
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

    ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 18/09/2018.   1 

Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, as quatorze horas, no Auditório da 2 

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC) – Rua Anita Garibaldi, 3 

nº 79 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes integrantes do Conselho Municipal de 4 

Habitação de Interesse Social (CMHIS): Lucas Barros Arruda e Kelly Cristina Vieira (SMI); 5 

José Luiz Sardá (FLORAM); Jaisson José Vieira (SMC); Noemi Clara Manoel (SEMAS); Telma 6 

de Oliveira Pitta (SMDU); Nórton Makowiecky (PGM); Priscilla Valler dos Santos (SMS); Carlos 7 

Berenhauser Leite (SINDUSCON); Eduardo Irani Silva (CREA/SC); Ana Carolina Paim 8 

(IAB/SC); Luiz Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região 9 

Centro Ilha); Graciela Fernández e Elenyr de Souza (Região Sul da Ilha); Tânia Maria Ramos 10 

e Paulo João Rodrigues (Região Continental); Ângela Maria Luiti (UFECO) e a Secretária do 11 

Conselho Paulina Korc. Também esteve presente à reunião o Gerente Regularização 12 

Fundiária/SMI Pedro Henrique de Moura Remor, somando um total de vinte (20) pessoas 13 

presentes. Foram justificadas e homologadas as seguintes ausências: Larissa Carvalho 14 

Trindade e Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da 15 

Ilha); Sílvia Eloísa Grando Águila (SMS); Thaís Borges Martins Vieceli (SEMAS); Zoraia 16 

Vargas Guimarães (IAB/SC). O Superintendente de Habitação e Saneamento/SMI, conselheiro 17 

Lucas Barros Arruda presidiu os trabalhos agradecendo o comparecimento dos conselheiros 18 

e, na oportunidade apresentou a conselheira suplente do IAB/SC Ana Carolina Paim, o 19 

Gerente de Regularização Fundiária Pedro Henrique Remor e informou que a assistente social 20 

Kelly Cristina Vieira assumiu a Diretoria de Habitação/SMI. Paulina informou que o Sulimar 21 

Vargas Alves é conselheiro suplente da UFECO, e Ana Carolina Paim conselheira suplente do 22 

IAB/SC conforme Decreto N. 18.886, de 15/08/2018. Na sequência, foram dados os informes: 1) 23 

Ficou definida que a 1ª reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 24 

Interesse Social (FMHIS) será realizada no dia 27 de setembro, às 17 horas, na Secretaria de 25 

Infraestrutura. 2) Situações dos projetos encaminhados à Caixa Econômica Federal. Lucas 26 

disse que dos seis projetos, cinco foram assumidos pela mesma empresa, porém ela não 27 

apresentou os projetos à Caixa Econômica em tempo hábil. Sendo assim, a Prefeitura avaliou 28 

que deveria ter uma empresa para cada empreendimento. Para isso, a Prefeitura está 29 

submetendo para credenciamento em separado. Vila Aparecida (160 apartamentos) tem 30 

projeto aprovado, licença ambiental, viabilidades da CASAN e da COMCAP. Este é projeto 31 

que está mais avançado. Já foi submetido para credenciamento. Tapera: Está sendo 32 

preparado o edital e o licenciamento ambiental. Rua Três Marias: O terreno onde está previsto 33 

o conjunto habitacional está ocupado. A Prefeitura adquiriu o terreno com a anuência da 34 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

FLORAM para executar o empreendimento. Atualmente, o órgão ambiental municipal avaliou 35 

que se trata de Área de Preservação Permanente – APP, questão a ser superada para 36 

liberação do empreendimento. O terreno ocupado já foi judicializado. Alto Caeira: O terreno 37 

onde está projetado o empreendimento está ocupado. É ponto de pauta desta reunião. Portal 38 

Norte/Vargem do Bom Jesus: A comunidade se uniu e não quer o empreendimento 39 

habitacional onde foi projetado. Disse Lucas que a tendência é que o projeto seja alterado e 40 

aquele terreno seja liberado para a comunidade e há outra Área Comunitária Institucional 41 

(ACI) nas imediações, com possibilidade de fazer até mais habitações do que na atual. Kelly 42 

enfatizou que a comunidade da Vargem do Bom Jesus deixou claro que não quer projeto 43 

habitacional em nenhuma área do bairro. Lucas disse que está em negociação com a 44 

comunidade uma outra área. Graciela lembrou que o Conselho ficou de fazer visita nas áreas 45 

da Vargem do Bom Jesus. Se dispuseram a participar da visita: Graciela, Albertina Luiz 46 

Gregório. Lucas destacou que terá um acerto a ser feito de tomada de decisão entre ele, o 47 

Prefeito e a Secretária Maryanne Mattos. Graciela lembrou sobre as alterações de 48 

zoneamento. Luiz Gregório enfatizou que a comunidade não contra o empreendimento, mas 49 

a Vargem do Bom Jesus tem vários locais. A área onde a Prefeitura quer fazer o 50 

empreendimento, por ser central, a comunidade quer como área de lazer. Luiz Gregório 51 

concluiu sua fala dizendo que a comunidade tem outra área para empreendimento 52 

habitacional. Lucas disse que atualmente a Prefeitura está acolhendo as demandas da 53 

comunidade. A Prefeitura tinha um projeto pronto e mesmo assim está disposta a dialogar, 54 

reconhecendo os interesses da comunidade. Reiterou que tudo isso irá subsidiar a definição 55 

do Chefe do Poder Executivo. Luiz Gregório disse que há duzentos metros da área em 56 

questão, tem outro terreno de cem metros de comprimento por cinquenta de largura. 57 

Considerando que algumas das áreas ocupadas foram objetivo do edital de credenciamento, 58 

Eduardo Irani disse que faz sentido a não apresentação de proposta da construtora, pois é 59 

uma situação de insegurança. Enfatizou que antes lançar novo edital de credenciamento, é 60 

preciso resolver a questão da ocupação. Ao que Lucas esclareceu que, por isso apenas estão 61 

indo para o edital as áreas que estão desocupadas, como: Vila Aparecida e Tapera. O Morro 62 

do Horácio está com ocupações e a FLORAM em seu laudo apontou como APP. 63 

Considerando haver quórum, foram homologadas as justificativas de ausência dos 64 

conselheiros e aprovadas as atas da 63ª Reunião Ordinária (12/07) e da 19ª Reunião 65 

Extraordinária (20/07). Dando prosseguimento à reunião, a Comissão organizadora da I 66 

Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social compartilhou com os demais 67 

conselheiros a forma como está sendo pensada a Conferência, sendo disponibilizada a 68 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

proposta da programação. A Conferência está sendo programada em três etapas, sendo: 1) 69 

Plenária de Abertura com palestra e aprovação do Regimento Interno. Eduardo Erani 70 

enfatizou que a ideia é trazer um palestrante de renome a nível nacional que chame as 71 

pessoas à discussão da habitação de interesse social. Graciela enfatizou que é importante 72 

esclarecer que habitação de interesse social é um direito e uma política de Estado. 2) 73 

Plenárias Regionais com apresentação do PMHIS com recorte por região e levantamento das 74 

demandas. Lucas disse que, para ampliar e facilitar a apresentação das demandas será 75 

aberta uma consulta pública onde os munícipes podem se manifestar. Na plenária regional 76 

serão apresentadas as demandas elencadas na consulta pública e colhidas demais demandas 77 

das comunidades, as quais serão sistematizadas e levadas à Plenária Final. 3) Plenária Final 78 

dividida em dois momentos: No primeiro, será a construção do debate técnico com painel 79 

sobre regularização fundiária, assistência técnica, política habitacional de Florianópolis, 80 

participação comunitária. Kelly salientou a importância desta discussão deixando evidente que 81 

a política habitacional é muito mais ampla do que somente construir a casa. Lucas relatou que 82 

no segundo momento da Plenária Final será a votação ou hierarquização das propostas 83 

colhidas nas regionais. Haverá demandas de programas, projetos e ações e demandas de 84 

construção de políticas. Paulina disse que a comissão precisa estabelecer critérios para 85 

definir os delegados à Plenária Final. Lucas salientou que a metodologia está sendo discutida 86 

entre a comissão organizadora, o que será apresentado na próxima reunião ordinária do 87 

Conselho. Como próximo ponto de pauta, os conselheiros abordaram sobre a audiência de 88 

conciliação da Ocupação Mariele Franco. Albertina fez a leitura do despacho do juiz Marco 89 

Aurélio Machado. Assim sendo, os conselheiros tomaram ciência de as partes solicitaram 90 

noventa (90) dias de suspensão dos autos para que a Comissão, criada no âmbito do CMHIS, 91 

sugestione um acordo entre autor e réu ou apresente um relatório detalhado da situação da 92 

ocupação. O juiz decidiu pelo deferimento da suspensão dos autos aguardando as 93 

informações do CMHIS. Encerrado o prazo, requisite-se junto ao CMHIS cópia da deliberação. 94 

Albertina salientou que o Promotor de Justiça citou inúmeras vezes a lista dos inscritos, 95 

sendo este um cadastro aberto da COHAB. Lucas enfatizou que não faz parte da Comissão e 96 

quem faz parte será cobrado pelos encaminhamentos. Lucas disse que tinha feito um acordo 97 

anteriormente, o qual não foi cumprido, por isso, não aceitou fazer parte da Comissão. Disse 98 

ainda que ajuizou. Em relação à composição da Comissão comentada pela Graciela, Kelly 99 

lembrou a composição, sendo: Carlos Leite, Leonardo Pessina e Albertina da Silva de Souza 100 

(conselheiros não governamentais) Elenyr de Souza (suplente não governamental); Rogério 101 

Miranda, Juliana Hartmann Gomes e Simone Caldeira Ribeiro (Técnicos da SMHS/SMI); Kelly 102 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Cristina Vieira (Conselheira governamental); e três representantes da comunidade. Kelly disse 103 

que o Procurador Elton estava na audiência e concordou com a reunião da Comissão. Lucas 104 

disse que a Prefeitura iria formar uma comissão, mas ele mesmo abortou essa ideia e avisou o 105 

Conselho. Mesmo assim, o Conselho formou a Comissão, por iniciativa do conselheiro 106 

Pessina. Arruda disse ainda que na audiência foi dito que havia interesse do executivo em 107 

fazer acordo, mas com a construção de mais casas, o mesmo foi suspenso e o processo 108 

judicializado. Lucas enfatizou que o executivo do Município não está na comissão e que a 109 

Procuradoria Geral do Município (PGM) já entrou com reintegração de posse e é quem está 110 

respondendo o processo. O Ministério público do Estado não concordou em fazer acordo. 111 

Lucas quer encaminhamento da Comissão em quinze (15) dias. Kelly fez uso da palavra e 112 

esclareceu que sua posição, como técnica da Prefeitura, sempre foi de tentar construir juntos, 113 

manter o diálogo e demonstrou sua preocupação, pois, se dispôs a compor a Comissão onde 114 

a determinação judicial é de que a mesma tenha que construir um acordo. Na sua avaliação, a 115 

proposta do Conselho era de constituir uma Comissão para construir um diálogo. Na primeira 116 

reunião (01/08) foi iniciada a discussão de um processo. Kelly disse ainda que o Conselho 117 

não teve um retorno formal da Procuradoria. Nórton afirmou que o executivo, após 118 

descumprimento do acordo, decidiu pela reintegração de posse. Kelly falou que não pode 119 

misturar as instâncias de autonomia, dizendo que na primeira reunião ficou como 120 

coordenadora do trabalho da Comissão, porém não tem autonomia para decidir na Comissão 121 

do Conselho pelo executivo. Nórton disse que a Comissão tem autonomia de fazer a 122 

proposta. Graciela salientou que o Conselho não está sendo informado das decisões do 123 

executivo e precisa conhecer melhor a situação da ocupação para poder se posicionar. 124 

Ângela disse que Lucas se precipitou na suspensão do acordo, pois a comunidade é 125 

complexa. Se houve descumprimento do acordo, precisa avaliar quem construiu. Ficou 126 

esperançosa com a criação da Comissão que, com participação do SINDUSCON, CREA e 127 

demais entidades para discutir não apenas a Ocupação Mariele, mas a questão da moradia 128 

para o Município. Lucas esclareceu que a Prefeitura estava se organizando para o processo 129 

de demolição, ele pediu para discutir e buscar uma solução. Enfatizou que no debate ficou 130 

claro que não poderia haver construção e foi feito o acordo. Como houve reconstrução das 131 

casas, teve descumprimento do acordo e, na função de gestor, Lucas disse que providenciou 132 

ofício à PGM solicitando anulação do acordo. Luiz Gregório disse que desconhecia os 133 

encaminhamentos da audiência e, na sua avaliação, indagou como a Comissão do Conselho 134 

iria dar encaminhamento se não conhecia a definição da audiência. Albertina disse que o 135 

resultado da audiência não agradou a comunidade que esperava uma solução mais concreta. 136 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Na sua avaliação, o Promotor de Justiça estava equivocado, pois o que motivou a rejeição do 137 

acordo foi extensão da lista de dezessete mil inscritos para projetos habitacionais e a 138 

dificuldade de inclusão de novas famílias para o projeto habitacional. Outro ponto, segundo 139 

Albertina, foi a garantia de que seria selado acordo de que ninguém mais iria construir no 140 

local. O juiz estava fragilizado nas informações ou tinha informação unilateral, na sua 141 

avaliação. Queria punir a comunidade se houvesse novas construções, sendo que a 142 

fiscalização é de responsabilidade da Prefeitura. Ao que Lucas afirmou que o juiz estava 143 

defendendo o estado democrático de direito, defendendo a aplicação da legislação e da 144 

legalidade. Albertina disse que o Procurador Elton conhece como funciona a política 145 

habitacional de Florianópolis, considerando que o mesmo já foi conselheiro de habitação. 146 

Disse ainda que os advogados e o conselheiro Pessina falaram da disposição da Comissão do 147 

Conselho em indicar uma proposta de acordo. Avalia que é de responsabilidade muito grande 148 

o compromisso do Conselho. Tânia indagou o que a comunidade quer. Ao que Albertina 149 

informou que a comunidade aceitou que as famílias permaneçam no local e que sejam 150 

removidas para uma área próxima quando a Prefeitura for edificar o empreendimento 151 

habitacional. Ficou claro que só serão inclusas na lista para serem beneficiadas no 152 

empreendimento da Caeira, as famílias que estão dentro dos critérios da Política Habitacional. 153 

Tânia complementou sua fala que precisa seguir os critérios. Ângela disse que foi falado em 154 

reconstruir a cozinha comunitária e um banheiro coletivo. Avaliou sobre a importância de 155 

entrar num acordo. Tânia salientou que a Comissão, juntamente com a Prefeitura precisa 156 

propor alternativa e enfatizou que é possível estancar novas ocupações. Exemplificou a 157 

Comunidade PC-3 onde as ocupações estagnaram e o narcotráfico não conseguiu se infiltrar. 158 

Graciela questionou o posicionamento do Prefeito na reunião do Conselho das Cidades 159 

quando já tinha a intenção de criminalizar a ocupação. Disse ainda que o presidente não pode 160 

tomar posição em nome do Conselho, precisaria consultar o Conselho antes de chamar a 161 

polícia. Lucas disse que tomou posição em nome da pasta que responde como 162 

Superintendente.  Kelly salientou que para a Prefeitura e Procuradoria do Município o tempo é 163 

muito importante. Lembrou que a ocupação da Caeira iniciou em novembro/2016 e em 164 

maio/2017. O Procurador Nórton foi responsável pelo processo administrativo, tendo seis 165 

casas na época. Nórton salientou que no momento a grande questão é o prazo da Comissão 166 

para elaborar uma proposta que encerra em 19/11/2018. Como encaminhamento foi agendada 167 

a reunião da Comissão para o dia 25 de setembro, às 14 horas, na sala de reuniões da 168 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. Como sexto ponto de pauta, o Conselho foi informado 169 

sobre a necessidade de definição representantes do CMHIS na Comissão Interinstitucional de 170 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Análise e Aprovação dos beneficiários do Conjunto Habitacional Ponta do Leal, conforme 171 

Decreto Nº 18.946/2018.  Lucas disse que tem demanda policial de denúncia. Foi apresentada 172 

ao Conselho em reunião anterior uma lista de 88 famílias, as quais precisam se enquadrar na 173 

política habitacional. Kelly fez um breve relato sobre o processo de definição dos 174 

beneficiários, sendo que atualmente estão definidas cinquenta e uma (51) famílias. Tem vinte 175 

(20) famílias que tem renda familiar superior a mil e oitocentos reais (R$ 1.800,00), às quais foi 176 

solicitada ao Ministro das Cidades a inclusão destas famílias, porém não houve flexibilidade e 177 

o pedido foi indeferido. Sendo assim, estas famílias terão que entrar com pedido de 178 

cumprimento de sentença. O problema maior está com as famílias com renda familiar acima 179 

de três mil e seiscentos reais (R$ 3.600,00), as quais não se enquadram na política 180 

habitacional de interesse social e, portanto, não tem como serem atendidas pelo projeto 181 

habitacional da Ponta do Leal. A pedido das assistentes sociais foi composta a Comissão 182 

Interinstitucional de Análise e Aprovação dos beneficiários do Conjunto Habitacional Ponta do 183 

Leal, sendo reservadas duas vagas para o Conselho de Habitação. Kelly esclareceu que, 184 

juntamente com a assistente social Maria Aparecida e a Betina, assistentes sociais 185 

responsáveis pelo projeto, a equipe tem dificuldades na tomada de algumas decisões, por isso 186 

propuseram a composição da Comissão. De acordo com a situação que se apresenta, a 187 

equipe avalia que não irão fechar os oitenta e oito apartamentos com as famílias da Ponta do 188 

Leal, por isso a importância da Comissão. Kelly informou também está sendo envolvida a 189 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, fazendo estudo 190 

de caso pelas diferentes situações que se apresentam, bem como a Procuradoria que 191 

assessora nas questões jurídicas. A Caixa Econômica também estará participando, mas não 192 

como integrante da Comissão. Se dispuseram a compor a Comissão: Albertina de Souza e 193 

Silva, Graciela Fernández e Angela Liuti. Luiz Gregório disse que as pessoas que não se 194 

enquadram já estavam no cadastro mas, com a melhoria salarial, foram prejudicadas. 195 

Salientou que é preciso analisar com cuidado esta situação, pois as famílias já fazem parte da 196 

comunidade desde o primeiro cadastramento. Elenyr refletiu que se as pessoas, melhorando 197 

a faixa salarial teriam que pagar de aluguel, então decidiram permanecer lá na comunidade. 198 

Kelly informou que todas as famílias do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa I precisam 199 

ter renda familiar, sendo o contrato com valor mínimo é de sessenta reais (R$ 60,00) num 200 

período de dez (10) anos. Já quem tem renda de mil e oitocentos reais (R$ 1.800,00) pagará o 201 

valor de duzentos e sessenta reais (R$ 260,00). Kelly disse ainda que a Caixa tem um 202 

sistema que avalia minuciosamente a situação financeira, a nível nacional, de cada 203 

beneficiário. Outro problema está relacionado às nove (9) famílias que tem renda familiar 204 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

(renda formal) superior a três mil e seiscentos reais (R$ 3.600,00), os quais não podem ser 205 

beneficiados no empreendimento da Ponta do Leal. Kelly disse que a Caixa já sinalizou a 206 

possibilidade destas nove famílias serem beneficiadas em outros empreendimentos 207 

habitacionais (Faixa II) onde se enquadram com a renda familiar. Kelly Cristina relatou que 208 

algumas famílias, que se dizem moradoras da Ponta do Leal, não serão beneficiadas, pois, 209 

após trabalho minucioso, foi identificado o real local de moradia. Duas famílias já foram 210 

beneficiárias em outros programas, sendo uma pela COHAB e outra pelo empreendimento na 211 

Vila Cachoeira. Albertina disse que no início do processo não foi esclarecido às famílias que, 212 

mesmo cadastradas, não seriam beneficiadas as que estariam com renda familiar superior a 213 

três salários mínimos. Em relação à indagação da Graciela foi esclarecido que, a renda 214 

familiar avaliada é a que percebe no ato da assinatura do contrato, se ela evoluiu a renda 215 

posteriormente ao contrato, não tem problema. Nórton afirmou que o empreendimento é 216 

decorrente de um acordo judicial, é demanda fechada às famílias moradoras na Ponta do Leal, 217 

a questão é ambiental. Na oportunidade, se dispuseram a fazer parte da Comissão da Ponta 218 

do Leal: Graciela e Albertina. Como último ponto de pauta, foi proposta a alteração do horário 219 

das reuniões do Conselho. Após diversas considerações, os conselheiros presentes 220 

propuseram, em caráter experimental, que o horário da próxima reunião seja das 16:30 às 221 

18:30 horas, sendo reavaliado no final da mesma. Encaminhamentos da reunião: 1) Reunião 222 

da Comissão para tratar sobre a Ocupação Mariele Franco: Dia 25/09, às 14 horas, na SMI; 2) 223 

Reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social: Dia 27/09, 224 

às 17 horas, na SMI; 3) Organizar visita nas áreas da Vargem do Bom Jesus/ Norte da Ilha; 4) 225 

Membros da Comissão Ponta do Leal: Graciela Fernández, Ângela Liuti e Albertina de Souza 226 

e Silva; 5) Horário da próxima reunião ordinária, em caráter experimental, das 16:30 às 18:30 227 

horas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a 228 

presente ata. 229 
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