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     ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em formato 2 

virtual, por meio do link https://meet.google.com/tnc-rboi-cvh, foi realizada a 85ª Reunião 3 

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

Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); Gláucia Maria dos S. S. Ferreira (FLORAM); Gabriela Stein 5 

Zacchi (IPUF); Rosângela Maria Silva e Sandra M. Raimundo (SEMAS); Marcelo S. Haseda 6 

(SMDU); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Estevão R. Ribeiro (CREA/SC) e Antônio C. Nunes 7 

(CAU/SC); Ivone Maria Perassa (ASA); Sheylla C. Guedes Pereira/Maçan (Região Norte da 8 

Ilha); Albertina da Silva de Souza e Tânia Teixeira (Região Centro Ilha); Leonardo R. Pessina 9 

Bernini (Região Leste da Ilha) e Paulo J. Rodrigues (Região Continental), representando doze 10 

(12) entidades, totalizando dezesseis (16) conselheiros. Também participaram: Dr. Marcelo 11 

Leão; Beatriz M. S. da Silva (Contadora do FMHIS); Mateus Silveira (AMAP); Paulo Rover 12 

(FAMESC); Paulo Silva (Comunidade da Serrinha); Betina D’Ávila, Kelly Cristina Vieira, 13 

Simone Caldeira, Nathalia de Oliveira e Josiani Till (SMDU/Habitação) Maria Luiza R. Quadros; 14 

Débora Noronha Leivas; Daniel Vianna; Maria Lucelma; Maria Augusta Zoldan; Paulina Korc 15 

(Secretária do Conselho), somando um total de trinta e dois (32) participantes. Foram 16 

homologadas as justificativas de ausência de Alessandra Pellizzaro Bento (FLORAM); Werner 17 

Rodrigues Franco (SMS); Alexandre Vieira – SESP/SESP. O Presidente interino, André 18 

Leivas de Araújo Vianna, conduziu a 85ª Reunião Ordinária do CMHIS. Inicialmente, 19 

cumprimentou a todos e agradeceu pela participação do Dr. Marcelo Leão, Advogado 20 

Especialista em Direito Urbanístico. Na oportunidade, André enfatizou que o tema, 21 

Regularização Fundiária Urbana, é uma possibilidade de instruir e esclarecer dúvidas, para 22 

que as informações colhidas sejam replicadas aos interessados que não tiveram a 23 

oportunidade de participar desta reunião. O Presidente interino passou a palavra ao Dr. 24 

Marcelo Leão que agradeceu pelo convite e espaço concedido, enalteceu o envolvimento e 25 

compromisso do presidente André em relação à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). 26 

Iniciou sua exposição, salientando a Reurb deve ser um processo do Município para a cidade. 27 

Marcelo disse que há duas modalidades de Regularização Fundiária Urbana, Reurb-E 28 

(específica) e Reurb-S (interesse social) e, como o Conselho é de interesse social, focou no 29 

Reurb-S. Salientou que a regularização fundiária deve ser compreendida como um conjunto de 30 

“medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos 31 

urbanos informais ao ordenamento territorial d urbano e à titulação de seus ocupantes”, 32 

conforme Lei 13.465/2017. Destacou que não basta apenas a titulação de propriedade que, na 33 

legislação, está colocada como última, pois a Reurb cria a qualidade urbana com o conjunto 34 
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de medidas e o coroamento se dá com a titulação. Dr. Marcelo discorreu sobre os conceitos 35 

emanados por juristas e sobre os itens que constituem o Art. 10 da Lei 13.465/2017 que trata 36 

dos objetivos de Reurb. Ressaltou que a Reurb restrita à titulação torna-se parcial, à luz do 37 

Estatuto da Cidade que condiciona a aplicação da Lei 13.465/2017. O especialista em Direito 38 

Urbanístico enfatizou a importância da etapa de organização do processo de Reurb-S no 39 

Município, o qual exige tempo e muito empenho. Salientou a importância do Município já ter o 40 

Plano Diretor e o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS). Em relação às 41 

possibilidades de preparo do processo de Reurb, Marcelo falou da (1) necessidade de realizar 42 

o levantamento das irregularidades, salientando que a Universidade Federal de Santa Catarina 43 

(UFSC) tem uma produção extensa no campo da política habitacional e da regularização 44 

fundiária, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias, nas pesquisas do 45 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que podem ajudar o Município, conveniando com a 46 

Universidade; (2) Necessidade do levantamento da situação físico-territorial das ocupações; 47 

(3) Levantamento da situação socioeconômica dos beneficiários, principalmente na Reurb-S; 48 

(4) Elaboração de estudo socioambiental; (5) Planejamento da dimensão jurídica. Além disso, 49 

identificar e contatar parcerias com colaboradores externos, como conselhos profissionais e 50 

instituições acadêmicas e de pesquisa, com vistas a Assistência Técnica Gratuita (ATHIS), 51 

bem como conhecer os planos, programas e projetos oferecidos pelo governo estadual e 52 

federal. Na sequência, discorreu sobre possibilidades de conteúdo do programa de Reurb, 53 

sendo: Ato normativo com definição do plano; objetivos gerais; critérios para atribuir perfil de 54 

baixa renda, aplicável para Reurb-S; uma comissão para ser interlocutora entre o poder 55 

público e a sociedade; regulamentações locais com critérios para notificações, elaboração de 56 

cadastros e projeto de Reurb. Em relação a organização do processo de Reurb no Município, 57 

Dr. Marcelo enfatizou que é preciso consolidar o entendimento de que, mais que um direito 58 

individual de propriedade, a Reurb principalmente de interesse social, promove a política de 59 

desenvolvimento urbano local, assegurando a todos o direito a cidades sustentáveis e 60 

inclusivas, definido no Estatuto da Cidade. Marcelo também apontou algumas reflexões: 61 

Relação Reurb e Princípio de permanência; Controle de qualidade das Certidões de 62 

Regularização Fundiária (CRF). Na oportunidade, enfatizou que cabe ao Conselho, enquanto 63 

órgão fiscalizador, saber como está sendo construído o projeto urbanístico de Reurb, no intuito 64 

de melhorar a qualidade do projeto e sintonizar com as necessidades da população. Disse 65 

ainda sobre a importância do termo de compromisso e o cronograma das obras a serem 66 

executadas. Ainda sobre o papel do CMHIS, constante na Lei 8210/2010 e no Regimento 67 

Interno, aplicáveis à promoção da Reurb-S, Marcelo salientou que o Conselho tem funções 68 
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importantes tanto na competência fiscalizatória, quanto na propositiva e deliberativa para fazer 69 

suas contribuições nesse processo de Reurb plena e de interesse social, como: receber as 70 

demandas da sociedade para fins de regularização fundiária sustentável; apreciar Plano de 71 

Metas; propor estudos e medidas para trabalhar a Reurb; articular as políticas setoriais e a 72 

política urbana como um todo, inclusive a regularização fundiária; garantir a transparência 73 

pública; sugerir, acompanhar e fiscalizar e supervisionar a gestão contábil e financeira do 74 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), dentre outras. Neste sentido, 75 

Marcelo destacou a importância de criar uma Câmara Técnica dedicada à promoção e 76 

efetivação da Reurb-S no Município. Também discorreu sobre a participação e controle social, 77 

enfatizando o Art. 4º do Estatuto da Cidade, o qual apresenta como um dos instrumentos de 78 

política urbana, a regularização fundiária. Enfatizou ainda a importância da participação das 79 

comunidades e entidades da sociedade civil no controle social, principalmente quando há 80 

utilização de recursos municipais. Finalizando, Marcelo destacou que o Conselho é a síntese 81 

do debate entre o poder público e a sociedade. André agradeceu pela explanação e enfatizou 82 

que o caminho adotado pela Prefeitura está correto, considerando as medidas elencadas pelo 83 

Dr. Marcelo. André informou que a arquiteta Juliana, é a responsável pela Reurb-S, 84 

juntamente com a assistente social Betina, além do setor de Habitação. Disse que alguns 85 

processos já finalizados com CRF foram encaminhados para o Cartório, o qual está 86 

encontrando dificuldades de dar andamento por falta de parâmetros. André cientificou que, em 87 

conversa com uma comissão do direito imobiliário da OAB, a mesma informou que o código de 88 

normas está sendo atualizado e irá prever todas essas questões referentes ao cartório para 89 

abertura de matrículas. André disse que, o Município está elaborando o documento, com o 90 

cuidado de seguir a lei federal, mas que atenda as peculiaridades do Município, considerando 91 

que uma parte é está na região continental e parte é Ilha, com relevo complexo, terrenos de 92 

marinhas, explosão demográfica, crescimento desordenado e uma série de outras questões. 93 

Salientou que uma série de medidas está sendo tomada, tanto pela fiscalização para coibir as 94 

ocupações irregulares, como na parte da desburocratização, simplificando o processo aos que 95 

buscam a legalidade, e também, não menos importante, a regularização fundiária. André 96 

disse que o Município está passando por uma reestruturação da regularização fundiária. A 97 

Comissão Técnica, instalada em 2019, realizou estudo e identificou que, aproximadamente, 98 

trinta e oito por cento (38%) do terreno ocupado no Município se trata de ocupação irregular, 99 

passível de Reurb. Na oportunidade, enfatizou que o Município precisa estar muito atento ao 100 

que reza a Lei 13.465/2017 para enfrentar os entendimentos adversos, por vezes, até na 101 

tentativa de intimidar. Em relação ao papel dos beneficiários, André disse que precisa estar 102 
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sempre alerta, pois alguns solicitam a regularização por alguma questão específica e não pelo 103 

querer se regularizar. É preciso esclarecer que a situação irregular não irá permanecer, porém 104 

algumas coisas podem ter que mudar, os beneficiários podem ter que abrir mão de algumas 105 

questões, o Município abrir mão de algumas exigências, para encontrar o melhor caminho 106 

para regularizar a comunidade. André informou que na semana subsequente estará em 107 

reunião com a diretoria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/SC), no sentido de 108 

buscar parcerias, considerando a necessidade de técnicos, para auxiliar no processamento da 109 

Reurb no Município. Neste sentido também fez contato com o CREA. André disse que não 110 

houve contato das universidades e entidades de classe, com interesse propositivo em relação 111 

a Reurb, por isso, o Município está tomando a iniciativa. Informou ainda que em contato 112 

realizado com a ACIF, a Associação disponibilizará material humano e organizará um 113 

escritório, dentro do espaço físico da SMDU, com projetos de interesse social. A legislação da 114 

Reurb está em fase final de elaboração e, na avaliação de André, será importante para a 115 

regularização fundiária e o FMHIS. Estevão se manifestou agradecendo pela exposição do Dr. 116 

Marcelo e salientando que o mesmo será palestrante num evento a nível nacional. Enalteceu o 117 

esforço do André que está desenvolvendo o trabalho com recurso humano, sem recurso 118 

financeiro. Estevão disse que na votação da LDO na Câmara de Vereadores, solicitou a um 119 

vereador a inclusão de um percentual de 0,08% para que fosse destinado ao CMHIS, o que foi 120 

vetado, lamentou. Sendo assim, na avaliação do Estevão, esta matéria não está inclusa nas 121 

prioridades do Prefeito Municipal. Por outro lado, disse que levará ao CREA a proposta do 122 

CAU, o qual tem destinado um percentual da arrecadação para atender essas necessidades. 123 

Disse que coloca seu esforço e sua energia à disposição para resolver parte desses 124 

problemas em Florianópolis. Na sequência, Sheylla Guedes/Maçan agradeceu pelas 125 

informações prestadas pelo Marcelo e informou que posteriormente buscará orientações em 126 

relação às comunidades da Região Norte da Ilha. André resgatou a fala do Marcelo, 127 

salientando a importância de constituir uma comissão de Reurb no Conselho, com o intuito de 128 

produzir materiais para subsidiar a Prefeitura, principalmente, na área de interesse social. 129 

Paulo Rover se manifestou dando ênfase aos esclarecimentos do Dr. Marcelo e buscou 130 

refletiu como a Reurb acontece na prática, exemplificando: Como o poder público chega na 131 

Comunidade do Morro do Quilombo? O morador pode se opor à regularização fundiária? 132 

Quais as obrigações do morador? Disse que é muito discutido nas associações de moradores 133 

que o projeto de urbanização seja um pacto, com obrigações tanto do poder público quanto do 134 

morador. Marcelo disse que no parágrafo 3ª, Art. 4º do Estatuto da Cidade, fala que 135 

considerando que a Reurb dispende de recursos, precisa ter participação e controle social. 136 
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Enfatizou que a população tem muito a contribuir com o poder público nas suas ações, como a 137 

Reurb. O papel da sociedade e o nível de participação no processo de Reurb precisam estar 138 

definidos na legislação municipal. Exemplificou que o Conselho poderia contribuir formando 139 

um grupo de estudo e elencando os procedimentos que deveriam constar na organização do 140 

processo do Município, considerando que os conselheiros são conhecedores da realidade do 141 

Município e estão cientes do que a comunidade pode oferecer. Marcelo disse ainda que existe 142 

uma alteração recente na Lei 13.465/2017, perigosa e contraditória na sua avaliação, onde cita 143 

que o Município, se quiser, pode cobrar pela Reurb-S, o que pode inviabilizar este processo. 144 

André complementou que o Município está buscando construir, junto à Caixa Econômica 145 

Federal, formas de viabilizar financiamento aos beneficiários do Reurb-E, considerando haver 146 

um passivo urbanístico em muitas localidades do Município. Disse ainda no Termo de 147 

Compromisso, no Reurb-E, tem um cronograma das obras, quais as obras, com base no 148 

projeto de regularização fundiária aprovado. Firmado o Termo de Compromisso, os próprios 149 

beneficiários do núcleo terão que implementar aquelas obras. Estão sendo estudadas outras 150 

possibilidades, no sentido de garantir que, de fato, estas obras sejam realizadas. O intuito dos 151 

gestores da legislação é que a Reurb não seja utilizada somente para titulação, mas sim como 152 

instrumento para trazer os núcleos urbanos informais para o ordenamento territorial do 153 

Município, dando qualidade de vida e dignidade aos munícipes. Em alguns casos haverá 154 

contrapartida dos beneficiários. Ivone salientou a importância das informações sobre a Reurb, 155 

principalmente em relação à titulação como sendo a última ação a ser feita, considerando que 156 

outras precisam ser realizadas nessas áreas. Refletiu sobre as comunidades em que já está 157 

entendido que as pessoas permanecerão no local, porém que não tem urbanização suficiente. 158 

Ivone salientou que é comum ouvir que, “como as pessoas não são proprietárias da área, não 159 

se pode fazer nada”. Na sua avaliação, este é um limitador, pois o poder público diz que os 160 

benefícios não podem ser feitos. Disse ainda que enquanto as ocupações não estão 161 

regularizadas, as pessoas permanecem no local. Porém, depois de regularizar, o local é 162 

supervalorizado tornando-se espaço de especulação e muitos moradores acabam vendendo. 163 

Indagou se está sendo discutido algum modelo de titularidade da área, que fosse diferente da 164 

propriedade privada, com títulos individuais. Ivone salientou que esta questão está permeando 165 

a discussão em relação à População em Situação de Rua. Marcelo agradeceu à Ivone que 166 

abordou estas questões e, na oportunidade, discorreu sobre alguns pontos relevantes. Disse 167 

que o que diferencia o preço da terra na parte insular de Florianópolis é se o terreno tem 168 

escritura ou é área de posse. Salientou que não basta a titulação, precisa também da 169 

infraestrutura, senão desta forma, a pessoa pode sofrer o processo de gentrificação, vendendo 170 
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o terreno, agora titulado e, com este valor comprar em outro local, voltando à precariedade. 171 

Marcelo informou que há um instrumento inovador chamado Termo Territorial Coletivo (TTC) 172 

que tem gestão coletiva de propriedade com “possibilidade de restringir o ingresso de 173 

possíveis novos moradores da área com o objetivo de manter suas características originárias”, 174 

salientou Marcelo. Desta forma, a transmissão de imóveis pode se dar apenas para pessoas 175 

de baixa renda, evitando a gentrificação. Marcelo disse que não se trata de um regime 176 

comunal de bens, entre moradores de baixa renda, mas a tentativa de garantir os direitos de 177 

permanência. Na oportunidade, salientou que o TTC está em discussão no Brasil, uma 178 

conjugação de movimentos sociais e, sobretudo, pessoas ligadas à ONG do Rio de Janeiro e 179 

ao Instituto de Pesquisa e Planejamento da UFRJ. Em Florianópolis, essa discussão também 180 

está acontecendo, salientando que no seu curso de mestrado está aprofundamento este 181 

instrumento. Marcelo refletiu que o problema não é apenas o despejo judicial e a venda 182 

voluntária, mas a gentrificação também. Em relação à infraestrutura citada pela Ivone, 183 

Marcelo disse que, se o Município, durante décadas e por diversas gestões municipais, 184 

pavimentou ruas abertas à revelia do poder público, levou poste, água, pavimento para essas 185 

ruas irregulares, está comprovado que a infraestruturação de áreas é uma questão de opção 186 

política. Em relação às colocações do André sobre Reurb-E, Marcelo enalteceu o Município 187 

pela preocupação em garantir que as pessoas do Reurb-E possam se beneficiar de algum tipo 188 

de crédito. E destacou que o Serviço Social tem um papel nobre, que precisa ser respeitado e 189 

ouvido pelo poder público, pelos urbanistas e advogados, no sentido que avaliar se a baixa 190 

renda se resume apenas no salário ou se seria possível ampliar essa faixa pois, muitas 191 

pessoas, se ficarem o Reurb-E não vão conseguir se regularizar. Portanto, “quem tem que ser 192 

o capitão deste debate é o Serviço Social”, concluiu Marcelo. André encerrou o círculo de 193 

conversa sobre Reurb, enfatizando que o tema é muito amplo. Na oportunidade, reiterou o 194 

agradecimento ao Dr. Marcelo Leão pela explanação e esclarecimentos ao Conselho. No 195 

momento dos informes, Antonio Couto parabenizou ao Dr. Marcelo pela explanação e, na 196 

sequência, passou dois informes: 1) O CAU/SC promoveu uma Capacitação focada em 197 

Assistência Técnica, em 2019, com participação do Dr. Marcelo, quando foi produzido um 198 

guia, sendo que uma parte trata sobre o Reurb. Na época, a arquiteta Juliana e a assistente 199 

social Betina participaram da capacitação. Acesso ao documento pelo Link 200 

https://causc.gov.br/noticias/cau-sc-lanca-guia-do-passo-a-passo-para-a-assistencia-tecnica-201 

em-habitacao-social/. 2) O CAU/SC está lançando uma capacitação online, realizada de forma 202 

presencial em 2019 nas cidades de Florianópolis e Chapecó. Com a pandemia, o material foi 203 

transformado em Youtube, o qual será lançado na Semana Nacional da Habitação, promovida 204 
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pelo CAU/Brasil, nos dias 17 a 19/08/2021, das 15 às 17 horas. No evento haverá participação 205 

do CNFEA. Serão apresentadas algumas experiências de Santa Catarina. Na oportunidade, 206 

disponibilizou os links de acesso ao evento https://caubr.gov.br/semana-da-habitacao-do-cau-207 

brasil-seminario-online-debate-politicas-urbanas-e-athis/. 3) André informou que fez contato 208 

com a presidência do CAU/SC, com intermediação do Antonio, e a reunião está agendada 209 

para a próxima semana com o objetivo de buscar cooperação técnica para deslanchar os 210 

processos de Reurb e implementar uma rotina de trabalho de regularização fundiária no 211 

Município. Na sequência, conforme a pauta, André colocou em apreciação a ata da 84ª 212 

Reunião Ordinária realizada no dia 08/07/2021 e ata da 25ª Reunião Extraordinária realizada 213 

no dia 22/07/2021, sendo aprovadas por unanimidade. Finalizando a reunião, André 214 

agradeceu a participação de todos e reiterou a importância de organizar, no Conselho, uma 215 

comissão específica sobre Reurb. Nada mais havendo a tratar, André Leivas de Araújo 216 

Vianna encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 217 

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
https://caubr.gov.br/semana-da-habitacao-do-cau-brasil-seminario-online-debate-politicas-urbanas-e-athis/
https://caubr.gov.br/semana-da-habitacao-do-cau-brasil-seminario-online-debate-politicas-urbanas-e-athis/

