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    ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 19/06/2019.   1 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às 14 horas, no Auditório da 2 

ARESC – Rua Anita Garibaldi, nº 79 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Fábio Ritzmann 4 

e Osnaldo da Cruz Junior (SMHS/SMI); Luiz Eduardo Machado (SESP/SMSP); Daniel Vinicius 5 

Netto (FLORAM); Larissa Carvalho Trindade (IPUF); Amilton Silveira (SMC); Telma de Oliveira 6 

Pitta (SMDU); Nórton Makowiecky (PGM); Sílvia Eloísa Grando Águila (SMS); Zoraia Vargas 7 

Guimarães (IAB/SC); Luiz Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza 8 

(Região Centro Ilha); Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina 9 

Bernini (Região Leste da Ilha); Paulo João Rodrigues (Região Continental); Ângela Maria Luiti 10 

e Sulimar Alves Vargas (UFECO), totalizando quinze (15) entidades representadas. Estiveram 11 

presentes na reunião: Kelly Cristina Vieira, Juliana Hartmann Gomes, Verônica Bertoncini, 12 

Victória Soares, Simone Lolatto (SMHS/SMI); Daniel Paladino (MPSC); Olavo de Paula Neri 13 

Filho (CODECEN); Wanderley Redondo (Polícia Civil); Dalton Malucelli Junior (CODECON); 14 

Marcos A. da Silva e Marli Santos (Ocupação Fabiano de Cristo); Tânia Slongo (MNDH/SC) e 15 

a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total de trinta (30) pessoas que 16 

assinaram a lista de presença. Algumas pessoas estiveram na reunião e não registraram a 17 

presença. O Presidente do CMHIS Engº. Civil Fábio Ritzmann conduziu os trabalhos da 18 

presente reunião. Inicialmente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e, na 19 

sequência, submeteu à plenária a homologação das justificativas de ausência dos 20 

conselheiros: Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Audenir Cursino de Carvalho e Luciano Carmo 21 

Pereira (SEMAS); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON) e Eduardo Irani Silva (CREA/SC), 22 

as quais foram validadas. De acordo com a pauta, Ritzmann deu as boas vindas ao Promotor 23 

de Justiça Daniel Paladino, da Promotoria dos Direitos Humanos, que gentilmente aceitou o 24 

convite para apresentar os objetivos do Grupo de Trabalho CUIDHA (Cuidados Urbanos 25 

Integrados, Dignidade Humana e Dignidade Ambiental). Inicialmente, Fábio Ritzmann 26 

salientou a importância da cooperação e engajamento de todos os setores da sociedade 27 

nesse tema. Trabalhando juntos, com serenidade e transparência, alcançaremos os objetivos 28 

que são comuns. Em atenção à solicitação do Promotor de Justiça Daniel Paladino, Fábio 29 

esclareceu que o CMHIS trabalha basicamente com as comunidades das áreas de interesse 30 

social. Atualmente, em Florianópolis há sessenta e quatro (64) comunidades já cadastradas e 31 

identificadas com registro das famílias, mais quatro (4) que estão nesse processo de registro, 32 

e mais uma nova instalada dentro do mangue, totalizando sessenta e nove (69) comunidades. 33 

Um dos exemplos mais recentes é a entrega do Condomínio Ponta do Leal, que ainda está em 34 
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processo de ocupação, pois tem algumas famílias que ainda não foram deslocadas por 35 

diferentes motivos. A falta de recursos impede a implantação dos projetos, exemplificando que 36 

a Caixa Econômica interrompeu os financiamentos do ano passado. Foi divulgada a noticia 37 

que seriam liberados 200 milhões de reais para essa área, mas por enquanto, é só uma 38 

noticia. A Superintendência, disse Fábio, tem projetos praticamente prontos como a Vila 39 

Aparecida e outros projetos em andamento que podem ser agilizados caso tenha recursos 40 

para executar essas obras, e fazer a transferência dessas famílias em situações vulneráveis 41 

para habitações dignadas, com financiamento pelo Programa Minha Casa Minha Vida. 42 

Ritzmann salientou que é do conhecimento do Conselho esta problemática. Atualmente, o 43 

Conselho está organizando a 1ª Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, 44 

sendo seis (6) eventos, a partir de 03 de agosto à 14 se setembro. A primeira etapa será a 45 

reabertura, porque em outubro de 2018 foi realizado o evento de abertura porém, houve 46 

interferência de pessoas que não concordavam com o formato da Conferência e, após 47 

reuniões da Comissão Organizadora, a Conferência foi suspensa. Neste ano o Conselho está 48 

retomando, assim sendo, a reabertura está agendada para o dia 03 de agosto, posteriormente 49 

haverá quatro (4) Plenárias Regionais para que as discussões das proposições sejam feitas 50 

com as comunidades de cada região e no dia 14 de setembro será a Plenária Final da 51 

Conferência. Kelly Cristina Vieira informou que o CMHIS faz parte da Política Nacional de 52 

Habitação de Interesse Social, a qual prevê que todos os municípios tenham conselho, plano e 53 

fundo municipais. O CMHIS de Florianópolis é de caráter deliberativo, paritário, com nove (9) 54 

representantes governamentais e nove (9) da sociedade civil organizada, sob a presidência do 55 

Superintendente de Habitação e Saneamento. Kelly enfatizou a importância da atualização 56 

dos dados e a revisão do PMHIS. Para tanto, o Conselho de Habitação está organizando a 57 

Conferência que, no segundo momento, será regionalizado para discutir o Plano de Habitação 58 

com olhar específico para cada uma das regiões e, na oportunidade, os moradores poderão 59 

apresentar suas demandas e proposições. O Promotor de Justiça Daniel Paladino assim se 60 

pronunciou: “Boa tarde a todos, em nome do Fábio, Presidente do Conselho, eu cumprimento 61 

a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui. Fico honrado e lisonjeado de estar aqui neste 62 

Conselho pela primeira vez. Vim fazer a explanação, mas vim aprender também. Entender 63 

como é que funciona o Conselho, quais são seus objetivos, como é a sua formação. Então as 64 

colocações preliminares já são de grande valia. Eu trabalho na Promotoria de Defesa dos 65 

Direitos Humanos da Cidadania da Capital, da 30ª Promotoria, desde 2012. Tive o prazer, ao 66 

longo destes 7 anos, de conhecer várias pessoas, várias entidades, que agruparam forças 67 

com a Promotoria no sentido de tornar a vida do coletivo, a vida em sociedade melhor, mais 68 
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harmônica, mais produtiva, sociedade mais próspera, uma cidade mais justa do ponto de vista 69 

social e dentre essas pessoas, eu destaco o Dr. Wanderley Redondo, grande parceiro; o 70 

Rodrigo, o Machado, desde 2012 vem acompanhando diversas ações que fizemos, Dalton de 71 

Coqueiros e outros tantos que tem sido companheiros e parceiros deste longa data e de 72 

primeira hora. Resumidamente, vou explicar do que se trata este programa, este projeto o 73 

CUIDHA – Cuidados Urbanos Integrados Dignidade Humana e Ambiental. Surgiu de várias 74 

conversas que nós tivemos com várias pessoas, da necessidade de nós criarmos ou, pelo 75 

menos, estimularmos uma política habitacional que pudesse contemplar essas pessoas menos 76 

afortunadas, conforme dito pelo Fábio e pela Kelly, que moram em áreas de risco, nas 77 

encostas e isso, infelizmente, nos últimos anos tem se expandido de forma vertiginosa, e isso 78 

ninguém pode negar e ninguém pode esconder. Por outro lado, essa força integrada ela vem 79 

de carona, do sucesso de uma outra força tarefa que foi criada também, que é a força tarefa 80 

DOA - Defesa, Orientação e Apoio às pessoas em situação de rua. É  um grupo que trabalha 81 

em prol das pessoas em situações de rua, desculpa pessoas em situação de rua. Criado há 2 82 

anos e meio, já fizemos mais de 300 ações aqui no centro e nos bairros da cidade atuamos 83 

em parceria com a Prefeitura, com assistência social também da Prefeitura e outras entidades 84 

parceiras dentre elas Delegacia de pessoas desaparecidas comandada pelo Dr. Wanderley 85 

redondo, pelo CONSEG do qual o Rodrigo é vice presente CDL e outras tantas entidades que 86 

nos ajudam nesse trabalho difícil, mas talvez em um outro momento eu possa explicar todos 87 

os resultados que nós conseguimos alcançar ao longo desses 2 anos e meio. Talvez só 88 

fazendo um apanhado, um resumo eu posso adiantar que em dois anos e meio nós 89 

conseguimos reduzir o número de pessoas em situação de rua, de 900 pessoas para hoje em 90 

torno de 450 pessoas. Criamos espaços junto com a Prefeitura, isso também é mérito da 91 

Prefeitura, mas uma cobrança também que foi feita pelo Ministério Público criando espaços  e 92 

serviços para que essas pessoas possam  ser bem acolhidas. Hoje nós temos, por exemplo, a 93 

Passarela da Cidadania que serve café da manhã, almoço e jantar para 150 pessoas todos os 94 

dias, fora os grupos voluntários que também atuam ali na passarela nos sábados e domingos 95 

servindo café da manhã e almoço. Nós aumentamos, a Prefeitura através de parceria 96 

conosco, aumentou o número de pernoites, de 80 para 220 vagas para pernoite. Agora 97 

recentemente, há três semanas, um novo equipamento foi criado no Jardim Atlântico, mais 80 98 

vagas para pessoas em situações de rua. Porém hoje, talvez a nossa maior dificuldade seja a 99 

resistência que essas pessoas tem em compreender a importância de elas aderirem a esses 100 

serviços. A droga e o craque, infelizmente, hoje é um elemento extremamente prejudicial à 101 

essa compreensão. Então a resistência se dá, muito, por conta de grande partes dessas 102 
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pessoas estarem nessa situação de dependentes químicos. Em relação ao CUIDHA, ele foi 103 

criado num viés social, porque se fosse com outro víeis, por exemplo, um viés exclusivamente 104 

ambiental, isso teria sido criado na promotoria ambiental. Os promotores ambientais fazem 105 

parte desse grupo também, tanto da 22ª quanto da 28ª promotoras ambientais eles tem 106 

contribuído com esse trabalho, porém o viés que nós trabalhamos é o viés social, porque nós 107 

entendemos que é inadmissível, para uma Capital do Estado como Florianópolis, que tem 108 

conforme todos os dados estatísticos, o melhor IDH do país, a melhor qualidade de vida, 109 

convivermos com situações que realmente afrontam a dignidade do ser humano. Eu 110 

recentemente, junto com o Dr. Wanderley Redondo, com Rodrigo e com outras pessoas, fui 111 

conhecer a favela da lajota, a comunidade da lajota que eu não conhecia. Nós fomos também 112 

na Favela do Siri e eu fiquei realmente assustado, alarmado com as condições indignas com 113 

que as pessoas que lá vivem, as pessoas sobrevivem naquele local. Crianças descalças ao 114 

relento, córregos sujos, fétidos correndo a céu aberto.  Construções realmente precaríssimas 115 

sem assistência social, sem saúde. Será que é isso que nós queremos para a nossa cidade, 116 

para a nossa Capital, dita como melhor qualidade de vida do país? Eu acho que não. Então 117 

essa ideia surgiu. Porque não criar uma força tarefa plural, heterogenia na sua formação e 118 

homogenia nos seus objetivos, que é o bem estar comum. Por que não criar uma força tarefa 119 

a exemplo do que foi criado lá no DOA. Isso foi feito. É um trabalho muito incipiente Fábio, nós 120 

começamos agora. Tu participasse e a Kelly também, da primeira até vocês fizeram uma 121 

explanação de todo o trabalho, do Plano que já existe no nível municipal e os que a Prefeitura 122 

pretende colocar também em desenvolvimento. Mas nós precisamos fazer essa integração. E 123 

para minha surpresa, nessa primeira reunião, nós contamos com mais de 20 entidades. 124 

Praticamente todas as entidades que foram convidadas fizeram parte, compareceram e muitas 125 

mais vão se somar a este trabalho, porque agora que eu estou conhecendo quais são as 126 

entidades, os movimentos que também militam em favor dessa causa. Ontem a senhora 127 

esteve lá Dona Tânia também falando que tem interesse em participar do movimento e serão 128 

muito bem vindos. Todavia, eu devo lembra que esse grupo é um grupo onde se procura uma 129 

convergência de ideias, destituído de qualquer sentimento político partidário, de qualquer 130 

sentimento ideológico, porque quem pretende ingressar nesse grupo pra fincar raízes político-131 

partidário-ideológicas infelizmente não será bem vindo. Mas creio que todos que realmente 132 

aderirem a esta causa porque estão incluídos com o melhor propósito, que la na primeira 133 

reunião deu para perceber isso. Então dessa primeira reunião participaram além do Ministério 134 

Público, a Delegacia de pessoas desaparecidas, o CDL, vários CONSEG, a OAB,  a 135 

Defensoria Pública do Estado, SINDUSCON, Polícia Militar, Polícia Civil, a Prefeitura Municipal 136 
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de Florianópolis e outras entidades que eu também não vou lembrar de todos os nomes. 137 

Também são parceiros: o CAU/SC, o SENGE/SC, Floripa Sustentável, FloripAmanhã, ou seja, 138 

para uma primeira reunião eu acho que já foi bastante alentador. Claro que eu tenho a perfeita 139 

compreensão do tamanho do desafio que nós vamos enfrentar, muito maior sem sombra de 140 

dúvidas, que o desafio do DOA, que é bastante complexo, de montar uma engenharia, um 141 

planejamento. Tem que ser ações casadas, sincronizadas. Olhar para a questão ambiental 142 

sim, sem perder de vista o fator humano que, para mim, é o mais importante. É por isso que 143 

eu digo não é o trabalho de uma pessoa, de uma entidade, é um trabalho do coletivo. Eu não 144 

teria condições, sozinho, de desenvolver um trabalho dessa magnitude. Vou precisar da 145 

contribuição de todos. O Conselho, Fábio, ele é importantíssimo para realmente definir 146 

também quais são as políticas prioritárias nessa área habitacional. Eu confesso que eu estou 147 

engatinhando muito nesse assunto, porque o trabalho está se iniciando agora porém não me 148 

falta vontade, isso eu poço garantir para as senhoras e os senhores. Não me falta a vontade 149 

de aprender e, principalmente, de ouvir. Ouvir o que cada um de vocês tem a dizer a título de 150 

contribuição e todos serão ouvidos. Esse trabalho se divide em várias etapas, essa primeira 151 

etapa será uma etapa em conhecer o tamanho do problema que nós vamos enfrentar. 152 

Quantas comunidades hoje nós temos em área de risco, quantas ocupações irregulares, que 153 

são números que toda hora tem que estar sendo revistos, tem que estar sendo atualizados. 154 

Até eu pedi nessa primeira reunião que a Prefeitura, a Kelly fizesse essa explanação. Kelly, 155 

acho que esses dados que vocês tem precisam sofrer uma atualização, porque tem alguns 156 

números que são de 2010. Estamos em 2019, então estamos com um vácuo de nove anos. O 157 

problema cresceu. Inclusive hoje estou encaminhando ofício para vocês, para fazerem uma 158 

atualização desses números. É um trabalho complexo, mas a gente está aqui para ajudar 159 

vocês também. Primeiro conhecer o tamanho da realidade, tamanho do problema, levantar 160 

números, para fazer um trabalho científico. Porque sem números, isso nós fizemos no DOA, o 161 

Dr. Wanderley fez um trabalho científico invejável, de cruzamento de informações, de dados 162 

com a Polícia Militar, com a Assistência Social. Por isso, quando falei em quatrocentos e 163 

cinquenta pessoas em situação de rua, eu não chutei, não foi aleatório. Foram dados 164 

produzidos pelo Dr. Wanderley junto com as mais diversas esferas, instâncias e órgãos, 165 

somando quatrocentas e cinquenta. Nós precisamos desses números na área habitacional. 166 

Quantas famílias hoje, não sei se o Machado (Defesa Civil) tem esses números, que estão em 167 

áreas de risco. Eu me lembro do meu primeiro contato com a Defesa Civil foi com a questão 168 

do Morro da Mariquinha, isso lá em 2014/2015, tinha aquelas pessoas que estavam em áreas 169 

de risco, houve aquelas fortes chuvas, deslizamentos, pedras rolaram e pessoas morreram, na 170 
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ocasião. Eu sei que houve ocupações irregulares deste aquela época acabaram surgindo. Nós 171 

precisamos ter esses indicadores. Porque eu não consigo entender um trabalho como um 172 

trabalho possa ser feito de forma efetiva sem que nós tenhamos esses indicadores. E para 173 

isso nós vamos precisar da contribuição do Conselho e da Prefeitura. A partir do momento que 174 

nós tivermos esses números, nós vamos organizar as ações. Quais são as ações?  Vamos 175 

todos pensar juntos que ações nós vamos efetivamente implementar. Sobre a Política 176 

habitacional, existem políticas habitacionais hoje no Município em número suficiente que 177 

contemple todas essas pessoas que estão nessas áreas consideradas irregulares e áreas de 178 

risco, evidentemente que não. Existem políticas sim, mas elas precisam ser aperfeiçoadas, 179 

vitaminadas e neste ponto nós queremos ser parceiros da Prefeitura, do Município, do Estado 180 

também, para poder implementar essas políticas todas. No final, nós queremos evitar que 181 

situações análogas, aquelas que ocorrem hoje em cidades dentro do nosso país, por exemplo 182 

Rio de Janeiro, onde o Estado por meio tempo esteve ausente, fez vista grossa para a 183 

situação calamitosa, e silenciosa que foi crescendo e hoje se tornou quase incontrolável. Mas 184 

não precisa ir tão longe, Porto Alegre, dito pelos próprios promotores do Rio Grande do Sul, 185 

que estiveram recentemente conosco aqui, hoje a situação de Porto Alegre, do ponto de vista 186 

social e habitacional, ela é quase calamitosa também. Curitiba, embora tenha um IDH muito 187 

bom, também tem sofrido vários reveses do ponto de vista social nos últimos anos. Nós não 188 

queremos que isso aconteça aqui com a nossa Capital. Já é tempo de nós pensarmos isso de 189 

uma forma integrada. Esse grupo CUIDHA, o nome acho que se encaixou como uma luva,  190 

porque realmente cuidar dos espaços urbanos, cuidar das pessoas, dar atenção pra aqueles 191 

que não tem habitação, entender também porque essas pessoas migram tanto aqui para a 192 

Capital do Estado. Eu tenho uma vaga ideia, mas não posso afirmar quais são todos os 193 

motivos. Há uma demanda muito grande de pessoas de outras cidades, talvez entusiasmadas 194 

pela propaganda que se fez ao longo de muitos anos, que Florianópolis realmente era a 195 

maravilha do Sul do Brasil, Ilha da Magia, pérola do Sul do Brasil. Essas pessoas vieram 196 

talvez animadas com as oportunidades que aqui encontrariam. Quando a realidade bem 197 

diferente. Melhor, sem dúvida, que o contexto nacional, porém a nossa realidade também está 198 

inserida no Brasil, não é a capital na Noruega, na Suíça. Florianópolis faz parte do Brasil, uma 199 

realidade social melhor, porém uma série de problemas que precisam de atenção e precisam 200 

ser resolvidas. Como nós podemos talvez frear esse processo, ou fazer uma redução de 201 

danos, trazer melhor qualidade de vida para as pessoas que vieram pra cá. Eu sei que agora 202 

recentemente também meus colegas da Promotoria do Meio Ambiente, levaram Termo de 203 

Ajustamento de Conduta da regularização fundiária, que eu também acho importante. Muitos 204 
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acham que eu fui o subscritor desse termo, mas não. O termo foi feito na área ambiental. Isso 205 

não atrapalha e também não ajuda muito nosso trabalho que é independente, mas de alguma 206 

maneira interfere positivamente, não negativamente. Mas eu não posso responder por esse 207 

ajustamento de conduta, que não fui eu que o subscrevi. Mas quem subscreveu, os 208 

promotores que pactuaram fizeram com conhecimento de causa porque são os estudiosos no 209 

assunto. Nós temos áreas hoje, que realmente são áreas de ocupação que estão 210 

consolidadas. Nós temos que pensar o que fazer em relação a essas pessoas, talvez 211 

reassentamento. O município criar, pensar em outras áreas aonde possam relocar essas 212 

pessoas, dentro dessas próprias áreas, talvez venha ao encontro desse próprio TAC, levar os 213 

serviços essenciais, serviços básicos de assistência, saúde, para dentro essas comunidades. 214 

E essas áreas que estão crescendo que, do dia para a noite, a gente vê ocupações que não 215 

existiam, acabam surgindo. Hoje, se passa no Norte da Ilha, tem duas casas, amanhã vai lá, 216 

tem mais uma vinte. Não é o problema de tem mais vinte casas, mas são mais vinte famílias 217 

que estão ali numa situação de indignidade, sobrevivendo, invisíveis perante a sociedade. Nós 218 

precisamos levar para essas pessoas assistência médica, saúde, assistência social, escola, 219 

creche. E será que o Município tem condições de oferecer toda essa gama de serviços? 220 

Vamos ser realistas, não tem e jamais terá. Por isso, nós temos que fazer um trabalho de 221 

planejamento, estudarmos isso. Há muitas cabeças, cada uma contribuindo com suas ideias 222 

para ver de que forma a gente possa, se não resolver de todo o problema, eu acho que a 223 

gente não vai conseguir zerar o déficit habitacional, porque isso nenhum país de primeiríssimo 224 

mundo zerou o déficit habitacional, mas reduzir esse déficit habitacional, oferecer qualidade de 225 

vida para essas pessoas. Na verdade, Fábio, eram essas as linhas mestras desse plano e vai 226 

estar sendo permanentemente discutido, aperfeiçoado. Nós não viemos com nada pronto para 227 

oferecer, nós viemos oferecer uma ideia. E essa ideia, pela primeira reunião que nós tivemos, 228 

ela foi muito bem aceita. Não vamos convergir em tudo, porque a divergência também é 229 

importante. Através da divergência acaba criando as convergências. Então precisa haver boa 230 

vontade de ter a paciência de ouvir também, mesmo que não se concorde. O meu 231 

pensamento talvez você não concorde. Eu penso diferente. Mas, espera aí, se eu penso dessa 232 

forma e você pensa daquela, será que não existe um meio termo, outro caminho alternativo 233 

para construir e alinhar ideias. Esse é o meu propósito. Não vim com ideias já pré-concebidas, 234 

eu penso assim, assim, assim, numa linha reta e não aceitar que naquele caminho possa ter 235 

um desvio, mas que o desvio possa ser construtivo. Eu penso assim, mas o outro me deu uma 236 

ideia que eu acho interessante e posso aproveitá-la também. É isso que a gente pede que 237 

haja essa boa vontade, essa paciência, essa compreensão, esse entendimento. Porque eu 238 
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penso que todos que estão aqui querem a mesma coisa que nós queremos, uma cidade 239 

melhor, uma cidade mais digna, mais justa para as pessoas que moram aqui e que aquelas 240 

que vem procurar a cidade para morar que venham numa situação digna e sejam bem 241 

acolhidas e não fiquem ocupando encostas de morros, com crianças e idosos sofrendo todo 242 

tipo de injustiça social, de abandono material, isso nós não queremos. Seria basicamente isso, 243 

e me coloco à disposição para alguém que quiser fazer uma indagação, um questionamento, 244 

estou pronto para respondê-los”. Finalizada a explanação do Promotor de Justiça Daniel 245 

Paladino, Fábio Ritzmann destacou que nos eventos regionais que o Prefeito está fazendo, 246 

no pacote de obras que está lançando, sendo treze eventos, alguns já ocorreram. Nesses 247 

eventos o Prefeito sempre cita o número das pessoas em situação de rua e ele fala estes 248 

números mais precisamente em quatrocentas e cinquenta e duas pessoas. Essa é uma 249 

preocupação do Prefeito, da Prefeitura e se não fosse esse trabalho, segundo o Prefeito, o 250 

número seria em torno de mil e quinhentas pessoas. Paladino disse que em Porto Alegre tem 251 

oito mil pessoas em situação de rua e em Curitiba quatro mil pessoas, o ideal é que não 252 

tivéssemos ninguém em situação de rua, mas já houve redução no número aqui em 253 

Florianópolis. Fábio salientou a importância de transmitir essas informações para que a 254 

sociedade tome ciência e consciência do que é este problema. Na sequência, Ritzmann 255 

passou a palavra ao Dr. Wanderley Redondo para fazer uso da palavra, salientando que o 256 

mesmo trabalha com pessoas sem habitação. Dr. Wanderley se apresentou como Delegado 257 

de Polícia que, atualmente está à frente da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas 258 

do estado de Santa Catarina. Disse sobre a importância do trabalho do DOA e agora do grupo 259 

de trabalho CUIDHA. Falou das visitas realizadas às comunidades do Norte da Ilha juntamente 260 

com Dr. Paladino e Ricardo. Salientou que muitas pessoas em situação de rua são do Amapá, 261 

do Nordeste, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, dentre outras regiões. Ressaltou que o 262 

CUIDHA conta a participação de todos para buscar o melhor para a sociedade, o melhor para 263 

Florianópolis e o melhor para essas pessoas que estão nesta situação de vulnerabilidade. 264 

Concluída a explanação do Dr. Paladino, Fábio deixou espaço aberto para manifestação dos 265 

conselheiros. Telma se referiu ao TAC realizado entre as promotorias ambientais em função 266 

da regularização fundiária. Solicitou informações do CUIDHA em relação à nova Lei de 267 

Assistência Técnica de interesse social e que ações pensa em implementar no Município. Ao 268 

que Paladino disse que não tem respostas prontas e tem proposta de trabalho. Esta fase é 269 

para dimensionar o tamanho problema. Qualquer projeto, proposta que venha trazer dignidade 270 

será bem recebida, sendo em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade terá apoio do 271 

grupo. Pessina disse que estamos passando por um grande problema na área da habitação 272 
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de interesse social, que é a falta de recursos a nível municipal, estadual e nacional. E temos 273 

um problema grave na cidade que são as famílias de baixa renda que não conseguem uma 274 

habitação adequada, mesmo que a Constituição Federal exige. Leonardo disse que ficou um 275 

pouco assustado com uma espécie de criminalização da população de baixa renda que está 276 

ocupando áreas sem uso para resolver o problema imediato de habitação. Salientou que não 277 

sabe o futuro desse grupo, mas gostaria que tivesse um viés de contemplar as pessoas que 278 

necessitam de habitação digna, sem criminalizar. Ao que Paladino disse que parece que 279 

ambos não estavam na mesma reunião, dizendo que Pessina entendeu errado. O Promotor 280 

de Justiça afirmou que tudo o que reiterou hoje na presente reunião, foi dito naquela reunião 281 

a que se referiu o Pessina, em que o grupo tem um viés social e não de criminalizar. Disse que 282 

se o Pessina tiver uma solução mágica para apresentar na reunião, Paladino disse que ficaria 283 

muito feliz e facilitaria muito o trabalho. Paladino disse que é muito fácil chegar na reunião e 284 

criminalizar. Ao que Pessina tentou esclareceu que ao falar na criminalização, se referiu à 285 

primeira reunião do CUIDHA. Paladino confirmou que Pessina entendeu o contrário, diferente 286 

dos demais que estiveram na reunião. Enfatizou que se quisermos construir um trabalho, 287 

precisamos abandonar conceitos e preconceitos. Disse que o grupo tem viés social e é contra 288 

a criminalização. Precisamos abandonar conceitos e pré-conceitos. Fábio interviu salientando 289 

que a dificuldade encontrada no CMHIS, são, por vezes, as expressões utilizadas que não 290 

retratam a realidade ou o verdadeiro raciocínio da pessoa que está se manifestando. Na 291 

oportunidade, Fábio pediu desculpas ao Pessina, mas na sua avaliação, a palavra utilizada foi 292 

muito forte e que seria importante rever os conceitos, especificamente sobre a palavra 293 

criminalizar, para que, ao se manifestar possa ser mais palatável para quem ouve. Pessina 294 

disse que na reunião percebeu um sentimento de despejar as famílias de baixa renda. Ao que 295 

Paladino disse que é levar para um lugar mais digno, fazer um reassentamento. Disse que a 296 

Prefeitura é parceira, mas também vai sofrer a cobrança do Ministério Público, no sentido de 297 

encontrar locais onde se possa fazer esses reassentamentos. Daniel Paladino disse que 298 

respeita a colocação do Pessina, mas não concorda com ele. Em relação à fala do Dr. 299 

Paladino sobre conhecer a história da habitação em Florianópolis, Albertina disse que tem 300 

vários trabalhos, exemplificando o Engenheiro Rogério Miranda, funcionário da Diretoria de 301 

Habitação/SMI/PMF, Professora Maria Inês, Professor Luiz Roberto e vários Trabalhos de 302 

Conclusão de Curso (TCC), tem material bem didático para compreender a habitação de 303 

interesse social e as migrações em Florianópolis. Também disse que é preciso compreender 304 

que as famílias se concentram no centro de Florianópolis porque é o local onde tem trabalho. 305 

É preciso conhecer o contexto da cidade para compreender as aglomerações. Albertina disse 306 
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que fez uma rápida pesquisa no site da Prefeitura para verificar o que foi investido desde 2000 307 

até 2018 através do FMHIS, não significa que foi recurso do Município. Albertina disse que no 308 

passado havia uma Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, quando tinha 309 

uma estrutura mínima em que a equipe captava recurso. Hoje a Diretoria de Habitação está 310 

dentro de uma Superintendência, na sua avaliação, sucateada. Desde a primeira gestão do 311 

Conselho, uma das metas era a estruturação e o fortalecimento da Secretaria para que tivesse 312 

pessoas para buscar recursos. Na oportunidade, Albertina, disponibilizou a proposta para 313 

habitação que está no orçamento para 2020.  Enfatizou que nos anos de 2017 e 2018 o único 314 

recurso que a Prefeitura investiu em habitação foi para pagar o benefício do auxílio 315 

habitacional. Albertina indagou o que o grupo CUIDHA irá colaborar com o Conselho para que 316 

de fato se tire as metas e as ações do PMHIS do papel. Rodrigo Marques disse que a Força 317 

Tarefa DOA e CUIDHA não tem intenção de se sobrepor ao trabalho das assistentes sociais. A 318 

intenção é integrar e articular. Disse que há de respeitar a legalidade, é este o entendimento 319 

que teve na primeira reunião do CUIDHA. Angela disse que participou da primeira reunião do 320 

CUIDHA e percebeu que é preciso se despir de alguns preconceitos, segundo a Angela, tanto 321 

da parte dos conservadores quanto dos considerados progressistas. Disse que a TV Record 322 

passou matérias que, na sua compreensão, criminalizavam. Para tanto, a mídia precisa ser 323 

orientada. Na oportunidade, Angela disse que na reunião do CUIDHA teve um promotor que a 324 

assustou na forma de se manifestar. Salientou que as informações sejam transmitidas à 325 

sociedade de maneira mais harmônica. Em relação à atualização de dados, propôs trabalhar 326 

os dados junto ao IBGE. Loureci Ribeiro disse que nesse debate não há necessidade de 327 

reinventar a rota, pois já existe um conjunto de organização urbana construída ao longo da 328 

resistência da reforma urbana neste país que trabalham uma série de instrumentos da política 329 

pública para poder viabilizar condições dignas de habitação popular. Loureci enfatizou que o 330 

Pessina, tratado na presente reunião como se fosse um tosco, é um dos protagonistas desse 331 

processo ao longo da Constituição Federal. Em relação às comunidades, Loureci afirmou são 332 

tratadas de forma criminalizada. Os conselhos de direitos devem ser envolvidos nas 333 

discussões, especificando o CUIDHA. Fez crítica em relação à diminuição da equipe técnica 334 

da Diretoria de Habitação e fiz da Secretaria de Habitação. Loureci afirmou que o debate deve 335 

ser ideológico e não partidário. O Plano Diretor está perfeito, mas falta vontade política. Por 336 

fim, disse que a migração no Brasil é direito. Zoraia salientou que todo debate é político e 337 

ideológico. Precisa pacificar a cidade em relação às ocupações. Solicitou que fosse 338 

investigada a grilagem na Lagoa do Peri. Não se faz política sem recursos. O governo federal 339 

que cortou recursos para habitação de interesse social. O município está investindo em praças 340 
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e não em habitação de interesse social. Zoraia disse ainda que tem grilagem há anos nos 341 

Ingleses. Paladino informou que a grilagem está sendo cuidada pelo Dr. Alceu, na 22ª 342 

Promotoria de Justiça a qual tem inquérito a este respeito. Daniel Vinicius (FLORAM), disse 343 

que já trabalhou na FATMA/IMA e o projeto social mais desafiador foi desenvolvido junto às 344 

famílias relocadas de áreas de barragens, serviu como grande aprendizado. Enfatizou que, 345 

atualmente, o papel do órgão fiscalizador está centrado na legislação ambiental brasileira.  346 

Daniel Vinicius enfatizou que atualmente vigora a Lei Nº 9.605 que é a lei dos crimes 347 

ambientais, a qual não contemplou os aspectos sociais. O servidor público, por sua vez, tem 348 

que cumprir a obrigação de aplicar a legislação municipal, estadual e federal vigente. Na 349 

avaliação de Daniel Vinicius, a fiscalização deve ser a mais humana, mais próxima das 350 

pessoas no sentido de ter os direitos humanos assegurados. Mas a lei não considera a 351 

condição social, se o cidadão é pobre ou rico. Por outro lado, se o servidor público se omitir ao 352 

cumprimento da lei, será responsabilizado com ação civil pública. Daniel Vinicius enfatizou 353 

que a proposta da FLORAM é ser parceira nesse trabalho e executar seu papel de forma mais 354 

humana, justa e respeitosa possível com a população. Daniel Vinicius salientou que a 355 

FLORAM irá intensificar a fiscalização. Samara, ocupante da Marielle Franco, se manifestou 356 

em relação a criminalização. Disse que já foi acordada de madrugada com a polícia 357 

encapuzada chutando a porta, acordando todos, inclusive crianças. Em relação a ação 358 

milagrosa dita pelo Paladino em relação ao Pessina, Samara indagou se Dr. Paladino garante 359 

que, até achar uma solução às famílias, nenhuma casa vai ser derrubada, não só na ocupação 360 

Marielle Franco, mas também nos Ingleses e nas demais ocupações que está havendo as 361 

derrubadas. Disse que no dia 14 de junho fez um ano que a Prefeitura foi na ocupação 362 

Marielle e derrubou casas deixando as famílias, inclusive crianças, ao relento em dia de chuva 363 

e frio. “Quero saber se, até achar a solução milagrosa, que é o que eu entendi que o senhor 364 

(referindo-se ao Dr. Paladino) falou, vai parar as derrubadas?” Ao que Paladino disse que 365 

Samara entendeu errado, enfatizando que em nenhum momento falou em situação milagrosa. 366 

Fábio tentou intervir, mas Samara asseverou que o Promotor falou assim ao se referir à 367 

colocação do Pessina. Na sequência, o Promotor de Justiça informou que a situação da 368 

ocupação Marielle está judicializada pela Defensoria Pública e, considerando o impasse 369 

ocorrido em relação à Samara, Daniel Paladino pediu licença e se retirou da reunião. Não 370 

havendo mais clima favorável, a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente 371 

ata. 372 
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