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    ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 14/03/2019.   1 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 14h23min, 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 

(SMHS/SMI); Carlos Alberto Silva (SESP/SMSP); Audenir Cursino de Carvalho (SEMAS); 5 

Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Eduardo Irani Silva (CREA/SC); Zoraia Vargas Guimarães 6 

(IAB/SC); Luiz Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região 7 

Centro Ilha); Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini 8 

(Região Leste da Ilha); Ângela Maria Luiti (UFECO), totalizando onze (11) entidades 9 

representadas. Estiveram presentes na reunião: Maria Aparecida Napoleão Catarina e 10 

Michaeli de Freitas Goulart Martendal (GEMAC/SMHS/SMI), Marcos Roberto Leal 11 

(SESP/SMSP) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total de quinze (15) 12 

pessoas presentes. O Presidente do CMHIS e Superintende de Saneamento e Habitação 13 

Engº. Civil Fábio Ritzmann presidiu os trabalhos agradecendo o comparecimento dos 14 

conselheiros. Na sequência, foram homologadas as justificativas de ausência dos 15 

conselheiros: Osnaldo da Cruz Junior (SMHS/SMI); Walter Hachow (FLORAM); Felipe Paulo 16 

de Oliveira e Larissa Carvalho Trindade (IPUF); Jaisson José Vieira (SMC); Nórton 17 

Makowiecky e Marina Damasceno (PGM); Sílvia Eloísa Grando Águila e Priscilla valler dos 18 

Santos (SMS); Aline Massan Dallacosta (SECOVI); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON). 19 

Ritzmann colocou em apreciação a ata da 67ª Reunião Ordinária de 14/02/2019, que foi 20 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. De acordo com a pauta, o 21 

Presidente do Conselho discorreu sobre o trabalho de remoção das famílias da Comunidade 22 

Ponta do Leal para o empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida. Salientou que o 23 

clima foi muito tenso, tumultuado e complexo, principalmente por parte das famílias que não 24 

estão dentro dos critérios do Programa Minha Casa Minha Vida e dos critérios do Município 25 

deliberados por este Conselho. Na oportunidade, agradeceu pela participação da Defesa Civil 26 

Municipal no processo e salientou o apoio da Polícia Militar. Ritzmann disse que não se pode 27 

ceder aos interesses particulares em detrimento dos interesses públicos. Disse ainda que ficou 28 

sensibilizado com a situação de precariedade habitacional das famílias da Ponta do Leal. 29 

Pessina disse que os conflitos são comuns e que o processo desta comunidade é muito rico, 30 

sendo acompanhado pelos conselheiros por vários anos. Salientou que a comunidade resistiu 31 

por muitos anos para conquistar um espaço digno para morar. Marcos Leal relatou que 32 

conhece a realidade da Ponta do Leal, principalmente os moradores mais antigos, pois 33 

cresceu nas proximidades da comunidade. Disse que é importante ficar ressaltando as 34 
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dificuldades enfrentadas pela Prefeitura, para que a sociedade esteja ciente de que a família 35 

só é beneficiada com unidade habitacional se está dentro dos critérios. E aquelas que tentam 36 

enganar ou que já foram beneficiadas não serão contempladas novamente. A sociedade 37 

precisa estar ciente disso, afirmou Leal. Luiz Gregório disse que o Conselho cumpriu seu 38 

papel. As situações que não se enquadram nos critérios, precisam ser resolvidas pela justiça. 39 

Lamentou que o Conselho não participou da entrega do empreendimento e nem foi 40 

comunicado sobre a transferência das famílias. Fábio destacou que no início da entrega das 41 

unidades habitacionais, até a imprensa foi impedida de entrar no local, porque o clima estava 42 

muito tenso e também porque o espaço físico era restrito. Como o acesso às casas era 43 

limitado, o trabalho era manual, tanto para carregar os móveis das famílias até o caminhão, 44 

quanto na demolição das casas, quanto menos pessoas no local, melhor a operação. No início 45 

foram selecionadas 67 famílias que atendiam os critérios, com renda de até R$ 1.800,00. Para 46 

as dez (10) famílias residentes na área de remoção e, com rendimento entre R$ 1.800,00 a R$ 47 

3.600,00, foi feita uma ação conjunta entre a Defensoria Pública, o Ministério Público e a 48 

Procuradoria Geral do Município com pedido de liminar, a qual foi acatada pela Caixa e os 49 

núcleos familiares puderam ser contemplados com financiamento. Ritzmann enfatizou que 50 

critérios técnicos e econômicos definiram as famílias que puderam contrair o financiamento. 51 

Disse ainda que o Superintendente da Caixa Econômica Federal informou que o 52 

empreendimento da Ponta do Leal é considerado o melhor empreendimento do Programa 53 

Minha Casa Minha Vida do Brasil, em termos de acabamento, de padrão de arquitetura, sendo 54 

apartamentos de dois quartos, com banheiro e cozinha amplos, sacada com churrasqueira. É 55 

a única no Brasil, enfatizou Ritzmann. Angela disse que os conselheiros foram convidados a 56 

participar da Comissão interinstitucional de análise e aprovação dos beneficiários do Conjunto 57 

habitacional Ponta do Leal, mas avaliaram que, enquanto conselheiros representantes da 58 

sociedade civil, não tinham a função definir critérios econômicos, sendo esta de 59 

responsabilidade da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura. Na sequência, a assistente 60 

social Maria Aparecida N. Catarina, fez um breve histórico da comunidade. Com a Ação Civil 61 

Pública nº 2001.72.00.005264-3, de 5 de novembro de 2004, o Município de Florianópolis foi  62 

condenado  a providenciar a retirada das construções, impedir novas ocupações e propor 63 

recuperação ambiental. Através do Termo de Compromisso celebrado entre 64 

MPF/CASAN/PMF/SPU/SC, em 2/10/2009, coube à, então, Secretaria Municipal de Habitação 65 

e Saneamento Ambiental realizar o cadastramento as famílias e elaborar uma proposta 66 

habitacional a fim de promover a remoção das famílias ali instaladas. Na sequência, Maria 67 

Aparecida discorreu sobre os critérios de atendimento das famílias, os impasses, as 68 
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atividades realizadas pela Gerência de Mobilização e Articulação Comunitária 69 

(GEMAC/SMHS/SMI) junto aos beneficiários, bem como os desafios que envolveram a ação e 70 

o trabalho social após a ocupação das unidades habitacionais. Como forma de apoio à política 71 

habitacional, Marcos Leal enfatizou que as famílias precisam ser beneficiadas na região, 72 

considerando estarem integradas com a escola, creche, unidade de saúde, trabalho, dentre 73 

outros aspectos relevantes. Maria Aparecida informou que, até a presente data, 80 famílias 74 

foram definidas, 70 estão com contrato assinado, 7 aguardando assinatura e 3 com pendência 75 

de documentos. Quanto às mudanças, informou que 65 já foram realizadas, 5 previstas, 10 76 

sem previsão/aguardando assinatura do contrato. Famílias não atendidas: 2 por ter renda 77 

familiar superior a R$ 3.600,00; 3 já beneficiados em outros programas habitacionais; 9 não 78 

residem na poligonal de remoção; 7 coabitações sem adensamento, totalizando 21 famílias. 79 

Pessina enfatizou que o trabalho da equipe da Prefeitura foi fantástico. Audenir deu ênfase à 80 

dedicação da assistente social Kelly Cristina Vieira. Fábio destacou que as assistentes sociais 81 

são guerreiras, colocação reiterada pelos conselheiros. Na oportunidade, a equipe técnica foi 82 

aplaudida pelo trabalho desenvolvido junto às famílias da Ponta do Leal. Fábio disse que 83 

alguns beneficiários não colaboraram no momento das mudanças. Quanto aos entulhos, 84 

Ritzmann relatou que o volume produzido na demolição das casas, superou a estimativa. 85 

Sendo assim, foi elaborado um Termo de Referência no valor de seiscentos mil reais (R$ 86 

600.000,00) para demolição e retirada dos entulhos. Em relação à recuperação ambiental, 87 

Ritzmann informou que, considerando que os ranchos de pesca estão descaracterizados, oito 88 

(8) ranchos existentes serão reconstruídos dentro do padrão da Prefeitura, sendo rústicos, 89 

impossibilitando a habitabilidade. Pessina complementou definindo como ‘garagens de barco’. 90 

No local onde estavam as casas, será construída passarela de seis metros de largura, terá 91 

espaço de interação e construção de decks. O trapiche será mantido. Para o centro de 92 

convivência do condomínio, foi solicitada à CASAN a cessão de uma área de 350m², 93 

considerando que o espaço solicitado anteriormente está em ruínas. Fábio justificou que o 94 

projeto não prevê a ligação com a Beira Mar Continental por haver algumas residências na 95 

orla. Pessina disse que é importante destacar que a comunidade conquistou um projeto fora 96 

do esquema aumentando a metragem para 54m². Albertina complementou salientando que 97 

este projeto forçou o governo federal a repensar a metragem dos outros programas. Na 98 

oportunidade, os conselheiros lembraram a incansável participação e esforço do líder 99 

comunitário do João Luiz de Oliveira - Gão. Os conselheiros novamente aplaudiram pelo 100 

esforço da equipe da Prefeitura e o resultado apresentado. Graciela enfatizou que este é o 101 

caminho: oferecer habitação de qualidade para toda população. Na oportunidade, indagou 102 
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quem serão atendidos pelos ranchos de pesca. Ao que Fábio respondeu que serão 103 

reconstruídos os ranchos já existentes. Graciela informou que gostaria de participar do 104 

processo de adaptação das famílias a partir do presente momento. Albertina disse que 105 

atualmente tem grandes problemas nos projetos habitacionais implementados no Município. 106 

Neste sentido, gostaria de saber como a Prefeitura irá acompanhar o trabalho da empresa 107 

contratada, de acompanhamento e permanência das pessoas para que se apropriem da 108 

unidade habitacional, o que em outros projetos não foi garantido pelo Município. Destacou a 109 

importância de que as famílias se sintam pertencentes à comunidade. Indagou com que 110 

recurso será executado o espaço comunitário. Ao que Fábio informou que a Prefeitura está 111 

trabalhando para que seja executado com recurso próprio. Angela salientou que, se não está 112 

previsto no orçamento, o Município deverá garantir recurso para este fim. Acrescentou que o 113 

Orçamento da Prefeitura para habitação foi de um milhão e trezentos mil reais e destes, 114 

seiscentos mil reais foram redirecionados para revitalização de praças Em relação aos critérios 115 

de seleção das famílias, na avaliação da Angela, a questão salarial precisa ser reavaliada. Em 116 

relação aos programas de habitação de interesse social, Pessina disse que o atual governo 117 

federal acabou com o Ministério das Cidades. Ao que Eduardo salientou que o Ministério das 118 

Cidades está dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional. Ritzmann disse que na sua 119 

atuação de gestor, sempre busca expressar sua ideologia, seus sentimentos, sua percepção 120 

das situações, sempre procurando um olhar periférico não focando apenas o problema. Busca 121 

informações periféricas para avaliar a situação num contexto mais amplo. Luiz Gregório disse 122 

que todos querem uma cidade para morar, mas Florianópolis não atende a necessidade das 123 

comunidades por falta de política pública. A respeito do Ministério das Cidades, Eduardo Irani 124 

disse que o CREA/SC se aproximou do Conselho de Habitação com o projeto da engenharia 125 

pública, juntamente com o CAU, para prestar sua assessoria técnica à população carente. 126 

Com este movimento, o CREA e o CAU criou uma Comissão Nacional que, na próxima 127 

semana, terá reunião, onde uma das pautas será falar com o Ministro de Desenvolvimento 128 

Regional para cobrar política de habitação de interesse social. Disse que vai falar em nome do 129 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis. Graciela se manifestou 130 

dizendo que a ocupação irregular acontece por necessidade das pessoas. O poder público, 131 

historicamente no Brasil, não resolveu a regularização de suas terras e não redistribuiu suas 132 

terras nas cidades. O Estado, por décadas, não se fez presente e hoje, o poder público não 133 

pode chegar e criminalizar a situação de ocupação. Marcos Leal disse que é preciso estancar 134 

as construções irregulares e encontrar equilíbrio, pois todos tem direitos, mas também 135 

deveres. Pessina enfatizou que este é o Conselho de Habitação de Interesse Social, espaço 136 
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onde tem que trabalhar para a população de baixa renda. Disse ainda que milhões de 137 

brasileiros ocupam áreas irregularmente, inclusive tem especulações imobiliárias aqui em 138 

Florianópolis que ocupam áreas irregulares. Neste sentido, sugeriu a discussão da política 139 

nacional, estadual e municipal de habitação de interesse social. Zoraia salientou que ninguém 140 

morar em favelas, ninguém quer baixa qualidade de vida. O problema é que as pessoas não 141 

tem recurso financeiro para adquirir um imóvel regularizado. Os pobres não podem ser 142 

criminalizados pela sua condição de moradia. Fábio informou que haverá trabalho em toda 143 

cidade de regularizações fundiárias, nos próximos dois anos. A Prefeitura está se organizando 144 

estruturalmente para realizar este trabalho. Irá buscar o Ministério Público para trabalhar em 145 

parceria na elaboração dos Termos de Referência para contratação de empresa para fazer os 146 

levantamentos, não só de interesse social – REURB-S, mas também os específicos – REURB-147 

E. Ritzmann enfatizou que a ideia é embrionária ainda. Finalizando esta discussão, Graciela e 148 

Pessina se dispuseram a participar da comissão que está trabalhando junto às famílias do 149 

Condomínio Ponta do Leal. Na sequência, Michaeli de Freitas Goulart Martendal, assistente 150 

social, discorreu sobre a situação atual do Conjunto Habitacional Jardim Atlântico, ressaltando 151 

que são setenta e oito (78) unidades habitacionais contratadas e ocupadas. O Trabalho 152 

Técnico Social (TTS), executado pela Empresa Painel, teve início em abril/2018 e se 153 

estendendo até abril/2019; tendo: Plantão Social; Programa de Manutenção Preventiva; 154 

Pesquisa Censitária; Oficinas: Resíduos Sólidos, Síndico Mirim, Cursos Profissionalizantes 155 

(ex: Design de sobrancelhas, artesanato); Atividade sociocultural de integração; Líderes de 156 

Bloco. Michaeli informou que até dezembro/2018 foi executado 51,43% do TTS, sendo oito 157 

(08) produtos/relatórios entregues. Atualmente está em análise o Produto nº 9, referente ao 158 

trabalho realizado em janeiro/2019, sendo até então executado 62,27% do TTS. A respeito dos 159 

valores do contrato com a Empresa Painel, informou que até dezembro/2018 foi liberado o 160 

valor R$ 33.970,66, sendo que o valor integral do contrato é de R$ 69.948,55. Por fim, 161 

Michaeli relatou que os contratos serão entregues pela Caixa Econômica no dia 19 de março 162 

do corrente ano. Considerando que em sua grande maioria, as chefes de família são as 163 

mulheres, elas definiram que as líderes de cada bloco também serão as mulheres. A 164 

comunidade inicialmente optou por um síndico profissional, sendo atualmente uma mulher 165 

síndica. Pessina salientou a importância de estimular o projeto de geração de renda. Michaeli 166 

ressaltou que o empreendimento foi edificado em área próxima às residências anteriores, o 167 

que garantiu a permanência das pessoas nas mesmas creches, escolas, unidade de saúde e 168 

as chefes de família puderam permanecer no mesmo trabalho. Albertina lembrou que este 169 

Conselho deliberou os critérios para seleção das famílias do Jardim Atlântico. Finalizada esta 170 
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pauta, deu-se a discussão sobre a Ocupação Marielle Franco, localizada no Alto da Caeira – 171 

Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade, Angela relatou que a Comissão do Conselho que 172 

trata sobre a Ocupação Marielle foi criada no Conselho e referendada pelo juiz para fazer a 173 

mediação de negociação entre a ocupação e a Prefeitura. Disse que a Comissão já realizou 174 

sete reuniões onde estão sendo tratadas questões como: construção de banheiro e cozinha 175 

coletivos, cadastramento das famílias, retirada de eucaliptos, etc. Ao que Carlos (Defesa Civil) 176 

informou que a questão das árvores já foi solicitada. Angela disse ainda que a Comissão está 177 

solicitando ao juiz a ampliação do prazo. Para tanto, foi protocolado documento ao Procurador 178 

Municipal Dr. Elton, o qual não se manifestou. Por outro lado, as advogadas que assessoram a 179 

Ocupação Marielle levaram o mesmo documento ao juiz. Angela disse que não tem a 180 

informação se o Procurador conversou ou não com o juiz. Disse ainda que o Rogério e a 181 

Juliana ficaram de fazer estudo do projeto, que precisam de mais tempo, por isso não houve 182 

reunião da Comissão na semana que antecedeu a presente reunião. Graciela complementou 183 

dizendo que, para revisar o projeto, os técnicos disseram que precisam de mais tempo. 184 

Angela afirmou que em nenhum momento os técnicos se comprometeram que estes 185 

moradores vão ocupar o projeto que está em andamento. Houve sim uma conversa no sentido 186 

de fazer uma reavaliação do projeto, não por causa da Ocupação Marielle, mas sim por conta 187 

de questões técnicas da própria Prefeitura. Angela disse que, por parte da ocupação, os 188 

moradores insistem em saber as informações de quantos moradores estão previstos para 189 

serem contemplados naquela área, se dá ou não realocar as famílias da ocupação. Disse 190 

ainda que, por enquanto, não tem nenhuma certeza de que as famílias da Ocupação Marielle 191 

serão contempladas pelo projeto. Disse ainda que, enquanto Comissão do Conselho de 192 

Habitação quer garantir que as famílias não sejam despejadas de forma violenta, como 193 

aconteceu anteriormente. Pessina disse que a reunião da Comissão foi remarcada para a 194 

próxima semana, porque nesta semana a assistente social Kelly Cristina, coordenadora da 195 

Comissão, está de férias. Considerando não haver tempo hábil, Fábio Ritzmann, assegurou 196 

que os itens: 6 e 7: Encaminhamentos da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse 197 

Social de Florianópolis e Revisão da Lei N. 8210/2010, serão inseridos na pauta da próxima 198 

reunião ordinária agendada para o dia 11 de abri/2019, das 16 às 18 horas, em caráter 199 

experimental. Finalizando a reunião, foram abordadas as seguintes questões: Graciela 200 

solicitou agendamento de reunião do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 201 

Interesse Social (FMHIS). Albertina disse que encaminhará por escrito à secretaria executiva 202 

do Conselho algumas questões solicitando informações. Angela solicitou atenção ao 203 

remanejamento de recursos próprios do FMHIS no valor de quinhentos mil reais (R$ 204 
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500.000,00) destinando para revitalização de praças. Ao que Albertina complementou 205 

enfatizando que, além de não ter sido discutido o orçamento do FMHIS no Conselho de 206 

Habitação, metade do recurso que tinha para habitação de interesse social, foi remanejado 207 

para praças. Albertina destacou que apenas na primeira gestão do Conselho de Habitação, 208 

houve a discussão do orçamento do Fundo de Habitação. informou ainda que no dia 15 de 209 

abril será a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nada mais havendo a tratar a 210 

reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 211 

 212 

 213 


