazer o trabalho de correlação dos desenhos 157 

atualizados dos polígonos das áreas de interesse social, das ZEIS (as que existem leis e as 158 

que não existem leis), identificar com o IBGE os novos setores censitários, para, quando o 159 

IBGE disponibilizar os dados do censo, o Município poder utilizar as informações. Salientou a 160 

importância do Município se apropriar das informações do IBGE. Em relação às colocações da 161 

Sílvia, Kelly Cristina enfatizou que um dos grandes indicativos que se espera da I 162 

Conferência de Habitação é a revisão do PMHIS concluído em 2012, com dados do censo de 163 

2010. Disse que é pertinente a preocupação da Angela e da Graciela no sentido dos 164 

conselheiros se apropriarem do que o Município tem de ZEIS. Com a Lei N. 482, os técnicos 165 

buscaram garantir no PD a delimitação das ZEIS especificando como 1,2,3, para que não 166 

fosse necessário fazer leis específicas para cada área, a exemplo do que foi preciso fazer no 167 

Maciço do Morro da Cruz. Quanto a regularização fundiária citada pela Elenyr, Kelly 168 

esclareceu que foi feito um sobrezoneamento de Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), o 169 

que precisa ser discutido neste Conselho. Disse ainda que na Lei N. 482 houve algumas 170 
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alterações de polígono mas, no rebatimento do PMHIS para a Lei N. 482, todas as sessenta e 171 

quatro (64) áreas de interesse social estão no PD como ZEIS. Enfatizou que essa foi uma 172 

grande conquista dos técnicos da Habitação e do IPUF. Porém, segundo a Graciela, o 173 

Conselho da Cidade está discutindo no sentido de mudar alguns itens no PD. Kelly enfatizou 174 

que na Lei N. 482 tem um capítulo específico sobre ZEIS, disso os conselheiros precisam se 175 

apropriar. Elenyr abordou sobre as áreas onde há possibilidade de fazer a regularização 176 

fundiária. Para tanto, Kelly Cristina disse ainda que, em sua opinião, o Conselho, enquanto 177 

política pública, deve se apropriar do conhecimento e qualificar a discussão, enfatizando que 178 

não será possível discutir AEIS, regularização fundiária e zoneamento em apenas uma reunião 179 

do Conselho, sugerindo a realização de reunião extraordinária com esta pauta. Sulimar 180 

reiterou a sugestão de reunião extraordinária pois não há possibilidade de esgotar este 181 

assunto numa reunião. Ao que Kelly informou que, para realizar regularização fundiária, 182 

precisa de projeto de regularização fundiária. Angela disse que a regularização fundiária 183 

precisa ser pautada na reunião deste Conselho. Esgotada esta pauta, Fábio Ritzmann referiu-184 

se ao Projeto Habitacional Vila Aparecida, comunicando que, ao contrário do que foi noticiado 185 

e comentado nas redes sociais sobre a ocupação da área destinada para o Projeto 186 

Habitacional Vila Aparecida, a quadra de esportes está sendo construída no terreno previsto 187 

para Área de Lazer. Na oportunidade, Fábio informou que saiu a notícia nesta semana de que 188 

o Ministério de Desenvolvimento Regional liberou oitocentos milhões de reais para habitação 189 

de interesse social. Considerando que o Projeto da Vila Aparecida está pronto, assim que a 190 

Caixa Econômica sinalizar, a Prefeitura irá reapresentar o projeto. Albertina ressaltou a 191 

importância de que todos os conselheiros estejam atentos em relação às áreas públicas, a 192 

exemplo da área na Vila Aparecida, no sentido de preservá-las para os projetos habitacionais. 193 

Ao que Pessina se manifestou dizendo: “estamos em alerta”. Na sequência, Eduardo Erani 194 

informou que nos dias 24 e 25/06, a comissão do CREA/SC que trata da habitação social e 195 

engenharia pública tem mais uma reunião com o Ministério de Desenvolvimento Regional. 196 

Disse que na reunião anterior o CREA/SC apresentou o Projeto da Ponta do Leal e, se dispõe 197 

a levar outro projeto para apresentar ao Ministério, para que, quando chegar o pedido do 198 

Município, a equipe do Ministério de Desenvolvimento Regional já tenha conhecimento do 199 

projeto. Para tanto, Fábio disse que o projeto será disponibilizado. Albertina solicitou a 200 

inserção na pauta que a Superintendência de Habitação e Saneamento apresente o que está 201 

previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o relatório do que foi executado em 2018. 202 

Encerradas as discussões, ficou definida a pauta da próxima reunião, sendo a revisão da Lei 203 

8210/2010 e apresentação do que a Secretaria está propondo para o FMHIS, das ações de 204 
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habitação para 2020. Angela falou da necessidade de realizar reunião da Comissão 205 

organizadora da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, sendo agendada 206 

para o dia 16/05, às 16h30min, na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nada mais havendo 207 

a tratar, Fábio Ritzmann encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 208 

 209 

 210 


