
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

    ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 12/07/2018.   1 

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

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

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

Arruda e Kelly Cristina Vieira (SMI); José Luiz Sardá (FLORAM); Telma de Oliveira Pitta 5 

(SMDU); Nórton Makowiecky (PGM); Sílvia Eloísa Grando Águila (SMS); Carlos Berenhauser 6 

Leite (SINDUSCON); Maria Correa e Luiz Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Indianara 7 

Bianqueto Fogaça e Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); Graciela Fernández 8 

(Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Tânia Maria 9 

Ramos (Região Continental); Ângela Maria Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina 10 

Korc. Fizeram-se presentes à reunião: Juliana Hartmann Gomes (SMHS/SMI); Norberto 11 

Mendes e Alberto de Barros Neves (CONSEG Ingleses); Jailson Souza (Morador); Sheylla 12 

Cristina Guedes Pereira – Maçan (Prsidente da Associação de Moradores da Vargem do Bom 13 

Jesus); Alice Karla Gonçalves (Gab. Vereador Renato Geske); Sulimar Alves (UFECO)/MMC), 14 

somando um total de vinte e três (23) pessoas presentes. A secretária executiva do Conselho 15 

justificou as seguintes ausências: Amilton Silveira e Jaisson José Vieira (SMC); Thaís Borges 16 

Martins Vieceli (SEMAS); Priscila Valler dos Santos (SMS); Elenyr de Souza (Região Sul da 17 

Ilha); Zoraia Vargas Guimarães (IAB/SC); Eduardo Irani Silva (CREA/SC). O Superintendente 18 

de Habitação e Saneamento/SMI, conselheiro Lucas Barros Arruda presidiu os trabalhos 19 

agradecendo o comparecimento dos conselheiros. A Secretária do Conselho justificou a 20 

ausência de Amilton Silveira e Jaisson José Vieira (SMC); Priscila Valler dos Santos (SMS). 21 

Lucas colocou em apreciação a ata da 62ª Reunião Ordinária, sendo aprovada por 22 

unanimidade. Na sequência, Lucas Arruda fez a leitura do Parecer da Procuradoria Geral do 23 

Município (PGM) que trata da ocupação da vaga das Organizações Não Governamentais 24 

(ONGs) pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/SC). No Parecer Jurídico nº 3, emitido 25 

pelos procuradores do Município, Marina Damasceno e Nórton Makowieky, membros do 26 

CMHIS, a orientação é no sentido de que não há nenhum impedimento legal do IAB/SC 27 

assumir a vaga das ONGs no Conselho de Habitação, conforme documento anexo. Por 28 

solicitação da conselheira Graciela Fernández, Lucas rememorou o motivo pelo qual está em 29 

discussão esta pauta. Ângela expressou sua preocupação em relação à legalidade. Nórton, 30 

após justificar sua ausência nas reuniões anteriores, afirmou que o parecer da PMG indica que 31 

o IAB/SC em seu Estatuto não tem nenhum impedimento de tomar posse na vaga das ONGs. 32 

Quanto à legalidade, indagada pela conselheira Graciela, o Conselho é soberano e pode 33 

decidir sobre esta pendência, concluiu Nórton. Sílvia disse que o documento ao ser 34 

http://www.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/eleicoes2016/resultado_turno_1/votacao_candidato_secao/pdf/VotSecao_81051_45455.pdf
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encaminhado ao Gabinete do Prefeito, pode ser encaminhado pela Presidente do Conselho, 35 

apoiado no parecer da Procuradoria e com a votação do Conselho. Na oportunidade, foi 36 

colocada em votação e aprovada por unanimidade a ocupação da vaga das ONGs pelo 37 

IAB/SC na atual gestão do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. Graciela 38 

disse que votou favorável pois avalia positivamente a participação do IAB/SC no Conselho, 39 

mas na sua opinião, no início do ano deveria ter sido aberta chamada para nova Plenária 40 

Pública das ONGs. Ao que Lucas esclareceu que a Lei do Conselho não exige uma nova 41 

chamada e, na ausência da previsão legal, foi solicitada orientação da Procuradoria Geral do 42 

Município. Dando prosseguimento à reunião, deu-se a discussão sobre o processo de 43 

ocupações irregulares nos terrenos da Política Habitacional de Florianópolis. Lucas disse que 44 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura entrou com o assunto porque a área ocupada pertence 45 

à Prefeitura Municipal de Florianópolis e, no local, está projetado conjunto habitacional de 46 

interesse social. A Secretaria de Infraestrutura identificou o processo de ocupação e acionou a 47 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano que é responsável pela fiscalização de 48 

ocupação da área e uma série de ações de monitoramento foram iniciadas. A partir destas 49 

ações, disse Lucas, houve desdobramentos difíceis como as demolições. Salientou que o foco 50 

da nossa ação é o terreno de propriedade da Prefeitura. No dia 29 de junho, foram recebidas 51 

as famílias numa reunião, sendo o primeiro contato formal de comunicação com os ocupantes. 52 

Dentre os participantes, estavam três advogados e apenas um morador da ocupação do 53 

terreno da Prefeitura. Segundo Lucas, o direito à moradia é constitucional, mas o processo de 54 

ocupação está dificultando o processo para implantação do projeto habitacional previsto para a 55 

área. Para aplicar a política de habitação de interesse social, tem requisitos e critérios, sendo 56 

três critérios nacionais e três municipais, estes definidos pelo CMHIS, sendo um dos critérios o 57 

tempo de moradia no Município. Há descompasse entre o movimento de ocupação e a política 58 

de habitação. Todas as pessoas podem ser atendidas pela política municipal de habitação 59 

com base nos critérios. “Legalmente não existe atalho”, afirmou Arruda. O Município está se 60 

movimentando a respeito do terreno público. Em relação ao terreno privado, que também está 61 

ocupado, a responsabilidade é do proprietário e não da Prefeitura. Na oportunidade, o 62 

Superintendente indagou os conselheiros se apoiam ou não o processo de ocupação. 63 

Ângela fez uso da palavra enaltecendo a forma como foi conduzida a reunião do dia 29/06, 64 

onde a Prefeitura se abriu para ouvir, mas salientou que o Conselho de Habitação deveria ter 65 

sido chamado para participar. Disse que houve um acordo e, como encaminhamento, foi 66 

constituída uma comissão técnica interdisciplinar, porém os representantes não 67 

governamentais, até o momento, não foram chamados. Ao que Lucas informou que os 68 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

representantes governamentais estão se reunindo e, no momento oportuno, os conselheiros 69 

não governamentais serão chamados. Luiz Gregório primeiramente solicitou que o ato não 70 

seja chamado de invasão, e disse que “as ocupações são uma resposta à morosidade do 71 

Estado em atender as famílias”. Este Conselho não pode tirar uma resolução condenando as 72 

ocupações. Gregório disse ainda que a ocupação não é de partido político, mas é fruto da 73 

necessidade, onde o Estado precisa agilizar a ação e atender as famílias no período mais 74 

breve possível. Albertina se manifestou destacando que os conselheiros desconhecem a 75 

ocupação do Alto Caeira. Disse que, a exemplo de como o Conselho interviu em relação à 76 

Ocupação Palmares, poderia compor uma comissão com participação da FLORAM, SMDU, 77 

Defesa Civil, Saúde, Infraestrutura, dentre outros, para realizar visita e elaborar relatório 78 

técnico-social. Não tem como o Conselho se manifestar se é a favor ou contra, a questão 79 

muito mais ampla, afirmou Albertina. A respeito das demolições, destacou que foram 80 

demolidas casas edificadas tanto na área da Prefeitura quanto na área privada. Falou que há 81 

outros espaços públicos pertencentes ao Município ocupados por ausência da Prefeitura. Na 82 

sua compreensão, os ocupantes não querem ‘entrar pela janela’. Albertina propôs que a 83 

Secretaria Municipal de infraestrutura solicite os encaminhamentos da audiência pública 84 

realizada na Assembleia Legislativa (ALESC). Ao que Lucas informou que já foram solicitados 85 

os encaminhamentos da referida Audiência. Graciela disse que as famílias já estavam 86 

morando há alguns anos no Município e se organizaram em busca do direito à moradia. Os 87 

ocupantes tiveram que se defender da agressão que sofreram, os quais o foram 88 

criminalizados, afirmou Graciela. Na oportunidade, indagou se o Município quer repetir as 89 

ações do Norte da Ilha, de onde foram expulsos moradores e hoje se vive uma escalada de 90 

violência. A Secretaria de Infraestrutura não está conseguindo responder às demandas, disse 91 

Graciela, enfatizando que os técnicos da habitação deveriam ir primeiramente à ocupação, 92 

porém foram os policiais, criminalizando o movimento. Graciela destacou que, para a reunião 93 

do dia 29/06, o Superintendente Lucas deveria ter feito uma convocatória a todos os 94 

Conselheiros. Graciela disse ainda que, pelo encaminhamento do Lucas neste ponto de pauta, 95 

o posicionamento do Conselho pode estar referendando as ações da Prefeitura, concluiu 96 

Graciela. Leonardo Pessina lamentou a forma como foram feitas as demolições, cujos vídeos 97 

estão circulando nas redes sociais. Enalteceu a forma como foi conduzida a reunião do dia 98 

29/06, ressaltando que as negociações devem ter continuidade. Reiterou a sugestão da 99 

Albertina de compor uma comissão para visitar a ocupação da Caeira. Em relação à fala do 100 

Lucas, Pessina disse que é assessor do Movimento Nacional de Moradia, porém afirmou que 101 

o Movimento não estimula ocupações, mas batalha muito para conseguir financiamento, 102 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

legislação e realizar habitação de interesse social com participação da população. Tânia 103 

Ramos lamentou a forma como Lucas propôs o encaminhamento e falou que não assina 104 

documento. Salientou que é preciso discutir como vamos agir se houverem novas ocupações, 105 

pois a ocupação do Alto Caeira foi criminalizada. Solicitou atenção das ações pois trata-se de 106 

vidas que estão na ocupação, exemplificando que um dos ocupantes estava morando sob um 107 

viaduto. Enalteceu a forma como foi conduzida a reunião do dia 29/06. Disse ainda que, se as 108 

áreas estivessem liberadas para as famílias cadastradas se fixarem, não haveria problema de 109 

ocupação. É preciso pensar no que fazer futuramente, concluiu Tânia. Maria Corrêa disse que 110 

a Prefeitura é morosa. Falou que teve contato com as famílias do Morro do Mosquito, onde o 111 

problema social se transformou em problema de segurança. Salientou que na Vargem de Bom 112 

Jesus tem tiroteio semanalmente. A Prefeitura é morosa e não há fiscalização, exemplo disso 113 

são as ocupações próximas ao Rio Papaquara. Kelly Cristina Vieira fez uso da palavra 114 

enfatizando que a política urbana é bem recente. O país há apenas dezessete anos está 115 

construindo esta política. Antes de 2001, o Município conseguiu produzir 1200 habitações com 116 

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Depois de 2001, com o Estatuto 117 

das Cidades e o Ministério das Cidades, o Município precisa se habilitar para receber recursos 118 

do Governo Federal ou BID, por meio da elaboração do Plano Municipal de Habitação de 119 

Interesse Social, criação do Conselho e do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 120 

Nos últimos dez anos o Município conseguiu construir apenas noventa e uma (91) habitações. 121 

Na oportunidade, Kelly fez o resgate histórico de organização do Município com a construção 122 

da política habitacional e também do Plano Diretor de Florianópolis, com grandes discussões 123 

na definição das ZEIS, pois ninguém queria os pobres como seus vizinhos. Kelly disse que o 124 

projeto habitacional do Alto Caeira está em análise na Caixa Econômica. Enfatizou que na 125 

ocupação do Alto Caeira tem famílias que precisam de habitação, mas também tem grileiros, 126 

traficantes, dono de kiitinetes e outras pessoas que tem outros imóveis. Em relação à 127 

demanda habitacional de Florianópolis, Kelly disse que a lista de dezessete mil inscritos é da 128 

demanda aberta, na qual tem pessoas de outros municípios. Na oportunidade, enfatizou a 129 

importância de solicitar à COHAB a senha de acesso à lista de cadastrados para o Município 130 

filtrar a demanda residente em Florianópolis e que se enquadra nos critérios já estabelecidos 131 

por este Conselho. Sílvia Grando rememorou o histórico da habitação de Florianópolis, 132 

enfatizando que a equipe técnica da época, com muito esforço e empenho, conseguiu 133 

viabilizar os empreendimentos Vila União e Vila Cachoeira. Quanto à atualização das 134 

informações, Sílvia informou que a Secretaria de Saúde precisa atualizar a lista de famílias 135 

das áreas de interesse social, considerando que, tanto a Saúde quanto a Habitação precisam 136 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

saber qual é a população atual destas áreas. A Secretaria de Saúde faz dois estudos de 137 

população diferenciados, um junto com o setor censitário do IBGE em cima dos polígonos de 138 

área de interesse social. Com base no censo do IBGE de 2010 e a estimativa de 2017, resulta 139 

a população da área de interesse social, isso precisa ser atualizado. Outra coisa é a 140 

população da lista de espera que precisa ser filtrada, porque na demanda espontânea 141 

qualquer pessoa pode se inscrever. Sílvia salientou a importância destas informações, pois 142 

são a base da Secretaria de Infraestrutura. Sílvia apresentou duas proposições: 1) 143 

Composição de comissões de estudo; 2) Quando há ocupação ou outro problema que é 144 

acionada a justiça, o Conselho deveria ser chamado para participar do despacho visando 145 

negociação, antes da desocupação com ação da polícia. Nórton esclareceu que as últimas 146 

ações tanto de reintegração de posse proposta pela administração municipal ou do poder de 147 

polícia administrativa, ocorridas no Alto da Caeira, elas foram com base em processos.  148 

Sulimar se manifestou destacando que “o sonho é uma coisa e a realidade é outra” e, é por 149 

isso que precisamos colocar os pés no chão. “A partir das ocupações acabou a mordomia de 150 

qualquer conselho de Florianópolis. Sempre teve escravos, pobres, mas eram invisíveis e 151 

agora se tornaram visíveis”, afirmou Sulimar. Quando pobre ocupa alguma área, já vem o 152 

poder público reprimindo a iniciativa por tratar-se de área de preservação, próximo a rios, mar, 153 

etc. Mas quando o ocupante é desembargador ele pode construir palácio em área de 154 

preservação e não tem ação de reintegração de posse. Sulimar disse ainda que, no segundo 155 

dia da ocupação, a preocupação era a chegada da polícia, devido a forma como a mesma age 156 

com os ocupantes. A pedido da Ocupação Mariele Franco, localizada no Alto Caiera, Sulimar 157 

informou que os ocupantes solicitam uma reunião com o Conselho de Habitação. Disse ainda 158 

que, quando ocorrem problemas relacionados a habitação, a Prefeitura deveria chamar o 159 

Conselho para reunião extraordinária, pois os conselheiros não podem ser os últimos a sabem 160 

ou precisar buscar as informações sem saber onde. Finalizando, Sulimar salientou a 161 

importância da regularização fundiária do Maciço do Morro da Cruz o que evitará inúmeros 162 

problemas. Carlos Leite se manifestou dizendo que a reunião é o reflexo da realidade de 163 

Florianópolis e salientou que precisamos focar em encaminhamentos, enfatizando que é 164 

amplamente favorável que o Conselho de Habitação se manifeste na defesa da política 165 

habitacional e a política acontece nos terrenos pertencentes à Prefeitura de Florianópolis. 166 

Salientou que o Conselho precisa ter conhecimento dos terrenos da Prefeitura previstos para 167 

habitação, se tem projetos e recursos financeiros, pois sem recursos não se faz nada. 168 

Portanto, disse Carlos Leite, é preciso ver como podemos direcionar recursos por meio de 169 

diferentes instrumentos para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Lucas 170 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Arruda enfatizou que este Conselho precisa defender a política habitacional de Florianópolis e 171 

que é preciso canalizar os esforços para a ação. Esta canalização será feita, a exemplo do 172 

que fez o Conselho de Saneamento, por meio da Conferência Municipal de Habitação de 173 

Interesse Social. Salientou que, se for necessário, é possível antecipar a I Conferência de 174 

Habitação, pois o assunto esquentou. Nós não vamos fazer o debate do problema, vamos sim, 175 

se apropriar do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Os munícipes precisam se 176 

apropriar deste Plano, conhecer os instrumentos urbanísticos que viabilizam a política 177 

habitacional e saber a importância do desenvolvimento de descentralização, em que a 178 

população de baixa renda habite perto de onde trabalha. Arruda sugeriu que se for para 179 

marcar reunião, que seja de organização da Conferência, que é o caminho legal de controle 180 

social mais amplo para debater esta política. Avalia que a Conferência pode focar duas linhas: 181 

Habitação e Regularização Fundiária. O encaminhamento proposto por Lucas é que nas 182 

próximas reuniões ordinárias seja organizada a Conferência, antecipando-a se for necessário. 183 

Ângela e Graciela resgataram a solicitação citada por Sulimar de realizar reunião 184 

extraordinária com a Ocupação Mariele Franco. Quanto à solicitação da Ocupação Mariele 185 

Franco/Alto Caeira, os conselheiros se manifestaram favoráveis e deliberaram pela realização 186 

da reunião extraordinária agendada para o dia 20 de julho, às 14 horas, na Casa da Memória. 187 

Dando prosseguimento à reunião, houve a discussão sobre a utilização do terreno da 188 

Prefeitura localizado na Vargem do Bom Jesus – Norte da Ilha. Sheylla Cristina Guedes 189 

Pereira – Maçan, Presidente da Associação de Moradores da Vargem do Bom Jesus, fez uso 190 

da palavra informando que na comunidade há cinco terrenos e todos poderiam ser áreas de 191 

lazer, porque o bairro tem a Vila União, o Morro do Mosquito e os índices mais altos de 192 

violência de Florianópolis. Citou os problemas pertinentes à falta de segurança, com 193 

problemas de violência e presença de facções que dominam a região. Maçan disse que tem 194 

muitas famílias se evadindo do bairro, por causa da violência. Na oportunidade, historiou a 195 

realidade do dia-a-dia do bairro. Maçan enfatizou que o terreno ao lado do Morro do Mosquito, 196 

seria o terreno ideal para ser utilizado com habitação de interesse social. Em relação ao 197 

terreno central, disse que os moradores limparam a área para realizar a festa junina, da qual 198 

participaram aproximadamente 1500 pessoas. Discorreu sobre os demais terrenos 199 

pertencentes ao Município, sendo um ao lado da Vila União, outro está destinado à construção 200 

de Unidade de Saúde. Maçan enfatizou que o terreno em pauta está localizado no coração do 201 

bairro e é este terreno que a comunidade quer para dez mil pessoas e não para apenas 36 202 

famílias. Justificou que a quadra de esportes precisa ser instalada exatamente na área em que 203 

a Diretoria de Habitação quer construir habitação de interesse social, por considerar o mais 204 

http://www.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/eleicoes2016/resultado_turno_1/votacao_candidato_secao/pdf/VotSecao_81051_45455.pdf
http://www.tre-sc.jus.br/site/fileadmin/arquivos/eleicoes/eleicoes2016/resultado_turno_1/votacao_candidato_secao/pdf/VotSecao_81051_45455.pdf


                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

acessível à toda região. A Presidente da Associação de Moradores da Vargem do Bom Jesus 205 

concluiu sua fala informando que a comuni8dade já tem o projeto, não precisa do recurso da 206 

Prefeitura para implantar a área de lazer. Alberto Neto, Presidente do CONSEG dos Ingleses 207 

e integrante do Lyons Clube, salientou estar preocupado com os problemas de segurança da 208 

região Norte da Ilha. Maçan disse que os representantes do Norte da Ilha, presentes na 209 

reunião, são apoiadores da proposta da comunidade. Na sequência, Lucas disse que há um 210 

conflito, pois a comunidade se organizou para um projeto e a Prefeitura para outro que 211 

também já tem projeto. Na oportunidade, solicitou à arquiteta Juliana que apresentasse a 212 

proposta do poder público, que se refere a um projeto de conjunto habitacional de interesse 213 

social. Assim sendo, a arquiteta Juliana Hartmann Gomes se apresentou e enfatizou seu 214 

compromisso com a qualidade arquitetônica dos projetos habitacionais desenvolvidos pelo 215 

poder público, ao contrário de muitos empreendimentos viabilizados pelo Programa do 216 

governo federal Minha Casa Minha Vida- FAIXA 1, destinados à população de baixa renda. 217 

Kelly destacou que os projetos da Ponta do Leal e da Coloninha foram também elaborados 218 

pela arquiteta Juliana. A arquiteta disse que atualmente está trabalhando com seis projetos, 219 

sendo eles: Tapera, Vila Aparecida, Recanto dos Ingleses, Portal do Norte, Morro do Horácio e 220 

Caeira. Em relação a destinação do terreno em pauta, Juliana enfatizou que as duas 221 

propostas, da comunidade e da Prefeitura, se complementam. Na oportunidade, explicou que 222 

o imóvel em questão é fruto do loteamento regular aprovado em 2001, na época demarcado 223 

como ARP-0 no Plano Diretor, que era o antigo zoneamento destinado a habitação de 224 

interesse social, tendo como exigência a doação de nove lotes à Prefeitura para esse fim. 225 

Atualmente o Plano Diretor, erroneamente, delimitou esta área como ACI. Os nove lotes 226 

doados à Prefeitura pelo loteador, foram identificados e passados para o nome da Prefeitura 227 

apenas em meados de 2008/2009. Juliana enfatizou que a proposta de praça apresentada 228 

pela comunidade utiliza parte dos lotes do projeto habitacional e também o terreno de esquina, 229 

que de acordo com o projeto do loteamento está marcado como Área Verde, e sendo assim, 230 

poderia ser utilizado para a Praça. Juliana apresentou o projeto habitacional, denominado 231 

Portal do Norte, que prevê trinta e seis apartamentos, distribuídos em 3 pavimentos. Na 232 

avaliação da arquiteta grande parte do terreno é bastante estreito e por isso inviabiliza a 233 

implantação de quadras de esporte. A arquiteta enalteceu o empenho da comunidade e 234 

salientou que a praça proposta poderia ser implantada, além de utilizar o terreno de esquina, 235 

em uma outra área, maior e com melhor configuração, dentro do loteamento, e que também foi 236 

definida como área verde na aprovação do loteamento. Lucas informou que o projeto já foi 237 

submetido à licitação e, atualmente, já está em análise na Caixa Econômica. Na oportunidade, 238 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Lucas disse que correu boato de que a Prefeitura tem projeto para dezoito mil famílias serem 239 

removidas para o Norte da Ilha. Informou que a Prefeitura tem dois (2) projetos para o Norte 240 

da Ilha: Portal do Norte e Recanto dos Ingleses. Luiz Gregório disse que na Vila União tem 241 

uma área que deveria ser estudada e utilizada para projeto habitacional. Área ao lado do 242 

Morro do Mosquito também poderia ser utilizada para habitação. Gregório defendeu que a 243 

área em pauta, sendo central, seja destinada ao lazer. Na subida do Morro da Igreja da 244 

Vargem do Bom Jesus tem uma área de quatro mil metros quadrados que também poderia ser 245 

projetada para habitação. Luiz Gregório disse que não entende por que o foco é na área que é 246 

bem central. Ângela indagou o posicionamento da Prefeitura em relação ao terreno. Ao que 247 

Kelly Cristina esclareceu que o projeto não é novo, mas já está sendo planejado desde 2001, 248 

construir habitação de interesse social naquela área. Destacou que o empreendimento não é 249 

para remoção da Vila do Arvoredo e nem do Morro do Mosquito. As trinta e seis unidades 250 

habitacionais serão destinadas à demanda aberta, de acordo com os critérios estabelecidos 251 

pelo Conselho de Habitação, a exemplo do Residencial Jardim Atlântico, sendo que um dos 252 

critérios é ter vínculo empregatício com a região. Salientou que a política habitacional precisa 253 

atender as sessenta e quatro áreas de interesse social, mas também a lista de dezessete mil 254 

famílias inscritas na demanda aberta. No Plano Diretor está prevista ZEIS-3, que é justamente 255 

o projeto apresentado pela Juliana e o Projeto Minha Casa Minha Vida Jardim Atlântico. 256 

Graciela indagou se este é o único terreno onde pode ser executada área de lazer. Para tanto, 257 

Maçan disse que tem outros terrenos, mas este é o mais apropriado para área de lazer por ser 258 

central, porque no fim da rua ninguém consegue entrar, devido o domínio dos traficantes.  259 

Como encaminhamento, Kelly sugeriu aos conselheiros a realização de visita nas 260 

comunidades Vila União e Vila Cachoeira para conhecer a realidade, porque estas 261 

comunidades são um fracasso, são guetos, onde as ruas não tem saída. Sílvia salientou que 262 

na época não havia tanto conhecimento e a realidade era diferente. Lucas salientou que este 263 

Conselho defende a habitação de interesse social e retirou a expressão ‘encaminhamento’ 264 

constante nesta pauta. Uma questão abordada pela conselheira Ângela é a necessidade de 265 

debater sobre a Diretoria de Habitação na reforma administrativa do Município. Considerando 266 

não haver mais tempo hábil para discussões, a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi 267 

a presente ata. 268 
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