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    ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 11/04/2019.   1 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 16h15min, no Auditório da ARESC – 2 

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

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Fábio Ritzmann e Osnaldo da 4 

Cruz Junior (SMHS/SMI); Carlos Alberto Silva (SESP/SMSP); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); 5 

Audenir Cursino de Carvalho (SEMAS); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Priscilla Valler dos 6 

Santos (SMS); Eduardo Irani Silva (CREA/SC); Zoraia Vargas Guimarães (IAB/SC); Luiz 7 

Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); 8 

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

Ilha); Paulo João Rodrigues (Região Continental); Ângela Maria Luiti (UFECO), totalizando 10 

quatorze (14) entidades representadas. Estiveram presentes na reunião: Kelly Cristina Vieira, 11 

Maria Aparecida Napoleão Catarina, Betina D’Ávila, Juliana H. Gomes, Rogério Miranda, 12 

Simone Aparecida R. Caldeira e Vanessa Zoraide Domingos (SMHS/SMI), Marcos Roberto 13 

Leal (SESP/SMSP) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total de vinte e 14 

quatro (24) pessoas presentes. O Presidente do CMHIS Engº. Civil Fábio Ritzmann conduziu 15 

os trabalhos da presente reunião. Inicialmente agradeceu o comparecimento dos conselheiros 16 

e, na sequência, submeteu à plenária a homologação das justificativas de ausência dos 17 

conselheiros: Jaisson José Vieira (SMC); Nórton Makowiecky e Marina Damasceno (PGM); 18 

Sílvia Eloísa Grando Águila e Priscilla Valler dos Santos (SMS); Aline Massan Dallacosta 19 

(SECOVI); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON), as quais foram validadas. Dando 20 

prosseguimento à reunião, Ritzmann colocou em apreciação a ata da 68ª Reunião Ordinária 21 

de 14/03/2019, porém, considerando que a conselheira Angela Liuti apresentou algumas 22 

alterações momentos antes da reunião, a ata será reencaminhada aos conselheiros com as 23 

sugestões para apreciação e votação na próxima data. Na sequência, Angela solicitou 24 

inversão da pauta, considerando a necessidade de garantir a abordagem da temática sobre a 25 

Ocupação Marielle na presente reunião. O Presidente do Conselho colocou em votação a 26 

solicitação da conselheira, sendo aprovada pela maioria dos conselheiros presentes. Na 27 

oportunidade, Angela fez um breve relato sobre as tratativas da Comissão de Mediação, 28 

lembrando que em dezembro/2018, foi encaminhado ao Procurador Dr. Elton um documento 29 

solicitando seis meses de prorrogação de prazo para os trabalhos, com o propósito de dar 30 

continuidade às discussões entre Comissão e Prefeitura, para não ter a remoção das famílias 31 

de forma imediata. E até a presente data o Procurador não respondeu oficialmente à 32 

Comissão. Conselheira Angela relatou ainda, que nesta semana, foi recebida a informação da 33 

solicitação por parte da Prefeitura na continuidade do processo de reintegração de posse. 34 
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Diante disso, em reunião no dia 03 de abril, a Comissão entendeu a necessidade de um 35 

posicionamento deste Conselho de Habitação ao juiz, formalizando uma solicitação de 36 

prorrogação de prazo de seis meses por acreditar na saída do diálogo. Kelly historiou um 37 

pouco a criação da Comissão e sua composição, e que desde agosto de 2018 vem se 38 

reunindo sistematicamente. Destacou que como não conseguiram concluir os trabalhos em 39 

novembro, prazo inicial estabelecido em juízo, para um acordo ou apresentação de relatório, 40 

foi decidido pelo grupo a solicitação de mais prazo, por isso o encaminhamento para 41 

Procuradoria Geral do Município do documento referido pela conselheira Angela. Kelly relatou 42 

ainda que na reunião da Comissão realizada no dia 03/04, diante da posição da Prefeitura em 43 

solicitar a imediata reintegração de posse, a Comissão solicita neste momento ao Conselho, 44 

um posicionamento como instância de discussão e debate da política pública de habitação de 45 

interesse social no município, de encaminhando ou não ao juiz, de um ofício pedindo 46 

prorrogação de prazo para que os trabalhos da Comissão possam continuar, se mantendo 47 

assim, a instância de negociação em aberto. Albertina salientou que o juiz colocou o 48 

Conselho como parceria para construir uma proposta alternativa. Angela disse que a forma 49 

como as comunidades estão sendo tratadas, com água e energia elétrica sendo cortado, 50 

polícia fazendo cadastro de moradores, estamos vivendo uma segregação da população pobre 51 

de Florianópolis sendo dever, enquanto representante da UFECO, defender qualquer morador 52 

que esteja sofrendo ação do Estado. Fábio disse que não discorda no genérico, mas precisa 53 

ver com olhar mais amplo, pois o imóvel onde estão as 20 famílias será utilizado para fazer 54 

habitação de interesse social para muitos moradores, que aguardam há muito tempo. Disse 55 

ainda que o Município tem muita dificuldade em promover ações para minimizar o problema do 56 

déficit habitacional e, em contrapartida, conviver com estas situações na sua avaliação 57 

atrapalham o processo. Como aprovar um projeto se o imóvel está ocupado? Questionou 58 

Fábio para a plenária. E continuou ponderando que na sua avaliação, a prorrogação de prazo, 59 

é uma forma de postergar o problema. Indagou: qual é a perspectiva ou a ideia de solução real 60 

para a questão. Para o que a conselheira Albertina relatou que vem participando de toda a 61 

discussão, e que a troca dos gestores no final de 2018 atrapalhou os trabalhos da Comissão 62 

para chegar a uma proposta, houve muita dificuldade dentro da própria Secretaria com o que a 63 

Comissão está solicitando, e com estes entraves que aconteceram, é que este Conselho 64 

precisa solicitar ao juiz o prazo de mais seis meses, a contar de abril, para apresentar uma 65 

proposta concreta e definitiva de alternativa para a Ocupação Marielle. Lembrou que foi 66 

redigido um documento pela Comissão, não aprovado, e que lá está claro que a Comissão 67 

sabe que o imóvel é da Prefeitura, é uma ocupação provisória, e a solução pode ser 68 
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provisória. Albertina disse ainda, que o projeto que está na Caixa Econômica não é adequado 69 

ao local e a Secretaria está revisando o projeto para adequar ao terreno que tem muito 70 

declive. Sendo assim, o projeto não irá de imediato à Caixa Econômica e, nos próximos seis 71 

meses o projeto possivelmente não fica pronto, considerando que a Secretaria tem poucas 72 

pessoas trabalhando tecnicamente. Rememorou que Zébio, conselheiro de gestões anteriores, 73 

sempre lutou pelo corpo técnico desta Secretaria para que efetivamente tivéssemos política 74 

pública. Albertina defendeu que a Comissão está solicitando ao Conselho a confirmação da 75 

necessidade de prorrogação de prazo para apresentar uma proposta ao juiz. No despacho do 76 

juiz ele diz que o Conselho de Habitação precisa se manifestar e que apresente uma proposta. 77 

Enfatizou que a Comissão debateu, produziu e está chegando num acordo. O documento que 78 

foi para a Procuradoria em dezembro de 2018 foi aprovado por todos os membros do grupo é 79 

a base para ser encaminhada juntamente com o ofício do Conselho solicitando o prazo, 80 

diretamente ao juiz. Por fim, Albertina confirmou que a Comissão não tem proposta e, por 81 

isso, está pedido o prazo de seis meses. Graciela disse que há tempo estão acontecendo 82 

ocupações, pois o Estado não apresenta solução para o problema da falta de moradia. 83 

Quando uma comunidade se organiza e se cadastra, é porque ela precisa e solicita ajuda para 84 

o Estado. Neste sentido, disse que as famílias da Ocupação Marielle atualmente não tem 85 

nenhuma alternativa. Por isso, a Comissão está solicitando um prazo para buscar alternativas, 86 

afirmando que os ocupantes não são grileiros e nem delinquentes, são famílias com filhos, que 87 

estão na escola. Considerando que o Conselho de Habitação não tem uma solução imediata, 88 

deveria buscar diferentes possibilidades para esta realidade. Na opinião de Graciela, o 89 

mínimo que se solicita é que as famílias possam ir para algum outro lugar, e enfatizou que a 90 

política municipal de habitação não deveria criar mais conflitos, expulsando as famílias. Disse 91 

que o Conselho precisa encontrar solução que não seja tão agressiva com as famílias. Zoraia 92 

disse que o Conselho de Habitação tem a função fundamental de mediar o debate de 93 

habitação na cidade, trabalhar a política pública e os conflitos que surgem. Na oportunidade, 94 

trouxe à tona a situação dos Ingleses onde a própria polícia, segundo ela, está fazendo o 95 

fichamento dos moradores. O cadastramento é função do Município e não da Polícia Militar do 96 

Estado. Fábio destacou que esta situação não está em discussão. Zoraia prosseguiu dizendo 97 

que outra função do Conselho é encontrar uma saída, fazer um acordo para ver aonde elas 98 

irão se alojar. Em sua opinião, essas famílias acabarão por ocupar outro espaço. A ação 99 

agressiva da polícia só desgasta tanto a Prefeitura quanto o movimento de apoio.  Por fim, se 100 

manifestou favorável à ampliação de prazo para que possa acontecer uma saída negociada, 101 

salientando que o Conselho tem um papel importante de mediar à situação. Angela disse que 102 
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vários projetos habitacionais em que as pessoas habitam em Florianópolis são fruto de 103 

ocupações no passado. Um dos exemplos mais recentes é da Comunidade Ponta do Leal que, 104 

se não fosse organização, eles deveriam ter desocupado o local há muitos anos. Salientou 105 

que precisa ter soluções pacíficas. Enfatizou que o Conselho de Habitação tem uma boa 106 

relação com a Prefeitura, principalmente a equipe técnica, também não é do desconhecimento 107 

que o FMHIS não tem orçamento para trabalhar e, do pouco que tinha no orçamento deste 108 

ano, foi remanejado metade para praças. Sendo assim, Angela disse que defende que o 109 

Conselho peça ao juiz mais seis meses. Fábio indagou qual é a solução ou as alternativas, 110 

enfatizando que em sua opinião o problema está sendo postergado. Pessina disse que a 111 

Prefeitura está revisando o projeto. Ao que Kelly esclareceu que a revisão do projeto é 112 

independente da Ocupação e não significa que serão incorporados ao Projeto previsto para o 113 

local, como já informado nas reuniões da Comissão. Pessina registrou sobre as negativas dos 114 

recursos federais para esse projeto, não tem perspectivas de quando o governo federal vai 115 

liberar. Angela solicitou que seja realizada a votação se o Conselho concorda com a 116 

solicitação de prorrogação de prazo. Fábio disse que sua preocupação como gestor, é de que 117 

a Ocupação Marielle se transforme numa Ponta do Leal, porque agora a ocupação tem um 118 

ano e meio e, se o prazo for sendo prorrogado, daí vai se consolidar e a Prefeitura não terá 119 

terreno disponível para o projeto habitacional, e sobre o risco de perdermos, mesmo sendo 120 

área pública.  Angela e Albertina salientaram que todos estão cientes que o terreno é área 121 

pública. E Angela discorreu um pouco mais sobre a impossibilidade de concluir a proposta da 122 

Comissão, e que talvez passe por poder relocar as famílias para outras áreas dentro do 123 

município em um acordo. Para tanto, a Comissão solicitou aos técnicos da Prefeitura 124 

definições de áreas da Prefeitura no Maciço do Morro da Cruz. Tem as áreas, mas não tem o 125 

documento sobre isso. Sendo assim, o papel da Comissão é encontrar solução e não deixar 126 

essas pessoas para sofrer uma ação violenta de reintegração de posse. Zoraia questionou 127 

dizendo que a Prefeitura colocou nas mãos do Conselho a responsabilidade de resolver a 128 

situação de habitação das famílias da Ocupação Marielle. Porém, destaca que a obrigação de 129 

apresentar a solução é da Prefeitura, e a ‘não agressão’ também deve partir da Prefeitura. 130 

Disse ainda que quem tem o poder de Estado e os recursos é a Prefeitura, portanto, não se 131 

pode inverter a governança. Paulinho reiterou as colocações das conselheiras anteriores 132 

salientando que a ocupação está concretizada, o que precisamos agora é encontrar uma 133 

solução para ela. Concorda com a proposta da Comissão sendo o caminho sempre o diálogo. 134 

Sugeriu que a Comissão traga na próxima reunião uma posição a respeito dos 135 

encaminhamentos realizados. Em relação à fala da Zoraia, Kelly esclareceu que a Prefeitura 136 
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tomou uma posição que é a de reintegração de posse. O Conselho vem tentando manter o 137 

canal de diálogo aberto. Salientou que a política de habitação não se faz com poucos 138 

recursos. Afirmou que a Prefeitura tem seis projetos para habitação de interesse social 139 

prontos, mas o problema está nos recursos, e esta é uma política de execução cara. Se no 140 

final dos seis meses, não tiver uma solução para a questão habitacional, apresentando-se ao 141 

juiz um acordo, teremos ao menos que fazer um relatório para caracterizar a situação, e nem 142 

isso temos hoje, sendo isso que motiva a Comissão a pedir prorrogação de prazo. Angela 143 

ressaltou que então o juiz tem a responsabilidade de decidir. Em relação à indagação do 144 

Fábio quanto ao prazo de seis meses para fazer o relatório, Kelly esclareceu que em trinta 145 

dias é possível concluir o relatório. O Conselheiro Luiz Gregório disse que na medida em que 146 

a cidade se estrutura ela abre margem para esse tipo de situação. Sendo assim, a situação é 147 

de responsabilidade do Município. O Conselho deve discutir a política como o Município deve 148 

atender estas pessoas, mas o Município tem que atender. Disse que para resolver a situação 149 

da Ocupação precisa estender o prazo para a Comissão. Pessina propôs que nas próximas 150 

reuniões, a Comissão informe os avanços dos trabalhos para que o Conselho esteja ciente 151 

das tratativas. Após todas as exposições, Fábio colocou a proposta de solicitação de 152 

prorrogação de prazo em votação. Na votação, oito conselheiros votaram a favor e quatro 153 

foram contrários, sendo assim, foi aprovada a proposta. Dando sequência à pauta, foi 154 

explanada a proposta de calendário da I Conferência Municipal de Habitação de Interesse 155 

Social. Após detalhamento, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, o 156 

seguinte calendário detalhado pela Comissão Organizadora: I ETAPA: Reabertura da I 157 

COMHIS Florianópolis - 03/08/2019 – Sábado - Auditório do SENAC; II ETAPA: Região Norte: 158 

13/08/2019; Região Continente: 15/08/2019; Região Sul/Leste: 20/08/2019; Região 159 

Centro/Oeste: 22/08/2019. III ETAPA: Plenária Final - 14/09/2019 – Sábado - Auditório do 160 

SENAC. A programação está em anexo. Audenir observou que na Conferência Municipal de 161 

Saúde, no sábado a participação foi muito baixa. Angela sugeriu que Silvia e Geruza, da 162 

secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde, fossem envolvidas na Conferência de 163 

Habitação. O Conselho propôs que elas se envolvessem na mobilização do evento. Dando 164 

prosseguimento à reunião, os conselheiros trataram sobre a Comunidade Ponta do Leal. 165 

Inicialmente, Fábio Ritzmann informou que as ações administrativas se esgotaram. Tem 166 

famílias que negam a se mudar e desocupar o imóvel espontaneamente. Para cumprimento da 167 

sentença de recuperação ambiental daquela região, a administração municipal não tem outra 168 

alternativa a não ser via judicial para que as pessoas desocupem as casas. Esgotadas as 169 

tratativas de negociação amigável, as pessoas saíram da Defensoria Pública e contrataram 170 
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advogados particulares. Kelly informou que setenta e nove (79) famílias já assinaram contrato 171 

e uma ainda não assinou por problemas de documentação que estão sendo resolvidos pelo 172 

morador e acompanhados pela equipe técnica da Prefeitura, totalizando oitenta (80) famílias 173 

contempladas com apartamento no novo empreendimento. Destas, setenta e cinco (75) 174 

famílias já estão nos apartamentos; quatro (4) estão condicionando seus processos individuais 175 

de mudança por questões particulares que querem discutir em juízo. Fábio enfatizou que esta 176 

discussão não impede a mudança, mas as quatro famílias entendem que permanecendo no 177 

local estão garantindo o atendimento de seus familiares. Betina disse que a Caixa Econômica 178 

já solicitou formalmente que a Prefeitura faça a indicação dos últimos grupos familiares para 179 

completar o número de famílias aos apartamentos disponíveis. Considerando que os critérios 180 

municipais do Programa Minha Casa Minha Vida já foram deliberados pelo Conselho de 181 

Habitação por meio da Resolução Nº 01/2013 e considerando a Lei Nº 9855 de 08/09/2015 do 182 

Auxílio Habitacional em seu parágrafo 3 do Art. 3º, onde diz que os beneficiários do aluguel 183 

social terão prioridade de atendimento na política habitacional de interesse social, a Prefeitura 184 

traz ao Conselho a informação de como chegou às oito indicações que estão sendo 185 

encaminhadas à Caixa Econômica. A equipe técnica fez o levantamento de todas as famílias 186 

que estão no auxílio habitacional, muitas delas estão desde 2009, foram sendo apontados 187 

todos os critérios, tanto os nacionais quanto os municipais. Com base no levantamento que 188 

apontou o maior número de critérios, a equipe técnica definiu oito famílias beneficiadas com 189 

auxílio habitacional, sendo três famílias de 2009, duas de 2010, duas de 2011 e uma de 2013. 190 

Kelly disse que já está aprovada esta questão, mas por solicitação do próprio Conselho, a 191 

equipe técnica trouxe esta pauta para que os conselheiros estejam cientes e acompanhem os 192 

procedimentos. Graciela indagou se as oito famílias são da região, ao que Betina informou 193 

que as famílias da região do Continente já foram contempladas no Empreendimento do Jardim 194 

Atlântico. Sendo assim, a definição das famílias obedeceu ao resultado da seleção pelo maior 195 

número de critérios. Atualmente as famílias residem nos bairros: Tapera (2), Trindade (1), 196 

Monte Serrat (1), Penitenciária (1), Capoeiras (1), Carianos (1) e Monte Verde (1). Fábio disse 197 

que não foi feito nenhum contato com estas famílias para não criar expectativa. Em relação ao 198 

critério dos vínculos/territórios, Betina enfatizou que acompanha as famílias do Auxílio 199 

Habitacional desde 2016 e tem a informação de que muitas das famílias já não estão mais na 200 

sua origem onde teve o deslizamento e a casa foi interditada. A maioria delas mudou de 201 

bairros do Município diversas vezes, portanto, não conseguiram preservar esse vínculo. 202 

Graciela explanou sua preocupação em relação a alteração da lei do auxílio habitacional. 203 

Também demonstrou sua preocupação em relação a família que não aceitar a proposta 204 
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habitacional, pois no Empreendimento do Jardim Atlântico, se a família não aceitasse a 205 

unidade habitacional, seria retirada o auxílio habitacional. Das oito famílias selecionadas pela 206 

Prefeitura, indagou se a família que não aceitar a unidade habitacional do Empreendimento da 207 

Ponta do Leal será retirada do auxílio habitacional. Betina esclareceu que das famílias que 208 

não perderam o vínculo com a comunidade ou que dependem das famílias do seu entorno, 209 

estas não foram selecionadas. Kelly complementou que atualmente há quarenta e seis 210 

famílias no auxílio habitacional, que são acompanhadas sistematicamente pelas assistentes 211 

sociais Betina, Elizonete e Michaeli, as quais tem toda documentação e sabem da história e da 212 

vida de cada uma destas famílias. Portanto, a seleção das oito famílias é fruto de uma análise 213 

técnica que avaliou a possibilidade de ser este empreendimento a solução definitiva para estas 214 

oito famílias, pelo histórico no benefício do auxílio habitacional, constante no Programa de 215 

Atendimento ao Cidadão do PMHIS. Kelly destacou que a seleção é realizada com base em 216 

critérios técnicos e não é por meio de sorteio. Disse ainda que o auxílio habitacional é 217 

fundamentado numa lei federal que estabelece as regras para situações de risco. A partir do 218 

momento que a família entra no benefício, ela só sai com a solução definitiva. O parecer 219 

técnico das assistentes sociais que acompanham a família justifica que ela está apta para 220 

receber uma unidade habitacional. Disse ainda que no Jardim Atlântico teve família que não 221 

aceitou o apartamento porque não queria pagar a prestação, daí a família perdeu o auxílio 222 

habitacional. Quando a solução definitiva é dada e a família não quer por questões pessoais, 223 

não envolvendo vínculos familiares e comunitários, não envolve vínculo sócio-empregatício na 224 

região, pois tudo isso é avaliado, daí ela perde o benefício. Kelly exemplificou o caso de uma 225 

família do Morro da Penitenciária que é beneficiária do auxílio habitacional. A mulher é chefe 226 

de família, tem deficiente físico, tem criança e adolescente. Ela atende o maior número de 227 

critérios, e seria a prioridade para atendimento, porém, ela precisa permanecer na comunidade 228 

porque a rede de apoio dela é naquela região. Caso contrário, estaríamos resolvendo um 229 

problema e criando outros problemas à família. Paulinho indagou sobre o número de famílias 230 

que não serão contempladas. Ao que Betina informou que cinco famílias da Ponta do Leal 231 

estão fora dos critérios, sendo três que já foram beneficiadas em outro conjunto habitacional e 232 

duas que ultrapassam a renda familiar de R$ 3.600,00. Pessina indagou sobre inauguração 233 

do empreendimento Ponta do Leal, ao que foi informado que não está prevista nenhuma 234 

solenidade. Finalizado este ponto de pauta, foi iniciada a revisão da Lei 8210/2010. Na 235 

oportunidade, Graciela fez um breve histórico salientando que em 2017 uma Comissão do 236 

Conselho – Gestão 2016/2017 - fez a proposta de alteração da Lei de criação do CMHIS, 237 

porém não retornou à reunião do Conselho. Na atual gestão, os conselheiros sentiram 238 
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necessidade de recompor a Comissão para relembrar o teor da revisão. Se dispuseram a fazer 239 

parte da Comissão: Albertina, Graciela, Angela e Pessina, os quais revisaram a proposta. Na 240 

sequência, Fábio Ritzmann conduziu a discussão das alterações até o inciso V do Art. 4º, 241 

sendo aceitas as alterações, porém sem deliberação por não haver quórum. Nos informes, 242 

Albertina solicitou atenção à 1ª Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 243 

agendada para o dia 12/04. Na oportunidade, desafiou o Superintendente a somar para 244 

defender maior percentual para o orçamento do FMHIS. Disse ainda que ano passado houve 245 

incremento de receita de quarenta e dois milhões de reais para a Prefeitura, porém nada para 246 

habitação de interesse social. Pelo contrário, neste ano foi retirado da peça orçamentária, 247 

Fonte 80, mais de quinhentos mil reais. Graciela enfatizou o descaso com habitação de 248 

interesse social. Solicitou que seja apresentado o que está previsto na LDO e relatório do que 249 

foi executado em 2018. Em relação ao horário da reunião ordinária do CMHIS, considerando 250 

não haver quórum, não houve possibilidade de deliberar. Os conselheiros presentes 251 

propuseram que fosse encaminhado email indagando qual melhor horário para realizar as 252 

reuniões do CMHIS. Por fim, foram propostos os seguintes pontos de pauta: 1) Revisão da Lei 253 

8210/2010; 2) Definição do horário das reuniões do CMHIS; 3) Situação dos Ingleses 254 

(ocupação). Não havendo mais tempo hábil, o Presidente do CMHIS Fábio Ritzmann deu por 255 

encerrada a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 256 

 257 
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