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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 1 
INTERESSE SOCIAL – 20/07/2018. Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezoito, as 2 
quatorze horas, no Auditório da Casa da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – 3 
Florianópolis, reuniram-se os seguintes conselheiros do Conselho Municipal de Habitação de 4 
Interesse Social (CMHIS): Lucas Barros Arruda e Kelly Cristina Vieira (SMI); José Luiz Sardá 5 
(FLORAM); Jaisson José Vieira (SMC); Kamila Mendonça de Lima (SMDU); Priscila Valler dos 6 
Santos (SMS); Maria Correia da Silva (Região Norte da Ilha); Indianara Bianqueto Fogaça 7 
(Região Centro Ilha); Elenyr de Souza (Região Sul da Ilha);  Leonardo Roque Pessina Bernini 8 
(Região Leste); Ângela Maria Luiti (UFECO), nove conselheiros justificaram suas ausências e 9 
mais vinte e cinco pessoas assinaram a lista de frequência da presente reunião, entre 10 
moradores e apoiadores da ocupação Marielle Franco, que segue abaixo escaneada para 11 
conferência. O Superintendente de Habitação e Saneamento/SMI Engº Lucas Barros Arruda 12 
presidiu os trabalhos agradecendo o comparecimento de todos e esclarecendo se tratar de 13 
reunião extraordinária do conselho de habitação de interesse social, solicitada por conselheiro 14 
representando a ocupação, com pauta única, para ouvir os moradores da Ocupação do Alto 15 
Caeira. Abriu os trabalhos, passando a palavra para a comunidade. Senhor Loureci Ribeiro, na 16 
qualidade de apoiador da ocupação, solicitou primeiramente que todos os participantes se 17 
apresentassem. Após todas as apresentações dos presentes, senhor Loureci expôs que a 18 
reunião junto ao conselho de habitação ocorre em razão da existência das ocupações que 19 
estão ocorrendo em Florianópolis, em especial a ocupação Marielle Franco e o debate iniciado 20 
no dia 29 de junho, onde foi estabelecido um acordo a partir do superintende de habitação 21 
Lucas Arruda, SMDU, Procuradoria do município, Assistência Social, com a participação de 22 
vários órgãos da Prefeitura, ocupantes e comissão de negociação do movimento, onde se tirou 23 
um procedimento que estabeleceu a constituição de um grupo técnico que viesse buscar 24 
mediar soluções no âmbito da gestão municipal, com a participação da sociedade que 25 
estariam acompanhando esse debate. Como medida, foi proposto enquanto movimento social 26 
e grupo de apoio, um prazo de seis meses para constituir um trabalho técnico e avaliar as 27 
possibilidades. Contudo,  foi dado um prazo de trinta dias pelo próprio superintendente para 28 
após a constituição de uma comissão de trabalho, pudesse se reunir ao longo desse prazo 29 
apresentando possibilidades e encaminhamentos mais gerais. Foi também nesta reunião, 30 
assegurado que estariam suspensas a violência e desmonte dos barracos enquanto 31 
estivessem ocorrendo às negociações. Ficou estabelecido que na segunda feira (dia útil 32 
seguinte)  se fizesse uma vistoria técnica na área, analisando a questão ambiental, geológica, 33 
e questões outras de risco, além de saneamento e infraestrutura. Isso ocorreu, mas o restante, 34 
as reuniões técnicas da comissão, não ocorreram até agora, o que preocupa, pois passaram 35 
três semanas e não fizemos nenhuma reunião chamada pela Prefeitura, o que gostaríamos de 36 
relatar aos conselheiros, e solicitar uma posição do superintendente em nome da Prefeitura. 37 
Ao mesmo tempo em que, passada uma semana, foi feita uma solicitação formal ao secretário, 38 
ao superintendente e até ao Prefeito, inclusive pedindo sua participação, para a instalação 39 
imediata da comissão para a formatação do processo de discussão técnica e política no que 40 
diz respeito tanto da área pública, quanto da área privada, na busca de garantir as diretrizes 41 
do PAC no Maciço do Morro da Cruz para o Minha Casa Minha Vida, na busca de tentar 42 
contemplar tanto as demandas dos ocupantes atuais quanto as demanda que estavam 43 
estabelecidas para o PAC. Naquela reunião fizemos também uma solicitação de caráter 44 
humanitário, pois estamos tentando recompor três casas que foram destruídas de uma forma 45 
totalmente inadequada, em função de serem casas que estavam habitadas por pessoas que 46 
não estavam presentes naquele  momento e os móveis foram retirados de dentro por parte da 47 
própria administração. Além de uma situação bastante delicada, a de um companheiro que é 48 
usuário e temos problemas de coabitação, de onde ele coabita, porque o restante das casas 49 
que foram destruídas as famílias estão coabitando as casas existentes, de forma a poder 50 
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garantir os espaços daquelas treze casas que já existiam. Também pedimos que na semana 51 
seguinte, na busca de se construir um processo onde não houvesse novas ocupações, fosse 52 
feito um cadastro físico social na comunidade pelas assistentes sociais da prefeitura, com o 53 
acompanhamento do conjunto das lideranças locais e o grupo técnico, o que também não 54 
correu. Ao mesmo tempo em que, ruídos apontam informação que chega por servidor da 55 
SMDU de que a PMF estava desautorizando o acordo feito, e somente isso para nós pode 56 
estar justificando  a ausência das iniciativas do que foram protocolados na reunião do dia 29. 57 
Algumas questões da comissão técnica poderiam ter sido feitas e como realmente faz três 58 
semanas que isso não está ocorrendo, estamos julgando que a prefeitura rompeu com o 59 
acordo, como denúncia que veio por parte de servidor da SMDU, e desautorizou Lucas Arruda 60 
e qualquer outro servidor a assinar acordo naqueles termos que estávamos assinando. A 61 
informação é que  a ação da Prefeitura seria de ação de reintegração de posse imediata da 62 
área, e a ação da Prefeitura seria de busca de parceria com o setor privado que está sendo 63 
ocupado, e diga-se de passagem, que a área privada que está sendo ocupada é de um dos 64 
cem maiores devedores de IPTU do município, que portanto, nos causou estranheza  de fato 65 
se isso está sendo mediado pela Prefeitura, uma articulação entre o público e o privado que 66 
onera na realidade os cofres do município, ao invés de poder garantir a função social de uma 67 
área que está vazia, e de alguma forma apoiar o que a população está fazendo. Nos causa 68 
estranheza esse tipo de denúncia, ao mesmo tempo em que a gente na salvaguarda dos 69 
direitos da população, fez uma ação de mandado de segurança, em que a juíza deu liminar 70 
favorável ao movimento na salvaguarda das famílias ocupantes, para que nenhuma situação 71 
de desmonte e retirada das pessoas da área, não fosse mediada com solução na questão 72 
humanitária  de habitação para essa população. É com base nesta liminar e com base no 73 
acordo do dia 29, que ficamos preocupados que houve uma diretriz inversa, que o 74 
superintendente e os outros atores aqui presentes, a Angela Liuti, Pessina,Priscila, Rogério, 75 
Kelly, Douglas, Elisa, Beatriz, Jana, esses companheiros que estavam presentes naquela 76 
reunião onde a gente fez um acordo subscrito por todos na verdade. Nos causa estranheza a 77 
atual situação, em especial a situação em que a gente não tem proatividade numa ação em 78 
que todos divulgamos na imprensa, inclusive setores da prefeitura, e estamos em total vazio, 79 
sabemos que dia 29 agora próximo, fecha o prazo que a própria prefeitura estabeleceu de 80 
trinta dias.  De início é isso, mas gostaríamos de alguma informação do senhor 81 
superintendente a acerca desses encaminhamentos. E depois gostaria de relatar aos 82 
senhores conselheiros o resultado da assembleia feita ontem na comunidade, na qual se tirou 83 
alguns encaminhamentos claros junto ao Conselho de Habitação sabendo que não é de 84 
caráter deliberativo e sim consultivo. Lucas diz que é deliberativo em algumas matérias. 85 
Loureci volta a falar que se faz necessário um debate aprofundado acerca das questões da 86 
habitação de interesse social, que é o que estão pleiteando aqui, com foco nos usuários da 87 
politica pública de habitação social, eles são os principais atores na busca da definição da 88 
política junto com os gestores municipais. O grupo possui um conjunto de propostas  a serem 89 
feitas para buscar o debate tanto com a administração, quanto com o conselho e a sociedade, 90 
com os pares constituídos, que representam não o usuário necessariamente, mas a sociedade 91 
que busca construir de fato um processo solidário de articulação política e viabilizar o direito 92 
que está no artigo 6º da Constituição, que é o direito a habitação para todos, e também os 93 
pressupostos do artigo 182 e 183, da função social da propriedade, e a sua implementação a 94 
partir dos instrumentos que estão no Estatuto da Cidade, aquela lei que prevê um conjunto de 95 
ações possíveis de decretar interesse público em algumas áreas. A intenção é de abrir o 96 
debate e não finalizar, até porque tem outra ocupação na cidade a Fabiano de Cristo, no 97 
Monte Cristo, com 32 famílias, cujo debate está acontecendo com a Secretaria do Continente. 98 
Loureci indagou o tempo estabelecido para a reunião, assim como, solicitou a manifestação 99 
dos conselheiros presentes naquela reunião do dia 29, apontando estar na posse do 100 
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documento assinado no dia, e que podia ler os pontos acordados se necessários. Lucas 101 
informou que o horário é até às 16 horas, pois as reuniões do Conselho são de duas horas. A 102 
conselheira Angela solicitou que o engenheiro Rogério explanasse acerca da vistoria técnica 103 
ocorrida no terreno, e que o superintende Lucas abordasse a situação do acordo do dia 29. O 104 
engenheiro Rogério toma a palavra e relata que sua leitura é sob o aspecto da engenharia e 105 
não no mérito ou aspectos sociais da ocupação. O que ele falou às orientações que passou lá 106 
no dia, irá repetir: alguns cuidados precisam ser tomados, como o tipo de solo que é uma 107 
questão fundamental naquela região. Mostrou-se pior do que se imaginava inicialmente, nas 108 
sondagens iniciais,  é muito erosivo, e isso é um problema.  Estamos com sorte, pois estamos 109 
com um inverno seco, com pouca chuva, mas num processo de chuva de grande intensidade 110 
e curta duração, ele é um solo altamente erosivo, então se aconselha que não façam nenhum 111 
tipo de escavações. É fundamental que se mantenha essa orientação até ter uma definição 112 
sobre a questão da ocupação. E outros itens que a gente conversou, algumas construções do 113 
tanto do lado direito e esquerdo de quem desce,  devem ser retiradas porque estão 114 
praticamente em R4, como se chama o grau de risco, principalmente em alguns pontos de 115 
talvegues. O que significa isso? Na Serrinha, por exemplo, que se fez uma série de obras, o 116 
que se fez no talvegue? Não se fez praticamente nada pelo risco, era um caminho que se fez 117 
a rua, com as chuvas se ela destrói a rua, se corrige e tudo bem, mas se você te uma casa 118 
num talvegue o prejuízo pode ser muito grande. Essa dinâmica de como ocupar o morro é 119 
preciso acompanhar e entender, sem entrar no mérito da ocupação em si, trabalhamos na 120 
vistoria somente o aspecto da engenharia. Também passamos uma série de orientações no 121 
que se refere as ligações de água, luz e esgoto. Algumas medidas precisam ser 122 
encaminhadas com brevidade para a ocupação para dar segurança, precisamos ter alguns 123 
encaminhamentos por parte do poder público e por parte das pessoas que estão lá: a parte de 124 
energia elétrica que estava muito precária, a parte de tubulação de água ( com muitos 125 
vazamentos o que é ruim para o solo). Engenheiro Rogério destacou a seguir que sua opinião 126 
(pessoal)  é pela opção de cozinhas e banheiros coletivos, porque? Explicou que quanto mais 127 
escavar e construir será pior, principalmente do lado direito. Em seguida Rogério indagou  128 
sobre a construção de um pavilhão que tem uma função coletiva.  O que foi confirmado pelo 129 
senhor Loureci, que se trata de uma coletiva. Rogério destacou como sendo uma iniciativa 130 
importante, pois alguns cuidados são necessários, independente do resultado final para a 131 
ocupação. Destacou por fim que estamos a dez anos trabalhando pelas comunidades do 132 
Maciço, e já se tem experiência suficiente para saber o que funciona e o que não funciona. 133 
Hoje são monitoradas quarenta e quatro unidades habitacionais em risco de cair, alguns 134 
problemas são vistos todos os dias, pois algumas coisas são tragédias anunciadas e este é 135 
nosso principal recado como técnico que esteve lá vistoriando: algumas medidas deverão ser 136 
tomadas, independente do desfecho da situação, e isso tem que ficar claro para todo mundo, 137 
era essa a ideia. Em seguida, Loureci sugeriu a leitura do texto do acordo, passando a expor: 138 
primeiro a formação da comissão técnica composta  por técnicos da prefeitura  e com 139 
representantes da comunidade, para discussão e proposição de encaminhamentos num prazo 140 
de 30 dias; item dois sendo o cadastro das famílias, sob a coordenação da Assistência Social 141 
e acompanhamento da Comissão Técnica; terceiro seria a vistoria técnica que aconteceu com 142 
a participação do engenheiro Rogério, e ficou-se de fazer avalição da devolução dos materiais 143 
apreendidos pela SMDU onde todas as madeiras retiradas das casas estão retidas na mão da 144 
Prefeitura. Loureci enfatizou sobre este ponto que se pretende dois encaminhamentos para o 145 
material:   primeiro remontar as três casas que estavam montadas e foram demolidas, a 146 
situação do Senhora Claudionor que é bastante delicada, e a de outra família que tem três 147 
filhos e está coabitando, sendo o material necessário para garantir as reconstruções. Depois 148 
em tendo material vai servir para a cozinha comunitária. O quarto ponto do acordo, foi que a 149 
prefeitura se mostrou naquela reunião impossibilitada de naquele momento autorizar qualquer 150 
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reconstrução em função de que este debate deveria ser consolidado na administração. Neste 151 
item Lucas destacou que foram impedidas qualquer reconstrução ou nova construção. Loureci 152 
informou que não houve nenhuma nova construção de qualquer outro ocupante novo na área, 153 
exceto as que foram desmontadas anteriormente. Destacou que depois da reunião somente a 154 
casa comunitária e a casa do senhor Claudionor foram reconstruídas, pois ambas foram 155 
desmontadas na ação da prefeitura. Assegurou que na área pública não existe nenhuma nova 156 
construção após a reunião. Este é o conjunto de encaminhamentos assinados naquela 157 
reunião.  Loureci finalizou sua participação trazendo a pergunta de como a Secretaria de 158 
Habitação, assistência social e demais membros da administração que fazem parte do 159 
conselho,  e o próprio CMHIS estão vendo, e se conhecem, a questão e o conteúdo  da liminar 160 
que a juíza deu favorável às famílias que entraram com Mandado de Segurança. Indagou que 161 
algum companheiro estava de posse do documento, para que pudesse ler lido se necessário, 162 
e informou que a advogada do movimento estava se deslocando para a reunião  e de posse 163 
desse material. Em seguida a conselheira Angela informou desconhecimento sobre a liminar, 164 
assim como Kelly por parte da prefeitura.  A conselheira Angela colocou que a reunião foi 165 
marcada a pedido dos conselheiros para ouvir a comunidade, mas também para a prefeitura 166 
se manifestar, não é uma reunião somente para as pessoas da ocupação. Mas também, para 167 
que aquele acordo do dia 29 possa ser informado se vai ser respeitado ou não, porque tem 168 
informações que parece que o superintende Lucas foi desautorizado, e nós queremos uma 169 
confirmação acerca desse assunto. Não quero quer que o superintendente tenha sido 170 
desautorizado, reforçou. Continuou que avaliava ter sido uma decisão muito boa a criação de 171 
uma comissão, que entende multidisciplinar, não seria somente da prefeitura, e que viesse a 172 
pensar soluções para esta ocupação, mas que também poderia ser um grupo proativo para 173 
dar uma sacudida nas questões de moradia. Angela apontou a questão da falta de dinheiro 174 
como sendo uma realidade, mas entende que talvez o trabalho dessa comissão com o 175 
conselho, que tem SINDUSCON, tem CREA, tem IAB, outras entidades, todas as secretarias 176 
da prefeitura, além do grupo técnico da “secretaria de habitação”,  ressaltou que lamenta o fato 177 
de não ser mais uma secretaria e sim uma superintendência, entende que esse grupo possa 178 
discutir as ocupações, mas que tenha força e poder de buscar outras soluções e também 179 
financiamentos para a política. Exemplificou não ser o momento para a revitalização da Rua 180 
Bocaiuva, num momento em que a população está precisando, as pessoas estão sendo 181 
expulsas de suas casas, vai revitalizar uma rua de bacanas? Enfatizou que não está fazendo 182 
discurso político, mas sim um discurso humano, e aquela reunião foi importante porque ela 183 
buscou o lado humano da questão, não se pode jogar a pessoa na rua de qualquer jeito em 184 
pleno inverno. Então, diante do avanço ocorrido de se propor uma comissão, a conselheira 185 
Angela devolveu o questionamento para os representantes da prefeitura quanto a real 186 
importância daquela comissão, como a possibilidade de busca de soluções em conjunto com o 187 
Conselho. Continuou sua explanação com o exemplo do novo “Sapiens Parque” do centro, 188 
não pode ser pensado em moradia popular junto com esse empreendimento? E assim para 189 
todas as parcerias previstas no Plano Diretor, como Outorga Onerosa, pontuou que sua 190 
avaliação é que todo o trabalho proativo desse grupo pode subsidiar as negociações nessas 191 
parcerias. As parcerias devem beneficiar todos os cidadãos, quem está investindo se beneficia 192 
com vantagens na questão de impostos,  por exemplo, e por que em contrapartida não podem 193 
construir moradia popular? São questões que podem ser discutidas nessa comissão de uma 194 
forma mais ampla e reafirmou a necessidade da resposta da prefeitura. A conselheira Maria 195 
pediu a palavra e indagou se realmente uma das áreas da ocupação possui débitos com a 196 
prefeitura de IPTU por ser área privada, e havendo essa dívida, a prefeitura pode pegar a área 197 
em troca para construção de moradias. Loureci indicou que o proprietário consta na relação 198 
dos cem maiores devedores de IPTU de Florianópolis. Em seguida, Maria indagou junto aos 199 
ocupantes presentes quantas moradias seriam necessárias para os dois terrenos, sendo um 200 
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da prefeitura e o outro privado.  Para o que senhora Janaina, moradora, respondeu que 201 
somente para a área privada são 89 casas. Maria continua sugerindo uma negociação com 202 
uma construtora por área construída, e assim já resolve o problema de moradia de todos. A 203 
conselheira Angela diz que a Prefeitura tem a resposta para isso, indagando se as 190 novas 204 
moradias previstas para o Maciço serão construídas neste terreno privado de  propriedade do 205 
senhor Hélio Costa, que não é o apresentador da TV. A conselheira Kelly esclareceu que o 206 
projeto da PMF é para a área pública. Vai ser no terreno da Prefeitura. Conselheira Maria 207 
solicitou a possibilidade do levantamento dos valores em atraso do IPTU da área privada da 208 
ocupação,  para a próxima reunião do conselho, e esclarecimentos da lei, de quanto tempo 209 
deve ter de atraso para negociações do tipo a prefeitura tomar o terreno para habitação.  Kelly 210 
destacou que a informação constante na prefeitura, é que o proprietário da área entrou com 211 
processo judicial de reintegração de posse, como o terreno é privado a prefeitura não foi 212 
citada, mas alguns moradores já foram notificados  para audiência. Conselheira Maria fala que 213 
ainda assim ele é devedor do município. Kelly responde afirmativamente, mas destaca que se 214 
trata de questões distintas: o pedido de reintegração de posse é uma coisa, a propriedade é 215 
dele pode requerer. As dívidas com a prefeitura outra coisa, cabendo a ela cobrar seus 216 
devedores.  Conselheira Priscila sugeriu uma manifestação da PGM no sentido de orientar o 217 
conselho de quais medidas legais são cabíveis, se realmente existe esse débito, pois não é 218 
simplesmente a prefeitura tomar posse, depende de uma ação judicial, se tem execução fiscal 219 
em curso. A moradora Janaina confirmou que quatro moradores foram citados e estão a anos 220 
lidando com a Angela (esposa do proprietário) para continuar morando ali. Continuou 221 
questionando se o terreno é privado, como a prefeitura entrou na área e derrubou quatro 222 
casas como a FLORAM fez? Então não poderiam entrar e ter feito isso, ali do lado que é 223 
privado, onde mora. Kelly informou não ser possível responder pela FLORAM, somente ela 224 
para dizer o que de fato aconteceu, e destacou que a proposta é estar tratando no conselho 225 
sobre a área pública, lado direito de quem desce, onde a creche está sendo construída, pois é 226 
esta a área da prefeitura para onde existe o projeto habitacional. Mas a moradora  Janaína 227 
reforçou a indagação de porque nas duas operações teve demolição nas duas áreas? 228 
Conselheira Kelly, respondeu que na segunda operação não teve demolição na área privada, 229 
pois estava presente podendo então afirmar isso, e se ocorreu alguma demolição na primeira, 230 
a FLORAM é quem pode responder, muito embora, esclareceu, que em se tratando de APP 231 
mesmo em área privada a FLORAM pode atuar. Pontuou novamente a importância de 232 
concentrar a discussão na área pública. Neste momento, o senhor Loureci solicitou uma 233 
questão de ordem e passou a esclarecer que o foco central da reunião de hoje é com certeza  234 
o conjunto da ocupação, não diz respeito somente a área pública mas a área privada também. 235 
E o segundo foco é de se obter uma resposta dos gestores municipais acerca dos 236 
questionamentos claros: ouve um acordo no dia 29, assinado por vários dos presentes, e a 237 
solicitação é a resposta ao questionamento de porque não houve encaminhamento para 238 
comissão técnica até agora? E se é correto afirmar que a SMDU junto com a PGM, estão com 239 
parecer (aceito pelo Prefeito também), de que não poderia se aceitar o tipo de acordo que foi 240 
acertado dia 29; e por último se existe conhecimento da liminar recebida no dia 10 do mês 241 
corrente. Destacou que tem encaminhamentos de propostas, mas essas questões são 242 
posteriores ao posicionamento dos representantes da administração no Conselho, acerca dos 243 
questionamentos apresentados.  Essa reunião é uma continuidade do debate político já 244 
iniciado, buscando mediações importantes a este Conselho e a administração municipal. Em 245 
seguida o conselheiro Lucas pede a palavra para esclarecer que a reunião foi uma 246 
convocação do Conselho para ouvir o movimento, mas como chegaram com perguntas para o 247 
governo, elas serão respondidas ao final, quando o  Conselho entender que a mensagem foi 248 
transmitida. Conselheira Angela aponta a necessidade de um diálogo e o senhor Loureci 249 
destaca a necessidade de um debate, e sendo assim, a necessidade de perguntas e respostas 250 
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o tempo todo, não só uma decisão ao final, com uma declaração da administração municipal. 251 
Lucas respondeu que é importante destacar que não se trata de um diálogo com a Prefeitura, 252 
e sim com o Conselho, é muito mais. Então, está cumprindo o que foi combinado, dando 253 
espaço para que o movimento possa falar com os conselheiros. Questionou se está superada 254 
a primeira parte de ouvir o pessoal? O conselheiro Pessina, responde dizendo que entende 255 
ser o momento de um posicionamento da Prefeitura. Em seguida foi passada a palavra ao 256 
Vereador Lino, respeitando as inscrições. O vereador Lino Peres destacou que estava 257 
presente na reunião na função constitucional de acompanhar e fiscalizar as ações do 258 
Executivo, portanto, em qualquer tipo de ação, nosso mandato, ou de qualquer outro vereador 259 
pode estar presente. Nesta reunião em  particular a questão da habitação, acompanhando um 260 
caso de ocupação, que particularmente, também já acompanho desde administrações 261 
anteriores, na condição de professor da Universidade Federal aposentado e pesquisador de 262 
planejamento urbano e habitação. Destacou que já vem a  muitos anos acompanhando essa 263 
temática no município, já acompanhou em 89/91 a primeira no município, a ocupação Monte 264 
Cristo, e antes também como professor, as mobilizações que aconteciam na frente do Palácio 265 
Tancredo Neves. Também falou do papel da Universidade enquanto laboratório para essas 266 
discussões por ser uma universidade pública. Já vem acompanhando diversas ocupações 267 
lentas como Papaquara, Vila do Arvoredo e várias áreas que ao longo dos anos vão sendo 268 
ocupadas ou por omissão ou por déficit de uma política tímida de habitação. Destacou ainda, 269 
que na gestão passada houve na mesma área uma ocupação, chamada Palmares, que com a 270 
mesma argumentação, ser área de preservação, área de risco, foi a polícia pra cima, mais que 271 
depois a Prefeitura recuou, fez uma discussão e o gabinete deste vereador ajudou na 272 
mediação. Lembrou que  naquela época, administração do prefeito César Sousa, chegou a 273 
uma solução das famílias saírem, sendo indenizadas, com aluguel social, enfim, teve uma 274 
saída a partir do diálogo que foi feito. Continuando sua fala, o vereador ressaltou que com o 275 
acordo que fez na reunião anterior, a prefeitura sinaliza ter sensibilidade com uma questão 276 
social,  ainda que se tenha um projeto no MCMV de 192 unidades na área, que está 277 
demorando por uma série de razões. Menciona a existência de uma população dinâmica, que 278 
vive de aluguel, confirmada por pesquisa da professora Maria Inês em 2004, que mostra que 279 
parcela significativa da população carente sobrevive pagando aluguel, as populações pobres 280 
sobrevivem também alugando para as populações pobres. Sendo impossível viver dessa 281 
forma, pagando de aluguel quase tudo o que ganham, e é por isso que essas ocupações 282 
aparecem agora, por que é o resultado da crise da habitação no país, onde as famílias não 283 
tem dinheiro para pagar aluguel e comer. A Prefeitura deu um sinal de acolhimento, dizendo 284 
vamos ver como a gente resolve isso, discutindo de uma forma conjunta, humana a habitação, 285 
o que resolve a vida em primeiro lugar. As famílias quando ocupam algumas áreas relatam 286 
que assim dinheiro para comer, e a vida vem em primeiro lugar, independente se é legal ou 287 
ilegal. Essa é uma questão real, concreta e não ideológica e política. É o mercado informal dos 288 
alugueis, em muitos locais, inclusive na Ilha da Magia. Colocou seu gabinete a disposição para 289 
ajudar a mediar às negociações que não podem retroceder sem diálogo, com total apoio ao 290 
acordo assinado pelo superintende Lucas. Pede que sejam fortalecidas as instâncias da 291 
habitação, do planejamento urbano, patrimônio histórico que quase sumiu do organograma da 292 
PMF, defendendo sempre as instituições fins. Encerra dizendo que devem ser apoiados os 293 
técnicos dessas instituições, avaliou como um absurdo que a secretaria de habitação esteja 294 
sendo desmontada,  o número das assistentes sociais vem caindo a cada ano, e tudo isso tem 295 
uma ligação direta com esta vasta demanda com relação a habitação de interesse social. 296 
Superintendente Lucas esclareceu que somente as assistentes sociais  terceirizadas saíram, 297 
as efetivas todas permanecem. Neste momento senhor Loureci solicitou autorização para uma 298 
leitura breve do Mandado de Segurança: “Como fundamento da sua pretensão, alegaram, em 299 

suma, que nos últimos dias o Município teria demolido dez residências na área, sem prévia 300 
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cientificação dos seus proprietários e sem ordem judicial. Disseram temer a demolição iminente 301 

dos seus próprios imóveis, em virtude da suposta marcação de quarenta outras casas com a letra 302 

"d" de demolição (fls. 01-13). Juntaram documentos. Os autos vieram conclusos. Decido. A 303 

controvérsia dos autos tem por objeto a existência, ou não, de direito líquido e certo dos 304 

impetrantes a não verem as suas residências demolidas pelo Município de Florianópolis. 305 

Conforme a documentação carreada ao processo, o Município teria iniciado ação voltada à 306 

realização de demolições de imóveis irregulares na área em que situados bens de sua 307 

titularidade, o que geraria um receio latente de que seus imóveis fossem os próximos a serem 308 

demolidos. Diante das condições do local e das informações trazidas pelos próprios impetrantes 309 

aos autos, poder-se-ia acreditar que as demolições teriam sido legitimamente impostas, no 310 

exercício do poder de polícia municipal, diante de construções irregulares. Ocorre que há 311 

alegação no sentido de que esse poder de polícia teria sido exercido sem a prévia deflagração de 312 

processo administrativo, voltado ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos 313 

administrados, o que tornaria a ação, inicialmente regular, ilícita. Desse modo, por cautela, 314 

considerando que, caso efetivamente existente, a irregularidade já subsiste há um período 315 

relevante, e que, por isso, não se justifica tamanha urgência na efetivação das demolições, 316 

reputa-se razoável impedir a prática de novas intervenções na área, ao menos até manifestação 317 

do Município nos autos. Deve-se observar, afinal, que a demolição é medida irreversível. A 318 

suspensão da sua prática, por outro lado, pelo curto período da resposta, não parece capaz de 319 

causar maiores prejuízos à administração municipal. Diante disso, DEFIRO o pedido liminar, 320 

para determinar ao coator que se abstenha de demolir os imóveis titularizados pelos impetrantes, 321 

localizados na Rua General Vieira da Rosa, próximo ao número 232, Caieira, Saco dos Limões 322 

Florianópolis, até ordem em contrário no presente mandado de segurança. Defiro a gratuidade. 323 

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para apresentar suas informações, no prazo de 324 

10 (dez) dias. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, na 325 

forma do inciso II do art. 7º da Lei 12.016/09. Manifestando interesse em ingressar no feito, 326 

deverá ser intimado de todos os subsequentes atos do processo, independentemente de novo 327 

despacho. Com as informações ou decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos 328 

ao representante do Ministério Público. Após, voltem imediatamente conclusos para a reanálise 329 

do pedido liminar. Florianópolis (SC), 09 de julho de 2018. Andresa Bernardo Juíza Substituta”. 330 
Ou seja, a juíza deu o prazo de dez dias para a administração se manifestar, data que termina 331 
no dia de hoje, ressaltou Loureci. Kelly informou que em se tratando de questões judiciais vai 332 
direto para a PGM, e esta informa e se manifesta. Neste momento, uma Joana, moradora da 333 
ocupação ressaltou que estão cumprindo com a parte deles e questionou porque  a prefeitura 334 
não está fazendo nada ainda, como por exemplo remover as casas que estão em área de 335 
risco, e ficam criando outros problemas ao invés de solucionar os que já tem? Falam que tem 336 
projeto? Tem dinheiro para fazer esse projeto? Porque que ao invés de só tirar as casas, não 337 
ajudam as pessoas que moram lá? A moradora Janaína questionou a atuação da PMF, no 338 
sentido da falta de fiscalização. Indagou que sua ausência deixou que o problema se 339 
instalasse, afirmando que ao conversar com a primeira família ocupante, não teria esse 340 
transtorno todo para tantas famílias. E por fim, reforçou que as famílias estão cumprindo sua 341 
parte no acordo, e estão agora esperando que a prefeitura cumpra a parte dela também. 342 
Porque  “vocês vem aqui com essa cara deslavada”, e nós que somos pobres, como já foi dito 343 
aqui, se pagar aluguel não come, se comer não paga aluguel, e solicitou que o Lucas,  que 344 
assinou lá o documento, dê uma resposta, porque só uma vistoria correndo como a que o 345 
Rogério fez,  também não adianta de nada. O superintendente  Lucas passou a explanar que 346 
deixou bem claro há três semanas atrás que sua atuação como gestor público é pautada pela 347 
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legalidade. E passou duas informações mais genéricas: primeiro a discussão do Plano Diretor 348 
que irá sofrer alterações que venha favorecer a habitação de interesse social, dentro de 349 
Florianópolis, através do IPUF, dentro das mudanças naquelas seis leis conduzidas pelo 350 
Michel Mitchmann, tem uma boa oportunidade para que a HIS seja pulverizada dentro da 351 
cidade inteira, sendo um gesto do atual governo. Da mesma forma, deixar claro, que dentro do 352 
Conselho, nossa discussão é com a cidade inteira, então, a iniciativa do Conselho, e da 353 
Prefeitura é propor a discussão  a nível municipal através da  Conferência de Municipal de 354 
Habitação, já tem uma comissão discutindo como vai ser, de forma regionalizada, discutindo o 355 
Plano, revisando os problemas, o diagnóstico daquela região, e depois será discutido de forma 356 
mais objetiva as duas políticas principais: regularização fundiária e de habitação direta. Dito 357 
isso, passa a esclarecer que dentro da Prefeitura não é a nossa Secretaria quem não 358 
fiscalizou quando alguém construiu a primeira casa, a fiscalização não é com a SMI, e pelo 359 
contrário, nossa secretaria por ter propriedade em algumas áreas da cidade, oficializa  aos 360 
órgãos responsáveis quando fica sabendo de processos de ocupação, para que esses órgãos 361 
tomem as providências. Destacou a importância de se entender “as caixinhas” de como a 362 
Prefeitura funciona, para se avançar de forma objetiva. Informou que o grupo que discute 363 
habitação de interesse social tem muita vontade de resolver os problemas. Citou que a 364 
conselheira Angela vem acompanhando desde o ano passado a forma como se está tentando 365 
perseguir as oportunidades de recursos que o Plano Diretor oferece que não são muitas, mas 366 
que estão sendo perseguidas. E objetivamente em relação ao encaminhamento daquela 367 
reunião, ele avalia como cumprido na velocidade esperada. Na segunda-feira seguinte, a 368 
equipe de técnicos esteve no local, e é importante destacar que as casas já estavam 369 
numeradas, sendo essa numeração uma ordem de controle da prefeitura, e foram identificadas 370 
novas construções. Informou ao grupo que este fato foi registrado em relatório e de posse 371 
deste documento encaminhou para a Procuradoria, solicitando orientação. Destacou que não 372 
foi desautorizado ou algo do tipo, e que solicitou orientação, pois se no primeiro 373 
encaminhamento tem o registro de novas edificações e está claro no nosso registro de acordo 374 
a impossibilidade de reconstruir ou novas construções, como habitação ficava em um 375 
“ambiente lodoso”, como levar adiante os outros itens se o principal que era a não expansão 376 
da ocupação não foi cumprido? Senhor Loureci interfere indagando se a prefeitura estava 377 
alegando que construíram um conjunto de casas de sexta feira até segunda feira, dia da 378 
vistoria? Pois o acordo foi efetivado na sexta feira anterior a vistoria.  Lucas respondeu 379 
negativamente, informando que não se referia ao acordo de sexta feira, e sim ao conjunto de 380 
edificações já numeradas. Contudo, senhor Loureci reafirma ser as casas acordadas na sexta 381 
feira, pois não há nenhum acordo assinado anterior a essa data. Portanto, falar que houve um 382 
descumprimento de grupo que de forma relâmpago e certamente extraterrena,  teriam 383 
construído casas de sexta para segunda feira quando passou  lá o Rogério e a Kelly? Não tem 384 
sentido algum. Conselheiro Lucas pediu o respeito para poder concluir suas colocações, 385 
informando que a prefeitura tem atos oficiais, cada saída de campo é um ato oficial. E em 386 
relação ao último ato oficial e o próximo, foram identificadas novas construções, então, nesse 387 
sentido, tem um relatório assinado por profissionais que tem fé pública, colocando esta 388 
situação. Desabafa que se sente inclusive aflito, pois esteve muito disponível na reunião para 389 
construir, e é na habitação que se tem a possibilidade de construir caminhos, que não seja na 390 
habitação de interesse social, contudo, sua avaliação é a impossibilidade de caminhar em uma 391 
via de mão única. Neste momento, disse que está aguardando orientações jurídicas da PGM 392 
de como proceder, pois como gestor público tem que ser pautado pela legalidade. Seguindo o 393 
debate, senhor Ivanilson, morador da ocupação, disse que a prefeitura quer construir casas 394 
naquele terreno e já ouviu de alguém que ele iria furar a  fila, mas as pessoas que estavam 395 
inscritas para o MCMV de lá, hoje já tem casa própria, e se receber casa ali vai ser para ter 396 
mais de uma moradia. Relatou que sabe disso porque tem conversado com os moradores da 397 
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região que iriam ser atendidos, e tem explicado o porquê ocuparam o terreno, e que agora a 398 
prefeitura está dizendo que eles terão que sair, pois outras pessoas irão receber as casas, e 399 
tem ouvido de resposta que essas pessoas já têm suas próprias casas porque já se passaram 400 
dez anos, afirmando que quem se inscreve acaba ficando com mais de uma casa, e aluga 401 
uma delas. Em seguida,  fez uma sugestão: a construção de casas próximas à creche para 402 
remanejar as famílias da ocupação e depois colocar elas de volta nas casas do conjunto. E 403 
assim faz também com as famílias do outro lado, tem casas em alto risco, remove 404 
temporariamente para esse lado perto da creche enquanto faz as obras definitivas. 405 
Argumentou que isso sim é procurar uma solução, para não ter mais essa guerra. Disse que 406 
as crianças não podem mais ouvir som de carro de polícia, barulho de máquina, todo mundo 407 
está com medo, é um inferno essas operações de demolição para todo mundo, um sofrimento, 408 
o ideal é resolver com diálogo, educação, cautela. O certo é que fosse  falado logo na primeira 409 
casa que não podia fazer casa lá, teve gente que pegou dinheiro no banco, vendeu moto, 410 
como não vão mais pagar aluguel cada um deu seu jeito. Disse estar decidido de lutar com 411 
tudo para não perder sua moradia, se vierem derrubar a casa dele, como falou na filmagem 412 
“vai ter morte porque ele está decidido a pegar a mangueira do botijão e riscar o isqueiro por 413 
que vão virar carambelo com ele lá em baixo,” vai acontecer isso sim, porque se derrubar 414 
minha casa o que eu vou fazer com minha família, pergunta o senhor Ivanilson? Senhora 415 
Joana relata que está desde 2014 na fila esperando casa e porque que ninguém resolve? 416 
Moradora Janaína pergunta se não tem como a prefeitura dar assistência para estas 20 417 
famílias que estão do lado do terreno que é da prefeitura. Engenheiro Rogério solicita 418 
intervenção e pede atenção do grupo para o que a moradora Janaína acabou de levantar: “É 419 
possível resolver, e como resolver, o problema imediato destas famílias?” O caráter da 420 
ocupação do lado direito tem que ser bem provisório, porque temos uma legal por trás disso 421 
tudo, é um terreno público. Por isso é interessante a cozinha ser coletiva, além do aspecto da 422 
segurança do risco, a questão jurídica.  É importante que fique bem claro que a ocupação 423 
ainda é provisória pessoal. Retoma a pergunta que avalia ser o mais importante para o 424 
Conselho: é possível a prefeitura resolver o problema destas 20 famílias? Como e quando? 425 
Loureci fala que tem divergência em relação aos números, embora a pergunta seja importante, 426 
tem que existir uma relação de confiança mutua entre as partes. Porque agora se ficou 427 
sabendo que a ida da Kelly na comunidade foi para construir  um relatório que fala de número 428 
de novas casas e que não era o debate que estava sendo construído. Porque Kelly, foi você 429 
quem estava indo de casa em casa para fazer um relatório dizendo que aumentou o número 430 
de casas? Temos clareza se tratar de uma ocupação em área pública e área privada, temos 431 
algumas questões básicas discutidas e aprovadas na comunidade na noite do dia anterior e 432 
que são fundamentais serem apresentadas ao Conselho para encaminhamentos e passou a 433 
ler: 1. Reafirmar a necessidade de criação do GT misto (prefeitura e sociedade) de acordo 434 
com o combinado em 29 de junho de 2018 ; 2. Garantia de manutenção no local das atuais 435 
moradias e coabitações, durante o processo de negociações, em respeito ao Acordo de 29  436 
junho e da liminar do mandado de segurança; 3. Garantia de melhoria da qualidade e 437 
segurança das instalações elétricas e hidro sanitária coletiva transitória; 4. Garantia da 438 
instalação da Cozinha Casa Comunitária; 5. Elaboração de Estudo para Transferência da 439 
Ocupação para Acampamento Provisório, em regime de mutirão, com soluções 440 
individualizadas e coletivas de moradia, estruturas e equipamentos, a ser localizadas na área 441 
do lado esquerdo da Creche que requer, entre elas, mínima movimentação de terra; 442 
6. Decretação de Interesse Público da Área Privada, para fim de Habitação de Interesse 443 
Social, como instrumento de aplicação da Função Social da propriedade e de negociação da 444 
dívida do proprietário com o município; 7. Prazo de três meses para apresentação de 445 
diagnósticos, propostas de viabilidades e projetos que assegurem as demandas dos 446 
ocupantes da Área Pública e Privada, devidamente enquadrados nos critérios de Habitação de 447 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Rua Tenente Silveira nº 60 – 4º andar – Centro – Florianópolis/SC 

CEP 88.010-300 
Fone: (48) 3251-6317 

E-mail:  HYPERLINK "mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com" 
conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

 
 

Interesse Social e também das garantias de assentamento das famílias do Maciço do Morro da 448 
Cruz previstas no MCMV/PAC nas 16 ZEIS e demais áreas existentes para HIS no maciço do 449 
Morro da Cruz; 8. Avaliação de Risco e realocação interna provisória imediata das casas/ 450 
barracos nestas condições em ambas as áreas; 9. Realização de cadastro das famílias 451 
ocupantes e coabitada, das duas áreas, para efeito de conferencia de perfil social e 452 
denominação, para selamento cadastral das casas e famílias, visando conter novas 453 
ocupações e assentamento definitivo dos cadastrados, aptos ao direito de habitação de 454 
interesse social. Finalizou Enfatizando que o movimento entende que estes  nove pontos são 455 
super razoáveis e buscam algum tipo de retificação. Em seguida, senhor Loureci demonstrou 456 
em mapa as possibilidades apresentadas pelo grupo dos encaminhamentos, tanto para a área 457 
privada, quanto para a área pública. Pontuou num mapa de zoneamento as diferentes áreas: a 458 
creche em construção, a avenida geral (Transcaeira), a parte das famílias assentadas, as duas 459 
áreas destinadas para a construção dos blocos de edifícios que seriam para em torno de 180 460 
famílias. E completou que a avaliação do grupo é que teria lugar para as famílias 461 
remanescentes do PAC/ MCMV, e também 25 famílias que estão ocupando a área pública. 462 
Apontou no mapa as duas áreas que na avaliação do grupo tem menor movimentação de 463 
terra, e a área que apresenta maior risco onde as famílias estão assentadas. Se for 464 
encaminhado como condição de trabalho do grupo, tirar do risco as famílias, tendo como foco 465 
principal o risco, e deixar a companheirada assentada de uma forma mais digna, mesmo que 466 
provisória, sem ter muitas perdas materiais, temos duas áreas bem possíveis para locar as 467 
famílias de forma transitória, enquanto as obras do projeto habitacional estiverem 468 
acontecendo. Existe condições e tem área suficiente para isso, mas é preciso que os técnicos 469 
da prefeitura façam a revisão do projeto, diminuindo custos de aterro e deslocando esses 470 
recursos para a habitação. Loureci apontou a preocupação com um acampamento provisório 471 
para a companheirada que está assentada nestas áreas que tem questões de risco, mas algo 472 
digno, nada de lona, com estruturas de saneamento. E o movimento sabe que isso é possível. 473 
Segue dizendo que a parte de baixo, que é privada, existe um processo judicial com quatro 474 
famílias que estão sendo processadas e dia 10 de agosto haverá audiência, e o grupo de 475 
apoio vai estar lá para levar ao Juíz, que se trata de uma área de um grande devedor 476 
municipal, e que a prefeitura deveria ser a primeira a se colocar  para fazer uma quitação de 477 
contas para fazer habitação de interesse social. Ressaltou que desde já fizeram um acordo 478 
interno na comunidade para retirada das famílias que estão localizadas sobre as valas 479 
sanitárias, e colocando dentro dos vazios da área privada que são adequadas. A conselheira  480 
Kelly pede a palavra e informa que se sente obrigada a esclarecer que o relatório elaborado 481 
pela equipe técnica que vistoriou a ocupação Kelly, Simone, Rogério e o agente de Defesa 482 
Civil Alexandre, então não é um relatório da Kelly. Consta no documento somente o que foi 483 
vistoriado na área pública, nada referente a área privada,  por que o foco era a área pública. E 484 
foi assinado por todos, relatando as orientações passadas, na continuidade dos trabalhos na 485 
composição da comissão, no ato de cadastramento  das famílias era importante ser 486 
resguardado o trabalho com as famílias por conta do sigilo das informações, pois a família não 487 
é obrigada a falar quanto ganha, de onde vem, doenças, composição familiar essas coisas 488 
para o assistente social na frente de todo mundo. Foi ainda referido no documento que a sede 489 
comunitária  estava em processo de reconstrução, outra unidade familiar também em processo 490 
de reconstrução,  e duas casas não estavam numeradas, por isso,  tinha resquício de casas 491 
novas, porque  todas as casa que estão na ocupação tem uma numeração que a SMDU fez,  492 
com mapeamento e números de 1 a 15. Esclareceu que a pergunta das assistentes sociais 493 
nas casas foi somente no sentido de perguntar se havia banheiro, sem perguntar nome de 494 
ninguém ou qualquer informação,  e foi incluído no relatório que somente duas casas  não 495 
possuem banheiro, ainda que se trate de unidades sanitárias bastante precárias e construções 496 
rústicas, é isso que consta no relatório. Destacou que em nenhum momento houve quebra de 497 
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confiança, foi relatado o que foi encontrado, até  se sabe o nome da pessoa que reconstruiu a 498 
casa no lugar onde era o bar, porque ele perguntou sobre a possibilidade de construir um 499 
banheiro,  mas seu nome não foi exposto no relatório. Não são informados dados de nenhuma 500 
família, porque foi combinado entre nós que não estávamos ali para fazer levantamento de 501 
nenhuma família. O relatório é a expressão da verdade, do que vimos lá, é importante fazer 502 
estes esclarecimentos porque temos fé pública no exercício da nossa profissão. O que consta 503 
no relatório foi assinado por todos os técnicos. Senhor Loureci disse que até hoje estão 504 
buscando o processo administrativo que gerou os processos de demolição e não tiveram 505 
acesso, mesmo com a lei federal da transparência. Conselheiro Lucas solicita objetividade 506 
para encaminhamento, considerando restar vinte minutos de reunião. Engenheiro Rogério 507 
pede para o grupo refletir sobre o  objetivo da reunião: primeiro mostrar para o CMHIS, 508 
instrumentos fundamental da política de habitação do município,  o que está acontecendo. A 509 
segunda coisa é voltar a pergunta da Janaína: como é possível resolver a questão dessa 510 
ocupação. A terceira questão que tem que ficar bem clara é que a área do poder público tem o 511 
potencial de resolver o problema habitacional de muitas famílias, e pode ser de muitas 512 
maneiras e com parcerias. A ocupação com o desenho que está não dá para resolver da 513 
maneira que estamos atuando. Teremos que avançar. As questões estão claras, então vamos 514 
buscar soluções. A PMF tem que agir de maneira legal. Podemos resolver o problema de todo 515 
Maciço ali. Destacou por fim a necessidade de se tratar de algumas questões imediatas, de 516 
risco principalmente, as outras podem ser pensadas a longo prazo, pensando numa maneira 517 
diferente de como ocupar aquele terreno, discutir como fazer os projetos e buscar parcerias 518 
para executá-los. Senhora Elisa, assessora do vereador Lino e apoiadora do movimento, pede 519 
a palavra para propor um encaminhamento. Expressa que muito embora agora saibam que a 520 
gestão está aguardando orientação da procuradoria do que deve ser feito no terreno, 521 
continuam inseguros, por que dependendo do que for orientado pela PGM, pode haver 522 
novamente a ação da Polícia lá, porque a gente não tem segurança, e solicitou destaque para 523 
essa preocupação na ata do Conselho. Colocou que a PMF, e destacou que é uma ação da 524 
Prefeitura, independente de qual órgão ou setor, “quem faz é a SMDU, quem faz é a 525 
FLORAM”, porque a Prefeitura é um todo, vocês não foram eleitos, a única pessoa que muda 526 
porque foi eleita é o Prefeito, não se pode tratar a cidade como uma questão de negócio, 527 
então, nada mais justo do que  a Prefeitura dar respostas não em caixinhas, não em setores, 528 
mas a Prefeitura dar respostas do que ela enquanto órgão vai fazer. Destacou que o grupo 529 
quando se dirige ao superintendente Lucas, está sim se dirigindo à prefeitura e não à um setor 530 
somente, é certo que se resolvam e tragam para o grupo a posição da instituição, e neste caso 531 
o papel é seu Lucas, como alguém que tem um cargo de confiança nela. Neste momento é 532 
preciso ficar bem claro para o grupo até que ponto existe o compromisso de continuar com  533 
aquilo que foi assinado. E continua que o fato de existir um relatório o deixa inseguro, e por 534 
isso quer romper o acordo, porque agora está inseguro, gostaria que informasse para todos os 535 
presentes “ não vou mais cumprir o acordo porque entendo que vocês romperam com o 536 
combinado”, é preciso estar claro aqui que você pensa assim Lucas, afirmou em sua fala Elisa. 537 
Continuou que independente de romper o acordo ou não, a  Prefeitura é responsável pela 538 
habitação para a população vulnerável, e independente se aquilo lá que foi escrito não vai ser 539 
seguido, alguma coisa a Prefeitura vai ter que fazer, porque ela não pode novamente chegar  540 
lá despejando sem olhar para trás para ver se criança ficou desabrigada, sem ver se alguém 541 
vai dormir no relento, ela  não olha para trás, ela simplesmente vai lá com a polícia e isso não 542 
pode mais acontecer.  Solicitou que a Prefeitura se posicione perante o Conselho, que se 543 
decidiu oficialmente romper o trato que foi feito, o que vai fazer para resolver o problema da 544 
habitação daquelas famílias, pois isso é lei federal e ninguém está pedindo “pinico”, não é 545 
esmola, e sim uma obrigação da prefeitura, para o que solicitou esclarecimento de quais os 546 
encaminhamentos está sendo pensado. Relatou que ainda existe muito medo na população, e 547 
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não dá para esperar três semanas e as pessoas não conseguindo dormir, ficando em vigília, 548 
não indo trabalhar,  sendo que haviam percebido que você Lucas estava de coração aberto 549 
para uma negociação e resolver o que foi acordado, então vamos rediscutir, vamos ver o que 550 
está dando errado. Levantou um outro problema sério, que precisa ser resolvido que é das 551 
coabitações, pois os barracos são muito pequenos  e esta coabitação que foram obrigados a 552 
se sujeitar para acolher as outras famílias, está causando um transtorno imenso, pela absoluta 553 
falta de privacidade. Questões como condições de fazer almoço, de ter uma pessoa que você 554 
não sabe se vai colaborar ali ou não, questões de promiscuidade pelo tamanho das casas 555 
onde convivem diferentes famílias com crianças e adultos estranhos, situações que ficam 556 
perigosas e desconfortáveis para uma população que já é vulnerável. Dizer simplesmente que 557 
não se pode reconstruir o que a polícia foi lá e destruiu sem um mandado, sem se importarem 558 
com o que tinha e o que não tinha, jogando para fora simplesmente? Esse não é papel do 559 
poder público, as pessoas se sentem completamente desassistidas, argumentou. A questão é 560 
como as famílias irão continuar morando em coabitação durante esse período que se está 561 
tentando resolver, seja de forma provisória ou definitiva. Essas famílias não podem ser 562 
castigadas porque estão ajudando outras pessoas abrigando em sua casa famílias que 563 
tiveram suas casas destruídas. Essas famílias não podem ser castigadas, e é o que está 564 
acontecendo, alegou. Argumenta que este fato é muito pequeno para o psicológico, para a 565 
autoestima, para o mínimo de condições de sobrevivência e dignidade humanas. Considera 566 
ser um absurdo tudo estar parado a três semanas, esperando a posição de um procurador, 567 
que não está presente na reunião, não se importa com a realidade dessas famílias e demora 568 
três semanas e nem resposta dá para a questão, sabendo do sofrimento dessas famílias. Por 569 
fim, enfatizou que o lado público se trata burocraticamente de um jeito, e o lado privado  onde 570 
todos são igualmente habitantes de Florianópolis e todos estão em situação extremamente 571 
vulnerável, e com muito medo, e que de um lado e de outro é responsabilidade da Prefeitura, e 572 
pior, o lado privado é de terras de uma pessoa muito desonesta, que está tirando dinheiro dos 573 
impostos que é para fazer benfeitorias para a população vulnerável para se valer, e a 574 
Prefeitura está deixando, mas não está deixando só ele, está deixando 460 milhões de dívidas 575 
que os duzentos maiores empresários tem com a Prefeitura e não pagam de impostos, dava 576 
para fazer muita coisa. Continua falando que o grupo sabe que a Angela e o Hélio, os 577 
proprietários daquela área, sabem das ilegalidades que eles fazem pela cidade e nada 578 
acontece. E mais essa história da FLORAM entrar em área privada e “ela tem direito, porque é 579 
em APP”, é mentira,  porque foram feitas inúmeras denúncias pelo gabinete do vereador Lino 580 
de obras da classe média e alta em áreas de Preservação, e a FLORAM diz que sem uma 581 
ação judicial não pode entrar. Então são dois pesos e duas medidas? Por se tratar de classes 582 
sociais diferentes? Neste momento a conselheira Kelly perguntou se Elisa a estava clamando 583 
de mentirosa? Porque quando ela se refere que a FLORAM tem o poder de polícia de atuar 584 
em APP independente de titularidade da área, esta é a verdade, se não o fazem é outra 585 
questão que não pode responder e não sabe o motivo para cada um dos casos. Mas que é 586 
verdade é. Elisa respondeu que foi um mal entendido, não estava se referindo ao que a 587 
conselheira Kelly falou, e sim a postura da FLORAM de ter dois pesos e duas medidas. 588 
Conselheiro Lucas solicitou agilidade nas falas, pois o tempo da reunião estava acabando, e 589 
era preciso fazer encaminhamentos.  Elisa solicitou por fim, que era preciso resolvera a área 590 
privada, pois pode haver uma ação de despejo daquelas 70 famílias. Pediu aos conselheiros 591 
que se trate das duas áreas de forma igual, olhando nos olhos das pessoas como elas sendo 592 
iguais, pois são vulneráveis da mesma forma e precisam ser tratadas da mesma forma. 593 
Engenheiro Rogério destacou que este é o espírito em se tratando de conselho de política. 594 
Vereador Lino sugere que todas essas questões sejam tratadas dentro da comissão técnica, 595 
que não entende o porquê não foi constituída em três semanas. Lucas reforçou que ela foi 596 
formada sim, mas não foi dado continuidade pelas razões que já foram abordadas.  597 
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Engenheiro Rogério esclarece que sua avaliação é que a comissão técnica tem dois 598 
momentos. A prefeitura tem uma discussão acumulada para resolver o problema habitacional 599 
da área a mais de dez anos, e depois ela expande, é uma questão operacional. Nós estamos 600 
mudando a solução de dez anos planejada, é preciso que os técnicos discutam antes, 601 
rediscutam alguns conceitos, tenham claro algumas coisas para depois ampliar o olhar com a 602 
participação de mais membros, levando em consideração as propostas que foram colocadas 603 
aqui pelo grupo através do Ci. Conselheiro Pessina sugere que o Conselho crie a comissão 604 
para discutir todas as questões levantadas. Conselheira Angela questiona o quórum para 605 
deliberação. Após conferência por parte de Lucas, e com a presença de onze (11) 606 
conselheiros, foi colocado em votação a constituição de uma comissão mista composta por 607 
técnicos da Prefeitura, Conselheiros, moradores e apoiadores do movimento. Senhor Loureci 608 
entende importante esclarecer que a estrutura de um conselho é diferente, pois se trata de um 609 
conselho de direitos, que não é estrutura de governo, e sim de controle social, portanto, ele 610 
não tem o papel de definir uma política da gestão, a gestão tem seu corpo técnico que vem 611 
para o debate trazendo sua proposta enquanto gestão. Apresentou um questionamento se a 612 
composição da comissão mista é com membros da administração e conselho, e se não seria 613 
importante incluir membros da comunidade para agilizar os trabalhos? O conselheiro Lucas 614 
esclareceu que a proposta é do conselheiro Pessina, e ele pode esclarecer seu 615 
encaminhamento. Kelly esclarece o encaminhamento proposto: para a prefeitura a comissão 616 
constituída anteriormente está suspensa, e aguarda orientações da procuradoria. Então, o 617 
conselheiro Pessina, sugere a constituição de uma comissão mista , e como existe quórum é 618 
possível ser apreciada, composta por representantes da prefeitura, conselho, comunidade e 619 
apoiadores, para discussão dos encaminhamentos propostos ao Conselho enquanto instância 620 
que discute  a política pública de habitação de interesse social que no município, é o Conselho 621 
que está encabeçando o trabalho dessa comissão. A conselheira Angela afirma estar claro, 622 
contudo, levanta uma questão que na reunião do dia 29 havia uma alta representatividade 623 
como SMDU, Assistência Social, FLORAM, e questiona se todos esses órgãos estão 624 
presentes para que novamente se faça a recomposição da comissão. Lucas esclarece 625 
novamente se tratar de uma reunião do Conselho de Habitação, conforme foi discutido em 626 
reunião ordinária e conselheiros presentes, a relação estabelecida não é com a Prefeitura de 627 
Florianópolis como naquela reunião, são coisas distintas e encaminhamentos distintos. O 628 
conselheiro Carlos Leite  colabora com o encaminhamento proposto, e avalia que a 629 
importância do assunto fez aflorar o debate dentro do conselho com a discussão inclusive de 630 
talvez antecipar a data da Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, a proposta 631 
foi voto vencido, e vai acontecer em seu tempo, já houveram duas reuniões dedicadas ao 632 
tema. Reforçou a proposta de criar a comissão mista, pois há uma representação no Conselho 633 
de todas as entidades públicas, privadas ou comunitárias,  mas que estão neste debate de 634 
habitação a vários anos no município, e é uma forma que o assunto não fique perdido, e com o 635 
compromisso assumido do debate e a busca de soluções. O conselheiro colocou ainda, que 636 
percebe no momento por parte do poder público o interesse de tratar assuntos polêmicos tanto 637 
na parte de habitação quanto na parte de saneamento, contudo, é inegável a existência de 638 
dificuldades falta de dinheiro, mas também existem instrumentos para acessar o dinheiro e 639 
estão previstos no Plano Diretor, a Outorga Onerosa e outros instrumentos urbanísticos, 640 
também faz parte do Conselho da Cidade. Destacou que o grupo que vai trabalhar precisa 641 
estar olhando para o curto, médio e longo prazo, analisar cada uma das soluções em seus 642 
prazos e impactos dentro da política de habitação, para que realmente possa acontecer dentro 643 
do município. Por fim, colocou seu nome a disposição para compor a comissão, enquanto 644 
SIDUSCON, para poder participar do grupo para ajudar na construção de uma solução. Em 645 
seguida passou-se a compor a comissão com a indicação dos nomes de seus componentes: 646 
sendo representantes técnicos da Prefeitura engenheiro Rogério, arquiteta Juliana e assistente 647 
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social Simone; Conselheiros serão três: Angela, Pessina e Carlos Leite como não 648 
governamentais, com Lenyr de suplente; conselheira Kelly como representação 649 
governamental; e o senhor Loureci apresentará três nomes de representação da comunidade 650 
e grupo de apoio no dia da primeira reunião do grupo, com sugestão de acontecer em uma 651 
semana. A presente ata foi gravata e transcrita por mim, Kelly Cristina Vieira.  652 
 653 

 654 

 655 
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