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ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 19/05/2016. 1 
   2 
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze e trinta horas, no 3 

Auditório da Casa da Memória, Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, reuniram-se 4 

os seguintes representantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): 5 

José Carlos Vieira Dalponte (SMHSA); Fátima Regina da Silva Pereira (FLORAM); Ingrid Etges 6 

Zandomeneco (IPUF); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Amilton Silveira (SMC); Marina Damaceno 7 

(PGM); Rita de Cássia Dutra (FloripAmanhã); Elenyr de Souza e Graciela Fernández (Região Sul 8 

da Ilha); Tânia Maria Ramos (Região Continental); Ângela Maria Liuti (UFECO). A servidora 9 

Paulina Korc da SMHSA, como já é de praxe, antecipadamente tomou todas as providências 10 

desde a convocação dos participantes até a reserva da sala, para que a reunião fosse realizada, 11 

alem de secretariar os trabalhos no transcorrer da reunião. Fizeram-se presentes à reunião: O 12 

Diretor de Habitação da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental Paulo Bastos 13 

Abraham e a Assistente Social de Referência Rosângela Piccoli. A Associação de Moradores da 14 

Vila do Arvoredo (AMOVILA) também se fez representar, através de seus membros Eurico 15 

Gonçalves Matos, Milton B. de Oliveira, Carlos Eduardo Ferreira, Josiane Aparecida Silva Neves, 16 

Elisângela S. Moraes, Lauricéia Bastos, Letícia Lauter Porto, Rosane Minuz, Nivaldo A. da Silva. 17 

Também participaram da reunião: Martina S. Thiago e Bruno A. S. Palha, João Luiz de Oliveira - 18 

Gão, Sulimar Alves, Albertina Souza, Lino Peres (Vereador de Florianópolis). O representante 19 

Suplente da SMHSA Dalponte, iniciou a reunião justificando a ausência do Presidente do 20 

Conselho e Secretário de Habitação Leodegar da Cunha Tiscoski. Tiveram suas ausências 21 

justificadas os seguintes representantes no Conselho: Edson Antônio Dirschnabel e Luiz H. 22 

Schweitzer - Trabalho (SESP); Sílvia Grando e Priscila Valler dos Santos - Substituição (SMS); 23 

Ailson Antônio Coelho e Ricardo Patrício - Trabalho (Região Norte da Ilha); Antônio Joel de Paula 24 

– Trabalho (Região Continental). Esclareceu que a presente reunião extraordinária é fruto da 25 

última reunião ordinária do Conselho, realizada no dia 12 de maio, tendo por objetivo discutir a 26 

situação da Comunidade Vila do Arvoredo. Passou em seguida a palavra para a Secretária 27 

Paulina que esclareceu sobre os procedimentos adotados no convite aos representantes dos 28 

órgãos públicos sugeridos pelo Conselho, sendo que a Caixa Econômica justificou ausência, 29 

considerando já ter reunião anteriormente agendada para esta data e horário. Dalponte salientou 30 

que todos terão direito a se expressar, mas de forma organizada, respeitando a ordem das 31 

inscrições. Amilton sugeriu que o Sr. Nivaldo relatasse como está a situação atual da comunidade 32 

Vila do Arvoredo. Sr. Nivaldo tomou a palavra salientando que no decorrer dos anos foram 33 

emitidos inúmeros documentos e, na oportunidade, solicitou à atual Presidente da AMOVILA que 34 

fizesse a leitura do documento elaborado em 2013 historiando fatos importantes e acordos 35 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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: conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

realizados. Carlos Eduardo Ferreira - Cadú disse que o processo iniciou em 1999. Nivaldo disse 36 

que ao longo dos anos havia sintonia entre a AMOVILA, Secretaria Municipal de Habitação e 37 

FLORAM, porém lamentou que houvesse retrocesso. Destacou que o que está preocupando 38 

atualmente é o avanço de novas famílias e a necessidade urgente de remanejar as vinte e duas 39 

(22) famílias, sendo quatro (4) famílias da área de encosta das dunas e dezessete (17) que estão 40 

na área alagadiça. Só vejo uma solução: relocar as famílias para a área do Setor A. Atualmente a 41 

situação está insustentável, enfatizou Sr. Nivaldo. O mesmo propôs que, num primeiro momento 42 

fosse discutido e encaminhado proposição sobre o que é emergencial: Tirar a pessoas da água e 43 

tirar as pessoas da encosta das dunas e remanejar para a Servidão Silveira, destacou. Tânia 44 

Ramos se reportou à manifestação realizada pela comunidade em 25/03/2006, quando a 45 

comunidade já estava solicitando providências. Falta vontade política, pois não admite perder 46 

verba por falta de projeto. Na oportunidade, Tânia informou que encaminhou documento ao 47 

Ministério Público Federal denunciando a situação e solicitando Urgência, concluiu indagando o 48 

que a Prefeitura tem para responder à comunidade. Também sugeriu sobre a possibilidade de 49 

remover as famílias para ocuparem parte do terreno destinado a esta comunidade. Rosane 50 

perguntou até quando vai isso? Comer areia não é fácil. Dormir com criança que tem alergia não é 51 

fácil. Diz que se sentiu como um bicho quando a FLORAM e a polícia chegaram à comunidade. 52 

Cadú disse que o pai da situação é o Estado, por causa da morosidade em resolver as demandas. 53 

Perguntou se a FLORAM tinha mandato judicial para executar a demolição. As famílias que 54 

tiveram suas casas demolidas eram famílias cadastradas e concluiu que atualmente a comunidade 55 

tem aproximadamente quatrocentas (400) famílias. Ângela salientou que já tem famílias ocupando 56 

a área destinada ao empreendimento da comunidade. Elisângela perguntou onde serão 57 

colocadas as dezessete (17) famílias da área alagada, pois a situação das famílias é gravíssima. 58 

O Sr. Milton pediu que a decisão tem que ser pensada com carinho e com urgência. Eurico disse 59 

que não está havendo reconhecimento da democracia e do direito do cidadão. Está se sentindo 60 

prejudicado, pois as dunas estão tomando conta da sua casa. Gão salientou a importância do 61 

envolvimento do Ministério Público Federal para fazer um acordo com a comunidade, pois está 62 

havendo um crescimento desordenado.  A Prefeitura não resolve e quem sofre as consequências 63 

são os moradores e, principalmente, as lideranças. O tamanho da intensidade da crença é o 64 

tamanho da decepção, disse ainda: que a nova diretoria da AMOVILA quer fazer de forma certa, 65 

mas precisa de apoio e que os terrenos citados pelo Sr. Nivaldo, ficaram na gaveta. Viemos para 66 

cá para tirar encaminhamento, enfatizou Gão e, por fim, reforçou que a comunidade está 67 

comprometida em buscar a melhor solução e se for preciso, todos podem ser mobilizados. Cadú 68 

frisou que é urgente a definição sobre as cinco famílias da encosta e dezessete alagadas. Se não 69 
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sair definição concreta, a comunidade vai relocar as famílias. Não há mais tempo para conversa e 70 

estudo. Sr. Nivaldo perguntou se os documentos estão sendo encaminhados à FLORAM com os 71 

nomes das famílias remanejadas para o Setor A. Em relação à diversas questões relatadas, Paulo 72 

Abraham informou que os ofícios continuam sendo encaminhados à FLORAM informando as 73 

famílias cadastradas (nome – setor - nº da casa) que precisam ser remanejadas para o Setor A. 74 

Sobre o terreno invadido, informou que o mesmo pertence a CASAN o qual faz limite com a área 75 

destinada ao empreendimento da comunidade. Salientou que o projeto Urbanístico e Habitacional  76 

para assentar as famílias está fase de finalização, porem não tem recursos financeiros disponíveis. 77 

Quanto aos alagados, Abraham ressaltou que a Secretaria de Habitação e a FLORAM não podem 78 

fazer nada isolados sem a posição do Ministério Público, salientando a importância da entrada 79 

dada neste órgão federal. Tânia reiterou sua pergunta com relação a relocação das famílias ao 80 

terreno das lajotas de forma ordenada. Abraham afirmou novamente que só com a participação do 81 

Ministério Público. Amilton relatou positivamente a experiência no Projeto da Região Chico 82 

Mendes onde foram instalados alojamentos provisórios, propondo que a Prefeitura providenciasse 83 

abrigo provisório às famílias da Vila do Arvoredo. Dalponte solicitou que os órgãos citados nas 84 

manifestações se pronunciassem. Sendo assim, Bruno Palha da FLORAM esclareceu a 85 

competência da FLORAM e da equipe de fiscalização. Salientou que o que aconteceu foi uma 86 

confusão na identificação de quem é cadastrado e quem é oportunista. A dinâmica da ocupação é 87 

intensa. Disse ainda que a intenção no dia 19 de maio era a COMCAP fazer uma retirada do lixo 88 

depositado em alguns pontos e a FLORAM demolir as novas ocupações. Finalizando sua 89 

exposição, antes de sua saída, o diretor Bruno Palha afirmou que vai continuar intervindo na 90 

área, e que suas ações fazem parte do seu papel como instituição. Martina ressaltou que a 91 

competência da FLORAM é fiscalizar todas as áreas ambientais do Município. Em relação ao 92 

mandato, Martina esclareceu que a FLORAM não precisa de mandato para diversas situações 93 

dentre elas para embargo e demolição de obras em estágio inicial. Também informou que a 94 

Defensoria Pública indagou se foi emitido auto de infração ao que Martina informou que não 95 

houve emissão deste documento porque não foi identificado autor da construção. Drª. Marina 96 

(PGM) solicitou que a Secretaria de Habitação providenciasse resposta às seguintes perguntas: 1) 97 

Levantamento das 22 famílias; 2) Relatar quais os empecilhos que impediram e até hoje serve de 98 

obstáculo para a remoção tanto da comunidade em geral, como também das 22 famílias para a 99 

área mais segura; 3) Porque o Projeto Habitacional previsto não foi executado, identificar os reais 100 

motivos. Tânia solicitou que a Drª Marina também procurasse orientação ao Ministério Público e a 101 

Secretaria dos Direitos Humanos nos encaminhamentos das ações e dos Direitos das famílias da 102 

Vila Arvoredo.  Cadú enfatizou que no dia 19 de abril teve família que foi retirada de dentro da 103 
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casa para ser demolida. E como mais casas seriam demolidas, a comunidade fez barreira 104 

colocando à frente crianças e mulheres. Representantes de diversas entidades se manifestaram 105 

salientando que é preciso, primeiramente, dar encaminhamento à questão emergencial que são as 106 

vinte e duas famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Rosângela salientou que a 107 

Secretaria sempre está diretamente envolvida com os problemas da Vila do Arvoredo, 108 

acompanhando a necessidade da realocação e também comunicando a FLORAM sobre as 109 

famílias devidamente cadastradas que precisavam novo local para se instalar devido a 110 

precariedade e risco. Sulimar citou a ata da reunião do CMHIS realizada no dia 31/09/2013 com a 111 

presença do Prefeito Municipal, quando foram definidos alguns acordos. Disse que houve 112 

rompimento do acordo se não legal, mas moral. Reforçou a importância do apoio do Ministério 113 

Público. Ângela solicitou que constasse na ata que, em nome da UFECO, lamenta a forma de 114 

tratamento do Bruno Palha, representante da FLORAM. Na oportunidade, Ângela disse que no 115 

decorrer da atual administração municipal houve quatro mudanças de Secretário de Habitação e 116 

disse ainda que esta é a terceira reunião em que o Secretário não participa da reunião do 117 

Conselho. Nivaldo lamentou que Bruno Palha se ausentou da reunião e indagou a quem pertence 118 

a FLORAM? Martina informou que a FLORAM é um órgão municipal. Sr. Nivaldo disse que a 119 

FLORAM não respeita o município. A Secretaria de Habitação encaminhou ofício à FLORAM. Os 120 

moradores confiaram que a FLORAM estava ciente. Cinco dias antes da ocorrência de 19 de abril 121 

de 2016 o fiscal Walter esteve na comunidade e ficou tudo esclarecido, inclusive o mesmo 122 

identificou no computador os nomes das famílias encaminhadas pela Secretaria de Habitação 123 

previstas para remanejamento ao Setor A. Albertina citou o problema da falta de fiscalização tanto 124 

na Vila do Arvoredo quanto na área da CASAN. Até amanhã precisa ter resposta. Ou remoção ou 125 

auxílio habitacional, disse Albertina. Graciela questionou a Prefeitura por ter deixado de receber o 126 

recurso de nove milhões de reais do Governo Federal, prejudicando toda a comunidade. Paulina 127 

relatou que a Secretaria de Habitação encaminhou à FLORAM ofício solicitando a ação da 128 

fiscalização com relação às novas ocupações bem como informando sobre o remanejamento das 129 

famílias para o Setor A. Na oportunidade, Paulina salientou que o grupo precisa focar na questão 130 

emergencial. Lino também se manifestou dizendo que é necessário remover as 22 famílias para 131 

uma área seca, que a Policia Militar não pode estar presente, mas que alguns componentes do 132 

Conselho Municipal de Habitação devem estar juntos no processo. Sugere que se elabore um 133 

Termo de Ajuste de Conduta -TAC, para remover as famílias definindo as ações dos órgãos, 134 

verificando a questão técnica e fazer um Referendo e levar Ministério Público Federal. Salientou 135 

que no terreno aonde vai ser construído o Projeto do Minha Casa, Minha Vida, a PMF tem que ter 136 

controle da ocupação, e que em todas as ações que vão ser definidas para solucionar o problema, 137 
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a comunidade tem que estar presente, essas ações tem que ter cronograma de encaminhamento 138 

e aprovação da comunidade. Estas famílias devem estar devidamente cadastradas e serem 139 

acompanhadas pelo setor público. Finalizando a reunião, a comunidade presente reiterou a 140 

solicitação de que a Secretaria de Habitação promova ações emergenciais, mais especificamente 141 

sobre a definição do local onde serão removidas as vinte e duas (22) famílias que estão em área 142 

de risco (encosta das dunas e área alagadiça). Outra proposta foi o encaminhamento desta 143 

demanda ao Ministério Publico Federal. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós, 144 

Rita de Cássia Dutra e Paulina Korc redigimos a presente ata. 145 

 146 

   147 


