
                                                       
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITE GESTOR - 10/09/2009 1 

No décimo dia mês setembro de dois mil e nove, às dezessete horas, no Auditório do 2 

Museu Histórico de Santa Catarina: Palácio Cruz e Souza, reuniram-se conforme lista 3 

de freqüência anexa os membros integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da 4 

Cruz. Na oportunidade estiveram presentes trinta e uma pessoas representando 5 

entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas contratadas. 6 

Assistente Social Kelly saudou os presentes e explicitou que o objetivo da reunião é a 7 

discussão sobre as questões referentes ao processo de regularização fundiária cujo 8 

contrato foi firmado e a empresa iniciou os trabalhos. No início da reunião foi solicitado 9 

um espaço para informes da Defesa Civil Municipal, através do seu coordenador Sr. 10 

Luiz Eduardo Machado, o qual informou que o Estado de Santa Catarina está em 11 

alerta, tendo em vista, o grande volume de chuvas previsto para os próximos dias. Em 12 

Florianópolis há possibilidade de chuva entre 47 mlm a 100 mlm, o que pode chegar a 13 

conseqüências mais graves do que o evento de novembro/08. Destacou que veio à 14 

reunião para alertar as lideranças comunitárias, porque as tem como parceiros e são 15 

primeiros a socorrer e informar aos órgãos competentes. Informou também que conta 16 

com aproximadamente cem (100) voluntários para atender às possíveis demandas. Na 17 

oportunidade, João Batista e Valdecir, reforçaram a importância da parceria 18 

estabelecida com a Defesa Civil, enquanto líderes comunitários, que possuem o papel de 19 

representar a comunidade junto ao poder público. Sulimar solicitou ao representante da 20 

Defesa Civil o fornecimento de luvas, capa e botas às lideranças comunitárias, 21 

salientando que os líderes acompanham os técnicos nas visitas e não dispõe destes 22 

equipamentos. Kelly rememorou que na última reunião ordinária do Comitê Gestor 23 

houve encaminhamento de articular uma reunião com a Defesa Civil, desta maneira foi 24 

agendada reunião para o dia 16/09/2009, às 17 horas. Na sequência, o Arquiteto João 25 

Maria Lopes, coordenador da Comissão de Regularização Fundiária, argumentou que é 26 

um processo complexo e difícil, por isso, a importância de desencadear discussões sobre 27 

o tema entre técnicos e lideranças comunitárias, passando a palavra para o representante 28 

da Empresa Iguatemi Sr Mario Zimermann. Sr Mario Zimermann apresentou o escopo 29 

da proposta de trabalho contratado com a SMHSA, através do Contrato 662/FMIS/2008, 30 

e a equipe técnica envolvida presente na reunião Geraldo, Elisa e João Paulino. 31 

Abordou as diversas ações do trabalho explicando cada uma delas, que seguem as 32 

etapas previstas na TR: diagnóstico físico-ambiental; diagnóstico da situação fundiária; 33 

levantamento topográfico, planimétrico e georreferenciamento de cada lote, que se 34 

encontra em fase de conclusão na comunidade da Serrinha; atualização cadastral dos 35 

moradores; e por último, a apresentação dos projetos de alinhamento urbanísticos e 36 

orientações de procedimentos para regularização fundiária. A Assistente Social Kelly 37 

esclareceu que a comissão técnica tem como atribuição acompanhar e avaliar os 38 

produtos elaborados pela Empresa Iguatemi, analisados num segundo momento pelos 39 

técnicos da Caixa, para posterior liberação dos respectivos pagamentos. Na sequência 40 

foi aberto espaço para esclarecimentos, Sr. Teco, questionou como será a participação 41 

das comunidades nesse processo e Valdecir reforçou a importância da participação 42 

ativa das comunidades sendo ouvida e decidindo em conjunto, para não prejudicar o 43 

direito dos moradores. Kelly destacou que a participação das comunidades será 44 

fundamental para o processo, o que deverá ser construído, e que o trabalho da Iguatemi, 45 

conforme apresentado, é de levantamentos puramente técnicos, mas que deve ser do 46 

conhecimento das lideranças. Arquiteto João Maria coordenador da comissão, reforçou 47 

a importância do levantamento topográfico, terceiro produto do contrato, que 48 

possibilitará estabelecer a coincidência entre a situação real do terreno, sua planta com 49 



                                                       
dimensões e título de propriedade, o que será posteriormente conferido com o cadastro 50 

da família. Sr.Valdecir informou que em sua comunidade há pessoas com várias casas 51 

e terrenos, sendo grande a especulação, indagou como ficará essa situação. Prof. 52 

Salomão informou que a Comissão de Regularização Fundiária, decidirá à luz da 53 

legislação vigente, sendo que alguns problemas serão resolvidos diretamente com os 54 

proprietários. O processo deverá ser discutido com a comunidade porém, quando o 55 

espaço do dialogo se esgotar, os casos serão encaminhados para o Tribunal de Justiça. 56 

Salientou também que não tem dúvidas que, nesse processo haverá embates, pois todo 57 

processo de regularização fundiária é conflituoso. Sr. Clair relatou que parte do Morro 58 

da Penitenciária foi doada pela COHAB, e que também existe morador com até quatro 59 

lotes. Sr. João Batista indagou sobre o prazo de conclusão dos trabalhos, tendo em 60 

vista, que a entrega das obras está prevista para agosto/2010. Sr. Mário informou que o 61 

contrato é de dois anos, e a previsão de  iniciar no Morro do 25 é para  março ou  abril 62 

do próximo ano. D. Neide apresentou sua dúvida com relação ao direito de propriedade 63 

para os casos de inquilinato. Com relação a essa e outras dúvidas apresentadas, Prof. 64 

Salomão informou que terra particular é possível regularizar através da usucapião, para 65 

as de propriedade do poder público o instrumento a ser utilizado é outro, dependendo da 66 

situação há um instrumento adequado para a regularização. Destacou que a situação dos 67 

inquilinos é complicada, pois também depende das condições encontradas para a posse 68 

da terra, por exemplo: se o proprietário tem escritura pública é incontestável a posse, 69 

não há o que se regularizar, e vale ainda a orientação de encontrar o instrumento 70 

adequado, contudo,  em se tratando de terras públicas, onde o ocupante possui mais de 71 

um lote e aluga, o direito é de quem aluga, em razão do princípio da função social da 72 

propriedade. Sr. Elivaldo questionou com relação à dimensão do lote, sendo 73 

esclarecido pelo Prof. Salomão que em loteamento especial, que é o caso do Projeto do 74 

Maciço, o tamanho pode variar conforme a realidade local, mas não poderá exceder 75 

250m² para receber a escritura ou usucapião gratuitamente. Terrenos de 600m², por 76 

exemplo, a PMF poderá fracioná-lo, mas depende da documentação que o proprietário 77 

possui.No segundo momento da reunião, João Maria sugeriu uma dinâmica de grupo 78 

onde os presentes registrassem em cartões de cores distintas suas preocupações, dúvidas 79 

e problemas, bem como, sugestões e propostas para superação dos mesmos. Destacou 80 

que o material após sua sistematização servirá para orientar os trabalhos da equipe 81 

técnica. Alguns representantes apresentaram suas dúvidas e sugestões verbalmente 82 

outros por escrito. Dúvidas apresentadas foram: 1)Como fica a situação de pessoas 83 

que são proprietárias de mais de um imóvel? 2) Como identificar imóveis dentro do 84 

Maciço? 3) Como ficará a situação de quem comprou um ou mais imóveis e que possui 85 

registro em Cartório de compra e venda? 4) A Prefeitura pode desapropriar terrenos 86 

ocupados com área superior a 250 m² para alojar famílias? A Prefeitura pode dividir os 87 

terrenos grandes? 5) Como será regularizado o imóvel alugado – será destinado para o 88 

proprietário ou para o inquilino? 6) Qual o tamanho dos lotes a serem regularizados?O 89 

terreno poderá ter área inferior a 250 m²? 7) Casa alugada em área invadida em que o 90 

cadastro está em nome do inquilino, quem tem direito? 8) Tem direito a propriedade a 91 

pessoa que comprou uma casa depois do cadastro ter sido realizado? 9) Como 92 

identificar proprietários de mais de um imóvel no município ou estado? 10) 93 

Proprietários de outros imóveis, mesmo que não sejam em Florianópolis, como fica sua 94 

regularização fundiária no Maciço? 11) Qual o encaminhamento para os moradores que 95 

construíram casas depois do cadastro realizado? 12) Quem tem escritura em outro 96 

município? 13) Após o cadastro, pode transferir o imóvel? SUGESTÕES: 1) O 97 

morador que vender a casa para outra pessoa não cadastrada, este último não terá o 98 



                                                       
direito da regularização e a casa deverá ser utilizada para moradia de famílias situadas 99 

em área de risco.2) Destinar parte das áreas livres para construção de sede para 100 

Associação de Moradores. 3) Uma família que compra uma casa depois do cadastro ela 101 

deve ter direito. 4) Criar um fundo comunitário com a regularização fundiária. 5) Que 102 

não tenha o direito de transferência de cadastro. 6) Nas áreas públicas que sejam 103 

desapropriados moradores com prazo inferior a cinco anos, não cadastrado pela PMF, 104 

para remover famílias das áreas de risco. 6) Depois do projeto pronto, colocar nomes 105 

nas servidões da comunidade. Com o término da dinâmica a reunião foi encerrada e nós, 106 

Kelly Cristina Vieira e Paulina Korc, registramos a presente ata. 107 


