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 ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- VIRTUAL. 1 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 14 horas, por meio do link  http://  2 

meet.google.com/bek-txja-umu, foi realizada a 22ª Reunião Extraordinária do CMHIS de forma 3 

virtual, da qual participaram os conselheiros: Laudelino Bastos e Silva e Juliana H. Gomes 4 

(SMHS/SMI); Gabriela Zacchi (IPUF); Audenir Cursino de Carvalho (SEMAS);  Luciano Porto 5 

(PGM); Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Estevão  Roberto 6 

Ribeiro (CREA/SC); Antônio Couto Nunes (CAU/SC); Lenir Maciel Marczak (Região Norte da 7 

Ilha); Ivone Maria Perassa (ASA); Albertina de Souza e Silva e Tania Teixeira (Região Centro 8 

Ilha); Zoraia Vargas Guimarães (Região Sul da Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini (Região Leste 9 

da Ilha); Paulo J. Rodrigues (Região Continental) e Jordi Sanchez-Cuenca Alomar (UFECO), 10 

totalizando quatorze (14) entidades representadas. Também participaram: Eduardo Guigi 11 

(SMHS/SMI), Elisa Jorge (Gab. Vereador Lino Peres) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, 12 

somando um total de vinte (20) participantes. Justificaram ausência: Marcelo S. Haseda 13 

(SMDU); João Batista Simões Pires (SMS) e Émerson de Jesus Duarte (Região Sul da Ilha). 14 

Laudelino Bastos e Silva iniciou a reunião agradecendo a participação dos conselheiros e, de 15 

acordo com a pauta, colocou em apreciação as atas da 77ª Reunião Ordinária realizada em 16 

10/09/2020 e 78ª Reunião Ordinária realizada em 08/10/2020, as quais foram aprovadas por 17 

unanimidade. Na sequência, a secretária executiva do Conselho historiou sobre a revisão da 18 

Lei 8210/2010, destacando que a Gestão 2018/2019 do Conselho já havia aprovado as 19 

alterações da revisão da Lei 8210/2010 na 75ª Reunião Ordinária do CMHIS realizada em 20 

12/12/2019. Porém, por diversos fatores, a minuta não teve encaminhamento. Com a retomada 21 

das reuniões, em caráter virtual e, considerando que a minuta permanecia junto ao Conselho, a 22 

Presidência optou por inserir a revisão da Lei de criação do CMHIS na pauta da reunião. Na 23 

sequência, Paulina apresentou as alterações propostas pela gestão anterior do Conselho, 24 

detalhando em duas colunas, o teor da Lei vigente/que está em vigor e o texto revisado, para 25 

facilitar a compreensão. No decorrer da apresentação, os conselheiros propuseram algumas 26 

alterações as quais foram aprovadas em reunião. Apenas ficou pendente o Art .10 (Art. 11 da 27 

versão revisada) que trata da periodicidade da realização da Conferência Municipal de 28 

Habitação de Interesse Social, questionada por alguns conselheiros. Como encaminhamento, 29 

Albertina, juntamente com Laudelino e Paulina ficaram responsáveis de elaborar o texto e 30 

disponibilizar aos demais conselheiros. Os demais artigos foram aprovados pelos conselheiros 31 

presentes. Finalizando esta pauta, Laudelino informou que encaminhará a minuta da revisão 32 

da Lei 8210/2010 à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer jurídico e, na 33 

sequência será remetido à Secretaria Municipal da Casa Civil. Dando prosseguimento à reunião, 34 

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
http://meet.google.com/iqj-dajt-uya
https://meet.google.com/bek-txja-umu
https://meet.google.com/bek-txja-umu


                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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  
conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

 

    
 

Laudelino passou a palavra ao conselheiro Werner da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 35 

para tratar sobre as ações da PMF nas comunidades no combate ao COVID-19. Na 36 

oportunidade, Werner disse que a SMS recebeu a solicitação do Conselho encaminhada pela 37 

secretária executiva para tratar sobre esta pauta na presente reunião. O mesmo fez contato com 38 

a Diretoria de Atenção Primária da SMS para organizar esta participação no Conselho. Na 39 

avaliação da SMS, o tema é complexo por ser muito amplo. Werner também fez contato com a 40 

Vigilância Epidemiológica, os quais não condições de participar da presente reunião. Os 41 

mesmos solicitaram que o Conselho esclareça quais as ações ou quais comunidades que o 42 

Conselho quer que a Secretaria apresente, considerando a estrutura muito complexa. Werner 43 

enfatizou que a Secretaria de Saúde se coloca à disposição, inclusive para realizar reunião 44 

específica com esta pauta, se assim o Conselho desejar. Na oportunidade, o representante da 45 

SMS discorreu sobre o seu ponto de vista na condição de conselheiro e não na posição oficial 46 

da SMS. Werner informou que, após a licença de três meses de afastamento, está trabalhando 47 

no Centro de Saúde onde tem cinquenta (50) funcionários, dos quais dezessete (17) estão 48 

afastados por suspeita ou caso confirmado de COVID-19. Disse que tem sido uma situação 49 

muito delicada, onde as ações de enfrentamento não tem ocorrido. O que tem são políticas da 50 

Sala-Situação, da qual participa o Prefeito e outras Secretarias, que são políticas econômicas 51 

do Município, de mobilidade e de medidas sanitárias mais gerais, dentre outras. Nas medidas 52 

da saúde, para combater a COVID elas são quase que nulas, pois estão sendo atendidas as 53 

pessoas que apresentam sintomas da COVID-19 e recebem orientação de buscar a Unidade 54 

Básica de Saúde, ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Hospital. Quando a pessoa 55 

busca esse atendimento, tem uma equipe que verifica qual o melhor teste a ser feito, se é o 56 

teste rápido ou o PCR ou, de acordo com os sintomas, o próprio médico consegue orientar. 57 

Neste caso, a pessoa recebe atestado, é orientada a permanecer isolada e medicada como se 58 

fosse uma gripe muito forte com medicamentos paliativos, considerando ainda não haver vacina, 59 

e a pessoa se compromete a ficar isolada. Na sua avaliação, seria necessário a Secretaria de 60 

Saúde reconstituir as equipes, considerando o número significativo de funcionários afastados e 61 

outra parte são do grupo de risco e estão no tele-trabalho. Disse ainda que o poder de ação da 62 

SMS está bem reduzido. Na visão do Werner no momento seria importante o rastreamento das 63 

pessoas, porém tudo acaba ou na Vigilância Sanitária ou nas equipes de saúde que estão 64 

sobrecarregadas e não conseguem fazer o monitoramento das pessoas que deveriam estar 65 

cumprindo a quarentena e rastrear as que tiveram contato com a pessoa positivada por COVID-66 

19. Na avaliação do Werner, este ponto de pauta deveria ser reapresentado à SMS para que a 67 

VISA possa falar das ações que estão sendo desenvolvidas. Werner disse ainda que, quanto 68 
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mais as pessoas se envolverem, fica mais fácil para fiscalizar, propor e discutir quais medidas 69 

que podem ser tomadas, o que está sendo feito, o que não está sendo realizado e o motivo 70 

disso, principalmente em relação às comunidades que tem maior vulnerabilidade social. No 71 

início da pandemia, o maior número de casos era nos bairros mais nobres, porém atualmente, 72 

são os bairros mais populares que estão apresentando o maior número de casos num pico muito 73 

maior do que o primeiro pico registrado no Município. Finalizando sua fala, Werner sugeriu que 74 

esta pauta seja mantida na reunião do CMHIS e se dispôs a intermediar junto à SMS para que 75 

aconteça a discussão com as pessoas que estão à frente do enfrentamento ao COVID-19. 76 

Durante a reunião o Conselho faz as perguntas sobre quem mais precisa do serviço público. 77 

Paulina solicitou à Albertina, proponente desta pauta, que manifestasse qual foco seria dado à 78 

esta pauta. Ao que Albertina disse que as comunidades que tiveram mais problemas em relação 79 

ao COVID-19 são as comunidades periféricas, aquelas que são discutidas nas políticas de 80 

habitação, de regularização fundiária, de estrutura mínima. Disse que conhece quase todas as 81 

comunidades que estão no PMHIS e mais algumas. Disse que na pandemia diversas 82 

comunidades tiveram sérios problemas de estrutura mínima, que é a falta de acesso a água em 83 

casa, sanitário para fazer a higienização, dentre outros. Essas comunidades foram altamente 84 

atingidas pelo COVID-19 porque ficaram sem emprego, sem trabalho e suas moradias não 85 

tinham estrutura. Albertina enfatizou que é preciso pensar a situação dessas comunidades que 86 

não tem estrutura mínima, exemplificando que nas ocupações mais recentes, as famílias não 87 

tem cozinha, não tem banheiro para fazer a higienização do COVID-19, não tem caixa d’água 88 

para fazer reserva, considerando a constante falta de água. Na sua compreensão, é preciso 89 

pensar, coletivamente, na estruturação dessas comunidades, independentemente de chegar a 90 

urbanização ou não, junto com Assistência Social, Saneamento e a Saúde. Conselheira 91 

Albertina enfatizou sobre o acelerado crescimento da taxa de contaminação, número de mortes 92 

por COVID-19. Na sua opinião, este Conselho deve ser parte de um processo de minimizar o 93 

contágio nas comunidades vulneráveis durante esta pandemia. Albertina disse ainda que é 94 

importante ter o relado da SMS, considerando que a mídia nem sempre é objetiva.  Laudelino 95 

sugeriu o encaminhamento de ofício ao Secretário de Saúde de Florianópolis elencando as 96 

informações requeridas. Ao que Carlos Leite sugeriu de oficializar também ao Conselho 97 

Municipal de Saúde, expressando a preocupação deste Conselho com a saúde pública.  Na 98 

avaliação da Albertina, o fato de trazer uma pessoa da SMS por uma hora ao CMHIS, não é 99 

retirar da linha de frente, pois o papel deste servidor é fazer esse tipo de avaliação para estar 100 

construindo estratégias de combate. Disse que quando propôs esta pauta, era no sentido de 101 

que o CMHIS tomasse conhecimento da situação real do COVID-19 e identificasse onde este 102 
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Conselho poderia contribuir para minimizar o contágio, aumentar a possibilidade de higienização 103 

das pessoas nas comunidades. Na oportunidade, Albertina exemplificou que em algumas 104 

cidades do Brasil, as prefeituras forneceram caixas de água e construíram banheiros para as 105 

comunidades que não tinham, enfatizando da importância do papel do Conselho de Habitação 106 

no combate do contágio e melhoria da qualidade de vida dessas comunidades. Compreendendo 107 

a situação é possível traçar estratégias para combater a disseminação do vírus. Paulo 108 

Rodrigues sugeriu que esta pauta seja tratada em reunião específica, caso contrário prejudicará 109 

as pautas já previstas das próximas reuniões. Werner reafirmou seu compromisso de articular 110 

a reunião do Conselho com a SMS em data a ser agendada pela Secretaria, considerando a 111 

agenda disponível. Dando prosseguimento à reunião, o Geógrafo Eduardo Zons Guidi 112 

discorreu sobre a Regularização Fundiária (RF) do Maciço do Morro da Cruz. Disse que no 113 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) estava prevista a realização da RF ao final da 114 

execução das obras. Assim que iniciaram os trabalhos do PAC, também começaram os 115 

trabalhos da RF, com o levantamento da situação fundiária da região, sendo que a planta foi 116 

concluída em 2010, com alguns ajustes em 2011. Segundo Eduardo, considerando que as 117 

comunidades são muito dinâmicas, a maior parte do levantamento topográfico das comunidades 118 

já está aquém do que foi identificado, tendo atualmente uma quantidade muito maior de 119 

habitações no Maciço. Sendo assim, na sua avaliação, aproximadamente 65% do trabalho em 120 

relação às plantas estaria pronto para RF. Eduardo salientou que, como a equipe técnica da 121 

Diretoria de Habitação está desfalcada, há dificuldades em dar prosseguimento ao trabalho de 122 

RF, pois o mesmo abrange aproximadamente seis mil famílias. Mas também ainda falta executar 123 

algumas obras de infraestrutura, como calçamento de três ruas (Santa Vitória, Morro do Horácio 124 

e Jagatá/José Mendes). Concluindo estas obras, o Município fica na obrigação de iniciar o 125 

processo de RF no Maciço. Eduardo disse que a Kelly Cristina Vieira estava acompanhando as 126 

tratativas junto à Caixa Econômica Federal. Informou também que há recurso para a 127 

regularização fundiária e que o Termo de Referência (TR) já foi concluído, faltando apenas a 128 

sua publicação para abertura do processo licitatório. Eduardo enfatizou que, quando amenizar 129 

a pandemia, será possível efetivar alguns trabalhos de campo, principalmente a realização de 130 

cadastros socioeconômicos que estão defasados. Na oportunidade, informou os conselheiros 131 

que tem dois casos específicos do Maciço que estão sob júdice, sendo um no Morro da 132 

Penitenciária, envolvendo cerca de quarenta moradias e outro caso é na Servidão Lageanos, 133 

na Serrinha, em que está sendo passado o terreno em nome da Prefeitura. Em ambas as 134 

situações o Ministério Público entrou com Ação Civil Pública exigindo a regularização fundiária. 135 

Nestas áreas o PAC não pode executar obras pois estavam em litígio, sendo assim, as mesmas 136 
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necessitam de infraestrutura. Juliana complementou informando que tem a TR para 137 

regularização fundiária, porém o recurso disponível na Caixa é em torno de quinhentos mil reais, 138 

o que é insuficiente para o Maciço, pois a regularização fundiária não seria apenas referente 139 

aos cadastros e recolhimento dos documentos dos moradores, mas sim, toda a parte do projeto 140 

de regularização fundiária que, como tem algumas vias executadas diferente do projeto, outras 141 

ainda não foram executadas, então tem várias questões que não permitem entregar o título a 142 

todas as famílias. Sendo assim, é necessário fazer o ‘As Built’ do que já foi executado do 143 

Contrato do Maciço, pois não ficou definido quem faria o ‘As Built’, nenhuma empresa contratada 144 

se comprometeu com isso. Para tanto, Juliana disse que a Caixa entende que a Prefeitura terá 145 

que fazer, com recursos próprios, pois não foi inserido em nenhum contrato de obras. O recurso 146 

disponível cobre o valor necessário para o cadastramento das famílias, porém o ‘As Built’ 147 

permanece em discussão com a Caixa, pois o valor é alto e o Município não tem recurso 148 

disponível. Mas também não pode fazer o ‘As Built’ porque primeiro precisa encerrar as obras. 149 

Laudelino disse que a Caixa disponibilizou recursos pelo PAC para executar a infraestrutura, 150 

teve parceria também da CELESC e da CASAN. Há três obras a serem concluídas com recursos 151 

do PAC. Salientou que é um projeto muito complexo. Disse ainda que estão encontrando vários 152 

problemas com cartórios para fazer os registros dos imóveis, pois são projetos antigos que estão 153 

vinculados a leis antigas de REURB. Os cartórios estão exigindo muitos documentos para poder 154 

regularizar. Laudelino disse que no novo cenário, a partir de janeiro, a área de habitação terá 155 

uma reorganização funcional. O Presidente do Conselho acredita que não vai receber mais 156 

equipe para dar sequência ao trabalho, terceirizando aquilo que for possível. Em relação aos 157 

projetos que estão na Caixa Econômica, a Prefeitura precisará locar engenheiros para 158 

desenvolver projetos específicos, o que auxiliará a equipe técnica da Prefeitura, pois os 159 

trabalhos ocorrerão de forma simultânea. Na oportunidade, Laudelino disse que a situação da 160 

equipe de trabalho é bem complexa, informando que a Kelly Cristina está afastada por 161 

problemas de saúde consequentes do COVID-19. Disse ainda que está articulando com a 162 

arquiteta Juliana e o Gerente de Regularização Fundiária Pedro Remor para definir diretrizes de 163 

trabalho para 2021. Estão verificando as demandas em que a habitação está pendente e 164 

necessitando de estrutura para poder realizar. Antônio informou que faz parte do colegiado de 165 

habitação da FECAM a qual fez uma série de conversas com os cartórios, Tribunal de Justiça 166 

(TJ-SC) para agilizar as demandas da REURB. Já foram realizadas duas reuniões e a terceira 167 

está agendada para o dia 26/11. A FECAM está solicitando que os municípios informem 168 

demandas referentes a REURB para conversar com o TJ-SC e o CORE que estarão 169 

participando da reunião. Na oportunidade, Juliana informou que está inteirada dessas 170 
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discussões e participará da reunião do dia 26/11. Ao que Laudelino solicitou que a mesma 171 

articule a participação do Gerente de Regularização Fundiária para que se possa se inteirar da 172 

parte jurídica para negociar junto aos cartórios. Albertina disse que solicitou a apresentação 173 

sobre a regularização fundiária do Maciço do Morro da Cruz a pedido de algumas lideranças 174 

das comunidades, mais especificamente na Comunidade da Serrinha, ao que solicita mais 175 

detalhes. Disse que a Empresa Iguatemi fez o cadastramento, foi retirado da justiça. Eduardo 176 

disse que inicialmente foi para a justiça pelo Projeto Lar Legal, porém sem êxito. Ao que 177 

Laudelino complementou informando que foi assinado o termo de cooperação entre a 178 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 85 famílias e a Prefeitura Municipal de 179 

Florianópolis. A UFSC concordou em doar o terreno para as mesmas que já habitavam o local 180 

de litígio para fazer o REURB. Laudelino disse que, em outubro/2020, foi pessoalmente na 181 

Comunidade da Serrinha entregar este documento, fez a notificação, foram apresentados os 182 

documentos, o processo foi retirado através de um recurso especial, tanto da Prefeitura quanto 183 

da comunidade, solicitando o arquivamento do processo de reintegração de posse que a UFSC 184 

tinha iniciado. Esta situação já está regularizada entre as partes. Com o terreno cedido à 185 

Prefeitura, a próxima etapa é a reurbanização da área para poder fazer o enquadramento no 186 

REURB-S. Para tanto será necessária a realização de obras. Já existe um projeto desenvolvido 187 

pela Prefeitura de implementação de equipamentos públicos para aquela região. Porém a 188 

comunidade apresentou um novo projeto desenvolvido pela UFSC, o qual foi analisado pela 189 

arquiteta Juliana e recomendado que o Município aceitasse o referido projeto. Atualmente, a 190 

Prefeitura está elaborando um documento para assinar o termo de cessão de direitos desse 191 

projeto. Na sequência, será elaborada a planilha de custos, com identificação dos recursos 192 

necessários, a Prefeitura tentará buscar recursos da Caixa Econômica através do Grupo 1 do 193 

PCVA ou através de recursos a fundo perdido da Prefeitura para execução dessa obra. Assim 194 

que iniciarem as obras, será possível iniciar o levantamento da documentação para a 195 

regularização fundiária. Albertina disse que está acompanhando este processo, inclusive esta 196 

informação já foi trazida ao Conselho pelo Pedro Remor, porém solicita informações sobre a 197 

Serrinha, onde a Empresa Iguatemi tinha realizado levantamento para o processo do Lar Legal, 198 

conforme informou Eduardo Guidi. Com exceção da Servidão Lageanos, indagou se a Serrinha 199 

está no processo de regularização fundiária assim como todas as demais comunidades. Juliana 200 

confirmou que a Serrinha estará inclusa no projeto de regularização fundiária como todas as 201 

demais comunidades, pós PAC, ou seja, após a finalização das obras. Disse que a vantagem 202 

da Serrinha é que, como foi uma das primeiras comunidades a receber as obras, o projeto de 203 

regularização fundiária já estava iniciado, salientando que já existe um pré-projeto de 204 
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regularização fundiária para a Serrinha. Na sequência, retomando a revisão da Lei 8210/2010, 205 

na avaliação do Jordi, não houve congruência em relação ao prazo para convocação das 206 

conferências de habitação. A gestão anterior do Conselho, definiu que seria no segundo ano da 207 

gestão municipal, porém propõe que seja a cada dois anos e que seja antes do Prefeito 208 

encaminhar o orçamento para a Câmara de Vereadores, porque o objetivo da Conferência é que 209 

tenha efeito sobre o orçamento e as políticas municipais. Antonio se manifestou dizendo que 210 

deveria permanecer a cada dois anos, no início do segundo semestre, assegurando que as 211 

definições da Conferência sejam consideradas no orçamento. Compreendendo como funciona 212 

o orçamento no Município, Albertina disse que deveria ser um anos antes da eleição ou no ano 213 

subsequente para que possa ser inserido no Plano Plurianual (PPA). Na oportunidade, informou 214 

que estudou o PPA no início da atual gestão e não havia nada sobre habitação de interesse 215 

social. Porém, precisa estar contemplado no PPA, para depois constar na Lei de Diretrizes 216 

Orçamentárias (LDO) e posteriormente na Lei Orçamentária Anual (LOA). O PPA é sempre no 217 

primeiro ano do mandato de uma gestão. Sendo assim, propôs que este artigo da Lei seja melhor 218 

avaliado e definido posteriormente. Desta forma, ficou definido que Albertina apresentará uma 219 

proposta de redação para este artigo, adequando à situação do PPA. Eduardo refletiu sobre a 220 

dificuldade de articular a Conferência. Na sua avaliação, o próprio Conselho poderá discutir e 221 

propor elementos ao PPA. Neste sentido, Paulina disse que a sociedade apontou as demandas 222 

da habitação de interesse social ao eleger as proposições na I Conferência realizada em 2019. 223 

Sendo assim, o Conselho já tem as proposições que poderiam ser inseridas no PPA. Para definir 224 

este artigo, Laudelino se dispôs a conversar com a Albertina e a Paulina que, na sequência, 225 

será disponibilizado aos demais conselheiros, para apreciação. Finalizada a pauta, Laudelino 226 

disse que a secretária executiva, Paulina, repassou a minuta de Carta do Conselho ao Prefeito 227 

eleito solicitando agendamento de reunião ainda durante este ano. Na oportunidade, Antonio 228 

discorreu sobre o teor da Carta enfatizando que o documento apresenta alguns desafios mas 229 

também e, principalmente, aponta propostas de ação para a Política Municipal de Habitação de 230 

Interesse Social. Na avaliação de Laudelino, o documento poderia retratar o que o Conselho 231 

sonha para a habitação do município, pois “o que brilha nos olhos do governo são justamente 232 

os projetos que acham que terão realmente a repercussão social devida”, disse. Para tanto, 233 

disse que gostaria de ser mais proativo ao conversar com o Prefeito. Eduardo ao se manifestar, 234 

salientou ser esta uma bandeira do Carlos Leite, ao dizer que não vamos conseguir fazer 235 

projetos se não tivermos recursos. Na oportunidade, citou que é possível destinar recursos da 236 

outorga onerosa para habitação de interesse social. Após inúmeras considerações dos 237 

conselheiros, o encaminhamento da Carta foi aprovado, com as complementações a serem 238 
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realizadas pela Comissão. Assim que a Carta estiver concluída, o Presidente do Conselho se 239 

comprometeu em protocolar junto ao Gabinete do Prefeito. Nada mais havendo a tratar, 240 

Laudelino encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 241 
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