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     ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em 2 

formato virtual, por meio do link https://meet.google.com/kir-hbap-wzg, foi realizada a 88ª 3 

Reunião Ordinária do CMHIS, da qual participaram os conselheiros: André Leivas de Araújo 4 

Vianna e Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); Gabriela Stein Zacchi (IPUF); Deise Fátima de 5 

Menezes e Thiago A. Marostica Custódio (PGM); Werner Rodrigues Franco (SMS); Luciano 6 

Leite da Silva Filho (ASA); Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); Kleber de 7 

Almeida da Costa Silva (Região Sul da Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini (Região Leste da 8 

Ilha) e Paulo J. Rodrigues (Região Continental); Sulimar Alves Vargas (UFECO), 9 

representando dez (10) entidades, totalizando doze (12) conselheiros. Também participou 10 

Paulina Korc (Secretária do Conselho), somando um total de treze (13) participantes. O 11 

Presidente interino, André Leivas de Araújo Vianna, conduziu a 88ª Reunião Ordinária do 12 

CMHIS. Inicialmente, cumprimentou a todos, agradeceu pela participação de cada um e 13 

acolheu os novos conselheiros. Na sequência, foram homologadas as justificativas de 14 

ausência dos conselheiros: Carlos B. Leite (SINDUSCON); Estevão R. Ribeiro (CREA/SC); 15 

Antônio C. Nunes (CAU/SC); Alessandra Pellizzaro Bento e Glaucia Maria dos S. S. Ferreira 16 

(FLORAM) e Tânia Teixeira (Região Centro Ilha). André informou que, juntamente com o 17 

Secretário Adjunto da SMDU, esteve reunido com a presidente do CAU/SC, o conselheiro 18 

Antonio Nunes (CAU), Estevão (CREA-SC) com objetivo de elaborar o programa de 19 

Assistência Técnica para o Município de Florianópolis. Assim que o documento estiver 20 

concluído será apresentado ao Conselho. Considerando haver quórum, André colocou em 21 

apreciação as atas da 87ª Reunião Ordinária de 21/10/2021 e 26ª Reunião Extraordinária de 22 

05/11/2021; sendo aprovadas por unanimidade.  De acordo com a pauta, André discorreu 23 

sobre o Projeto de Lei (PL) de Reurb que está tramitando na Câmara de Vereadores e, 24 

atualmente em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Salientou que está em 25 

comunicação com o presidente da CCJ, Vereador João Cobalchini, para acompanhar a 26 

tramitação. Disse que o Ministério Público e a OAB emitiram algumas recomendações. Na 27 

oportunidade, André rememorou que, no decorrer do processo de elaboração do PL, 28 

juntamente com o Procurador do Município Dr. Poletto, o Município ouviu várias entidades e 29 

agentes atuantes na Reurb que colaboraram com a proposta de lei. Assim também, o 30 

Conselho pode se manifestar e, se houver consenso, poderá ser remetido documento à Casa 31 

Legislativa para que leve em consideração eventual ponderação deste colegiado. O 32 

Presidente interino do Conselho historiou sobre as atribuições da Comissão Técnica de 33 

Reurb, Gestão 2019/2020, a qual tinha competência deliberativa. Com a criação da Gerência 34 
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de Regularização Fundiária e Diretoria de Urbanismo no Município, foi criada a Comissão 35 

Técnica com a competência de auxiliar a SMDU na análise dos processos. André salientou 36 

que, por falta de legislação, os processos tinham alguns gargalos, ficando inconclusos. 37 

Atualmente, a análise documental é realizada pela Gerência de Regularização Fundiária onde 38 

é dado o despacho de admissibilidade ou não. Foi criado mecanismo em que o requerente 39 

recebe a certidão de admissibilidade provisória para requerer a ligação de água e luz. Nas 40 

áreas de interesse social – Reurb-S, a própria CELESC irá elaborar e implementar os projetos. 41 

Já no Reurb-E (Específico), os requerentes deverão custear. Essa admissibilidade irá perdurar 42 

enquanto o processo de Reurb estiver em análise. O Projeto de Reurb para cada Núcleo 43 

Urbano Informar (NUI) é elaborado de acordo com o parecer técnico dos órgãos pertencentes 44 

à CT Reurb. Também haverá a Certificação das empresas com critérios objetivos de 45 

credenciamento. No processo de Reurb será firmado um Termo de Compromisso (TC) entre a 46 

Prefeitura e os beneficiários e, ao final, será expedida a Certidão de Regularização Fundiária 47 

(CRF) que é registrada e aberta a matrícula no Cartório de Registro de Imóveis. No Reurb-S o 48 

TC é obrigação da Prefeitura, já no Reurb-E é facultado ao Município. André disse que há 49 

possibilidade do Município realizar as melhorias necessárias ao NUI de Reurb-E e cobrar dos 50 

benefícios, vinculando a taxa à matrícula. Também está contemplada no PL, a possibilidade 51 

do Município firmar convênios com instituições financeiras, públicas ou privadas, para criar 52 

linhas de financiamento das obras. André disse que também está contemplada no PL, a 53 

proposta do Município realizar os levantamentos, reconhecer os NUIs e publicá-los em 54 

decreto. Para esses NUIs haverá o Reurb simplificado onde, as empresas credenciadas, 55 

realizarão as etapas iniciais do processo, agilizando a regularização fundiária. Na sequência, 56 

discorreu sobre as inovações do PL Reurb: Definição Núcleos Urbanos Informais REURB-S 57 

(2/3 dos beneficiários); Autorização Município firmar convênios entidade de classe ou 58 

contratação de empresas certificadas; Certidão de Admissibilidade REURB – Ligação de Luz e 59 

Água; Notificação dos demais beneficiários que não aderiram ao processo; Credenciamento 60 

de Empresas – Apresentação de projeto de regularização fundiária; Subsídio aos custos de 61 

Regularização Fundiária – Programa Lar Legal; Possibilidade de execução do Termo de 62 

Compromisso REURB-E pelo Município, mediante cobrança de Taxa de REURB – recursos 63 

revertidos ao FMHIS; Regularização Edilícia; Parâmetros Compensação Urbanística e 64 

Ambiental; Rito Diferenciado para NUIC já reconhecidos por Decreto. A apresentação está 65 

disponível na página do Conselho, no Link 66 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/infraestrutura/index.php?cms=atas+de+reuniao+ordinaria&67 

menu=0. André informou a atual composição da Comissão Técnica de Reurb, sendo formada 68 
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pelos seguintes órgãos municipais: SMDU, FLORAM, IPUF, PGM, Defesa Civil, SMI e SMCC. 69 

Concluída a apresentação, Albertina disse que tem algumas dúvidas em relação ao PL, e a 70 

relação entre o PL e a realidade das comunidades. Disse que foi realizada pesquisa por 71 

arquitetos em algumas comunidades, identificando que grande parte das comunidades tem 72 

casas e quitinetes alugadas e, muitas vezes, o proprietário nem mora mais na comunidade. 73 

Indagou como será realizada a Reurb nessas edificações, exemplificando que na Comunidade 74 

da Serrinha, em 2020, mais de cinquenta por cento das edificações estavam alugadas. Outra 75 

questão abordada pela Albertina foi sobre a Comissão Parlamentar de Reurb da Câmara de 76 

Vereadores. Disse que está acompanhando as discussões na busca de compreender o 77 

entendimento da Comissão nas diversas reuniões que realizou com diferentes agentes 78 

envolvidos com o tema. Em relação ao PL apresentado, Albertina questionou sobre o 79 

credenciamento das empresas e disse que já tem várias empresas trabalhando nas 80 

comunidades. Indagou como essas empresas estão trabalhando se a lei que está propondo 81 

esse credenciamento não está em vigor, mas sim tramitando na Câmara de Vereadores. 82 

Perguntou se as empresas poderão atuar tanto na Reurb-E quanto na Reurb-S. A conselheira 83 

também expôs sua preocupação em relação ao Programa Lar Legal, salientando que no 84 

Maciço do Morro da Cruz foi realizado o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), onde 85 

grande parte da infraestrutura foi executada, porém no período após a conclusão dessas 86 

obras, as comunidades cresceram muito e sem infraestrutura. Indagou se haverá a titulação e 87 

a infraestrutura será realizada posteriormente. Na sua avaliação, na execução do Lar Legal, o 88 

projeto urbanístico e de regularização já deveria estar sendo apresentado à comunidade. 89 

Albertina disse que não acredita que a infraestrutura será implementada pelo Município, se 90 

ficar para depois. Para tanto, deveria ter um documento em que a Prefeitura se 91 

comprometesse a realizar as obras de infraestrutura na sequência da titulação. Disse que 92 

conversou com a Gerente de Regularização Fundiária onde foi informada que tem muitas 93 

comunidades com Ação Civil Pública (ACP). Indagou se a Prefeitura irá tomar a iniciativa em 94 

relação a essas comunidades ou as próprias comunidades precisam solicitar a Reurb.  Em 95 

relação às casas alugadas, André disse que a Prefeitura tem ciência disso. Em se tratando de 96 

Reurb-S, cada beneficiário tem direito a uma casa, ou seja, cada CPF poderá ter apenas uma 97 

matrícula, esta é a política adotada pela Prefeitura. Os que tiverem mais de um imóvel terão 98 

que custear a sua parte de regularização fundiária, por meio de Reurb-E. Em relação às 99 

reuniões promovidas pela Comissão Parlamentar de Reurb, André enfatizou que a Comissão 100 

ouviu vários agentes envolvidos e, provavelmente, irão elaborar um relatório que possa 101 

subsidiar a própria Câmara de Vereadores no momento da análise do PL de Reurb remetido 102 
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pelo executivo. Em relação ao credenciamento das empresas, André esclareceu que, 103 

enquanto a lei com esta exigência não entrar em vigor, o credenciamento não é uma 104 

obrigatoriedade e as empresas podem trabalhar normalmente. André salientou que os NUIs, 105 

independentemente de Reurb-E ou Reurb-S, podem contatar com empresa para dar 106 

andamento no processo de Reurb. Com a lei vigente, o Município irá publicizar a lista de 107 

empresas e profissionais credenciados, os quais deverão responder os requisitos básicos de 108 

atuação exigidos pelo Município. Em relação ao Maciço do Morro da Cruz, a Reurb e o Lar 109 

Legal vêm justamente para legalizar as vias públicas e, a partir dali, a Prefeitura terá que 110 

realizar as melhorias necessárias, trazendo os NUIs que estão encravados no meio da cidade, 111 

porém fora do ordenamento territorial. Além da melhoria urbanística, a regularização fundiária 112 

trará a dignidade aos moradores, valorização do imóvel, dentre outros benefícios. Em relação 113 

às ACPs, o Município recebeu ofício do Ministério Público solicitando providências. Nos Reurb-114 

S é obrigação da Prefeitura realizar todo o procedimento de Reurb. No Reurb-E, vários NUIs já 115 

têm pedido de regularização fundiária. Os Núcleos que não tem efetivado o pedido, a 116 

Prefeitura faz a notificação para que ingressem com este procedimento. Em relação à 117 

indagação da Juliana, André informou que o PL Reurb permanece na CCJ. A Câmara de 118 

Vereadores recebeu a manifestação da OAB e do Ministério Público, os quais apontaram 119 

algumas questões que serão analisadas pela Comissão Parlamentar e pelo Município. Juliana 120 

indagou sobre a legalização das moradias, referindo–se a Lei 374/2010 e Lei 707/2021. 121 

Questionou como será encaminhado, pois a Lei 374/2010 não permite legalizar em Área de 122 

Preservação Permanente (APP) já a Lei da Reurb permite. André disse que esta questão não 123 

foi abordada nas discussões. Salientou que a área de preservação será resolvida no processo 124 

de Reurb o que ficará registrado no geoprocessamento os NUIS que foram objetos de Reurb. 125 

Caso haja conflito na lei, André disse que será necessária uma proposta de lei para ajustar a 126 

Lei 374/2010. Na sequência, Paulina rememorou que o Conselho estava tratando sobre a 127 

composição da Câmara Técnica de Reurb, porém não tinha clareza em relação aos objetivos. 128 

Para tanto, André disse que a Câmara serviria como uma alternativa para os beneficiários que 129 

tenham dúvidas, prestando auxílio e orientação às comunidades, além de buscar recursos, 130 

inovações, apresentar propostas, promover estudos, acompanhar a normatização, dentre 131 

outras funções. O Presidente propôs que a composição da Câmara Técnica, como os 132 

encaminhamentos do Conselho em relação ao PL de Reurb sejam pautados na próxima 133 

reunião para deliberação. Em relação ao item 4 da pauta que trata sobre a revisão da Lei 134 

Municipal de Assistência Técnica – Lei 8583/2011, André sugeriu que também fosse inserido 135 

na pauta da próxima reunião, considerando não haver tempo hábil na presente reunião. Na 136 
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oportunidade, Paulina propôs que um pequeno grupo de conselheiros se reunisse para avaliar 137 

a proposta entregue na Conferência de Habitação e a proposta do CAU, disponibilizando a 138 

todos os conselheiros dias antes da próxima reunião ordinária do Conselho. Na oportunidade, 139 

André destacou que a discussão da Reurb e da Assistência Técnica estão vinculadas, 140 

salientando que na reunião realizada entre SMDU, CAU e CREA, onde ficou consignado que 141 

será realizado o projeto piloto do Brasil, e uma das áreas de atuação desse escritório seria a 142 

regularização fundiária. A proposta é trazer, por meio de convênios, as entidades de classe e 143 

instituições de ensino, os quais poderiam retribuir à sociedade, o que recebem de aporte 144 

financeiro. A proposta é articular uma força-tarefa, dando vazão aos trabalhos que se referem 145 

à Assistência Técnica e Reurb. Kleber se manifestou salientando que tem grande 146 

preocupação em relação a questão ambiental na Reurb, salientando na questão dos 147 

requisitos, na liberação do Habite se, dentre outras. Neste sentido, salientou que gostaria de 148 

analisar a lei com foco na questão ambiental, considerando tratar-se de uma Ilha, onde a 149 

pessoa que tem um terreno legalizado e quer construir, tem dificuldades na documentação 150 

ambiental para a emissão do Habite se. Kleber salientou que a intenção é apresentar 151 

soluções e não problemas. Exemplificou que um morador, ao solicitar a emissão do Habite se, 152 

foi-lhe exigida instalação de um sistema de reutilização da água. Neste sentido, André refletiu 153 

que a questão ambiental na Reurb precisa ser analisada, pois não se pode atropelar o meio 154 

ambiente de qualquer forma e ficar por isso mesmo. É de conhecimento dos conselheiros que 155 

as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, buscam um local para edificar sua 156 

moradia, sem analisar se é APP ou não, o que impacta no meio ambiente. Kleber disse que 157 

as pessoas precisam de informações e conhecimento, para não prejudicar o meio ambiente e 158 

o seu entorno, exemplificando a forma correta para instalação de fossa. Na oportunidade, 159 

Kleber disse que numa edificação com inúmeros apartamentos, o Município poderia tomar 160 

frente e instalar um sistema de reutilização da água sem agredir o meio ambiente, enfatizando 161 

que existem inúmeros modelos de sistemas descentralizados. O conselheiro destacou que 162 

isso já é de conhecimento de todos, porém não dá mais para continuar edificando sem esta 163 

proposta de cunho ambiental. Exemplificou que num prédio de sessenta (60) apartamentos, se 164 

retirar quatro (4) garagens consegue implantar o próprio sistema, reutilizando a água para 165 

lavar o carro, a garagem, regar as plantas e até desembocar na rede pluvial, se for o caso, 166 

pois a água é tratada. Esse sistema é ecológico e mais barato. Desta forma, não é necessário 167 

ter uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em cada bairro, mas temos como exigir 168 

sistemas descentralizados. André disse que na Reurb, quando é identificada alguma questão 169 

ambiental, são realizados estudos técnicos e propostas soluções para realizar as melhorias 170 
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necessárias, porque, principalmente em APP, a reversibilidade da ocupação precisa ser 171 

analisada de forma mais apurada para que não seja permitida que uma edificação permaneça 172 

no local, quando isso é mais prejudicial ao meio ambiente do que retirá-la. Também analisar 173 

se a permanência da edificação já não faça parte daquele meio ambiente. André disse que é 174 

relevante a preocupação do Kleber, inclusive salientou que a arquiteta Juliana já está 175 

considerando a questão ambiental na elaboração dos projetos, utilizando as novas tecnologias 176 

existentes. Kleber disse ainda que as alternativas de saneamento apresentadas atualmente 177 

são muito mais baratas e ecológicas que em tempos passados. Em relação à revisão da Lei 178 

Municipal de ATHIS, Paulina disponibilizará no grupo do Whatsapp, o link e a data, para que 179 

os conselheiros interessados acessem à reunião. Em relação outorga onerosa, André disse 180 

que conversou com o Secretário da Fazenda Constâncio Maciel, o qual avaliou que é ruim ter 181 

um parâmetro mínimo, porque limita a atuação do Município. André disse que não sabe se o 182 

decreto será revogado na parte que trata sobre isso, considerando ser decreto muito antigo, 183 

mas que a habitação ficará sem um parâmetro mínimo de investimento neste ponto da 184 

outorga. Finalizando, para a próxima reunião ordinária ficou estabelecida a seguinte pauta: 185 

Encaminhamentos do CMHIS em relação ao PL Reurb/Comissão da Câmara técnica; Revisão 186 

da Lei Municipal da Assistência Técnica Lei 8583/2011 e informes sobre as demandas do 187 

Conselho. Nada mais havendo a tratar, André Vianna encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, 188 

redigi a presente ata.  189 
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