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 ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. 1 

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas e trinta 2 

minutos, em formato virtual, por meio do link https://meet.google.com/wdc-taxi-oza, foi 3 

realizada a 28ª Reunião Extraordinária do CMHIS, da qual participaram os conselheiros: André 4 

Leivas de Araújo Vianna e Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); Sheila Comiran (IPUF); Kely Mattos 5 

de Figueiredo (SMCAM); Rosângela Silva (SEMAS); Marcelo Suezo Haseda (SMDU); Deise 6 

Fátima Menezes (PGM); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Estevão Roberto Ribeiro (CREA/SC); 7 

Luciano Leite da Silva Filho (ASA); Albertina da Silva de Souza e Tânia Teixeira (Região 8 

Centro Ilha); Sheylla Guedes – Maçan (Região Norte da Ilha); Kleber de Almeida da Costa 9 

Silva (Região Sul da Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Paulo J. 10 

Rodrigues (Região Continental) e Sulimar Vargas Alves (UFECO), representando quinze (15) 11 

entidades. Também participaram da reunião: Camila Leal (PGM); Betina D’Ávila, Eduardo 12 

Zons Guidi, Kelly Cristina Vieira (SMDU/Habitação); Giovana Siqueira (secretária executiva); 13 

Paulina Korc (assessorando o Conselho), somando um total de vinte e três (23) participantes. 14 

O Presidente André Leivas de Araújo Vianna presidiu a 28ª Reunião Extraordinária do 15 

Conselho, justificou a ausência do conselheiro Antonio Couto Nunes (CAU/SC). Inicialmente, 16 

cumprimentou a todos e agradeceu pela participação de cada conselheiro. Na sequência, 17 

apresentou a nova secretária do Conselho, Giovana Siqueira e agradeceu à Paulina que está 18 

assessorando e orientando a nova secretária nas atividades do Conselho. Na oportunidade, 19 

André justificou que o Conselho ficou prejudicado pela morosidade do Município na indicação 20 

da nova secretária executiva do Conselho, inclusive impossibilitando a realização de reuniões. 21 

Dando seguimento à reunião, André deixou a palavra aberta para manifestação dos 22 

conselheiros sobre o Plano Diretor. Albertina se manifestou dizendo que tem recebido muitos 23 

questionamentos em relação à Habitação de Interesse Social no Plano Diretor. Para tanto, 24 

salientou que, na sua avaliação, isso decorre da falta de gestão, exemplificando a 25 

impossibilidade de realizar reuniões do Conselho por não ter uma secretaria executiva. 26 

Albertina refletiu que está sendo dito nas comunidades que a alteração do Plano Diretor vai 27 

trazer muitos benefícios à habitação de interesse social. Neste sentido, salientou que o 28 

Conselho precisa se apropriar destas informações e discutir de forma objetiva. André 29 

enfatizou que a Gerência de Habitação tem trabalhado de forma intensiva sobre habitação de 30 

interesse social no Plano Diretor. Disse que concorda com a Albertina no sentido de que o 31 

Conselho precisa se posicionar em relação às discussões do Plano Diretor. Dando sequência, 32 

os conselheiros se manifestaram favoráveis pela inserção da pauta que trata sobre a 33 

prorrogação do mandato do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. Em relação 34 

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
https://meet.google.com/wdc-taxi-oza


                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 77 - 3° andar 

Centro - CEP: 88015-100 
E-mail: conselhohabitacaofloripa@gmail.com  

 

E-mail: conselhohabitacaofloripa@gmail.com 
 

 
ao PL 18.432/2022 de revisão da Lei 2010/2010, Paulina relatou que em junho/2022, o 35 

Executivo Municipal encaminhou ao Legislativo, como substitutivo global, a versão elaborada 36 

por este Conselho. Esclareceu que as alterações da lei do CMHIS e do Conselho Municipal de 37 

Saneamento Básico (COMSAB) agora estão tramitando em projetos de lei separadamente. O 38 

PL 18.432/2022 permanece na Comissão de Constituição e Justiça. Quanto ao PLC 39 

01871/202 de Reurb, André informou que foi realizada uma análise interna e verificada a 40 

necessidade de encaminhar um substitutivo global ao Legislativo. Na sequência, André 41 

passou para o item 3 da pauta: Discussão e aprovação do Edital de Convocação e do 42 

Regimento Interno das Plenárias Públicas para eleição dos representantes da sociedade civil 43 

no CMHIS – Gestão setembro/2022 - agosto/2024. Inicialmente, Paulina rememorou que na 44 

92ª Reunião Ordinária do Conselho, realizada em 14/04/2022 foi composta a Comissão 45 

Eleitoral pelos seguintes conselheiros: Albertina, Carlos, Kleber, Pessina, Sulimar, Tânia, com 46 

apoio da Paulina. Considerando que a nomeação da secretária executiva ocorreu somente 47 

agora, Paulina relatou que no dia 19/07 se reuniu com a Giovana e no dia 20 buscou realizar 48 

a reunião da Comissão Eleitoral, porém apenas a Albertina e o Sulimar puderam participar. 49 

Nestas duas reuniões deu-se a discussão da minuta do Edital de Convocação e do Regimento 50 

Interno, elaborados pela Paulina. Disse ainda que a versão da minuta encaminhada aos 51 

conselheiros junto da convocação, não tem as considerações propostas pela Comissão 52 

Eleitoral. Em relação à composição da Comissão Eleitoral, foi deliberado que os conselheiros 53 

que tem intenção de representar a entidade na Plenária Pública, não poderão fazer parte da 54 

Comissão Eleitoral. Desta forma, a Comissão de eleição e transição de mandato do Conselho, 55 

ficou assim composta: Albertina, Carlos Leite, Pessina, Sulimar, Deise (PGM), com apoio da 56 

Betina D’Ávila, do Eduardo Guidi (SMDU/Habitação), da Giovana (secretária executiva) e da 57 

Paulina. Na sequência, André colocou em apreciação a minuta do Edital de Convocação e 58 

Regimento Interno das Plenárias Públicas, sendo aprovados por unanimidade, constantes no 59 

anexo da ata. Em relação ao item 4 da pauta, que trata da prorrogação do mandato do 60 

CMHIS, Paulina disse que, segundo a Secretária Adjunta da SMCC, é possível publicar a 61 

prorrogação desde que o Edital de Convocação das Plenárias Públicas esteja publicado. 62 

Desta forma, no decreto de prorrogação poderá ser colocado como justificativa ‘Considerando 63 

o prazo para conclusão dos trabalhos do processo de eleição dos representantes da 64 

sociedade civil...’ Encerrado este item de pauta, Paulina explanou os assuntos que 65 

permaneceram pendentes desde a reunião de 14/04/2022. Para tanto, os conselheiros 66 

deliberaram pela seguinte pauta para a próxima reunião: 1) Revisão da Lei Compl. 472/2013 - 67 
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Com base no parecer da SMF e reunião com o Secretário da Fazenda: a) Reunião presencial 68 

do CMHIS; b) Encaminhamento de ofício ao Chefe de Gabinete solicitando reunião com o 69 

Prefeito; c) Reunião do Conselho com o Prefeito – Habitação para Florianópolis; 2) Revisão da 70 

Lei de Assistência Técnica. Como último ponto de pauta, André passou a palavra à Kelly 71 

Cristina Vieira para explanar sobre Habitação de Interesse Social no Plano Diretor. Na 72 

oportunidade, Kelly relatou que a Diretoria de Urbanismo realizou dois momentos internos da 73 

equipe técnica, para estudar cada artigo do capítulo que trata sobre as Zonas Especiais de 74 

Interesse Social (ZEIS). Deste estudo, foram apontadas algumas sugestões. Informou que no 75 

dia 28/07, às 14 horas, haverá uma oficina técnica do Plano Diretor, organizada por algumas 76 

entidades da sociedade civil juntamente com um grupo de vereadores, tendo como pauta: 77 

ZEIS e AEIS. Kelly salientou a importância dos conselheiros participar desta oficina. Informou 78 

que para outubro estão programadas outras oficinas técnicas envolvendo diversos órgãos da 79 

Prefeitura que estão diretamente envolvidos com ZEIS e AEIS. Na ocasião, Kelly propôs à 80 

plenária que promovesse uma oficina técnica específica do Conselho, considerando que a 81 

instância mais afeta às questões de ZEIS e AEIS são as comunidades que, nas audiências 82 

públicas do Plano Diretor, tem discutido incansavelmente esta pauta, bem como a questão da 83 

habitação de interesse social sem sido uma fala recorrente. Os conselheiros optaram pelo 84 

agendamento da oficina no auditório da Casa da Memória, para o dia 03 ou 04 de agosto, data 85 

a ser definida dependendo da disponibilidade do espaço físico. Estevão disse que tem 86 

participado das reuniões e audiências públicas do Plano Diretor e tem observado que 87 

habitação de interesse social é o ponto relevante de todas as discussões. Disse ainda que em 88 

conversa realizada com o Prefeito, o mesmo se mostrou sensibilizado de resolver o problema 89 

da habitação de interesse social. Finalizando a reunião, Paulina cientificou os conselheiros 90 

que, de acordo com o calendário, a próxima reunião ordinária está agendada para o dia 11 de 91 

agosto. Em relação à proposta do André de realizar a reunião no formato presencial, Sulimar 92 

e outros conselheiros avaliaram positivamente. Sendo assim, a próxima reunião do Conselho 93 

será no dia 11 de agosto, no auditório da Casa da Memória, tendo como pauta: Habitação de 94 

Interesse Social no Plano Diretor. Nada mais havendo a tratar, André Vianna, encerrou a 95 

reunião. O registro da reunião foi realizado por mim, Paulina Korc, em janeiro de 2023, 96 

secretária executiva do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. 97 

 98 

 99 

 100 

 101 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 102 

 103 
O Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS do Município 104 

de Florianópolis/SC, com base no § 1º e § 2º, do Art. 5º, da Lei Nº 8210, de 24 de março de 105 

2010, convoca a sociedade civil organizada de Florianópolis, a participar das Plenárias 106 

Públicas de eleição dos membros para a composição do Conselho Municipal de Habitação de 107 

Interesse Social - Gestão outubro/2022/setembro/2024. Conforme a Lei Nº 8210/2010, o 108 

CMHIS é composto por nove representantes do poder público municipal e nove representantes 109 

da sociedade civil organizada das quais, oito são eleitas nas Plenárias Públicas. Para 110 

formalização da candidatura dos representantes da sociedade civil será necessária a 111 

comprovação da existência de pessoa jurídica da entidade que irá representar, mediante 112 

apresentação do estatuto da entidade e ata que elegeu a última diretoria, devidamente 113 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos, ou protocolo de pedido de registro, cartão do 114 

CNPJ atualizado, ofício da entidade indicando o representante legal (titular e suplente) na 115 

Plenária Pública, requerendo sua inscrição na qualidade de candidata ao pleito ou apenas  116 

habilitação para exercício do voto. Considerando o Art. 5º, inciso XVII, da Constituição Federal: 117 

É plena a liberdade de associação para fins lícitos; inciso XXI: As entidades associativas, 118 

quando expressamente autorizadas, tem a legitimidade para representar seus filiados judicial e 119 

extrajudicial e o Art. 3º do Estatuto da UFECO, inciso II: Representar as entidades filiadas 120 

junto ao poder público e junto as pessoas jurídicas de direito privado sempre que solicitado, 121 

toda e qualquer entidade ou associação de moradores que não autorizou ou solicitou que a 122 

UFECO lhe represente, terá o direito a sua inscrição para concorrer a uma vaga no Conselho 123 

Municipal de Habitação de Interesse Social, desde que comprove, por meio de declaração 124 

expressa da UFECO, de que não solicitou e/ou autorizou que fosse representada por esta. A 125 

documentação para credenciamento da entidade e seu respectivo representante, deverá ser 126 

protocolada na secretaria executiva do CMHIS – Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 77 – 3º 127 

andar - Centro/Florianópolis, no horário das 14 às 18 horas, ou no email: 128 

conselhohabitacaofloripa@gmail.com, em até dez (10) dias úteis antes do pleito do seu 129 

segmento.  130 

A divisão das cinco regiões observará o disposto nas leis municipais que criam os distritos, Lei 131 

Municipal Nº 4805/95 e Lei Municipal 4806/95, e respeitará a Lista das Comunidades que 132 

pertencem a cada Distrito (IPUF). Segundo o dispositivo da alínea “b” do Art. 4º da Lei Nº 133 

8210/2010 que estabelece as representações da sociedade civil organizada, as Plenárias 134 

Públicas serão realizadas nos seguintes dias, horários e endereços, em primeira convocação:  135 
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REPRESENTAÇÃO DIA HORA ENDEREÇO 

Região Norte da Ilha 12/09/2022 
 

18h00min Escola Jovem Jacó Ânderle 
Rua Francisco Fausto Martins – 
Vargem Grande – ao lado do TICAN 

Região Sul da Ilha 13/09/2022 
 

18h00min Escola Jovem Sul da Ilha – EEM Ver. 
Oscar Manoel da Conceição – Rod. 
SC 405 – Fazenda do Rio Tavares, 
ao lado do TIRIO - Florianópolis 

Região Leste da Ilha 
 
 

14/09/2022 
 

18h00min Escola de Ensino Médio Henrique 
Veras – Rua João Pacheco da Costa, 
249 – Lagoa da Conceição. 

Iniciativa Privada relacionada à 
produção habitacional, 
comercialização imobiliária, ou de 
seus sindicatos patronais. 

15/09/2022 14h00min Diretoria de Urbanismo/SMDU – Av. 
Prefeito Osmar Cunha, nº 77 – 4º 
andar – Centro – Florianópolis 

Profissionais liberais ligados à 
construção civil, aos institutos, 
sindicatos, às associações de 
arquitetos e de engenheiros. 

15/09/2022 15h00min Diretoria de Urbanismo/SMDU – Av. 
Prefeito Osmar Cunha, nº 77 – 4º 
andar – Centro – Florianópolis 

ONGs ligadas ao desenvolvimento 
urbano ou moradia popular. 

15/09/2022 16h00min Diretoria de Urbanismo/SMDU – Av. 
Prefeito Osmar Cunha, nº 77 – 4º 
andar – Centro – Florianópolis 

Região Centro/Oeste da Ilha 15/09/2022 
 

18h00min Centro de Educação Continuada - 
Rua Ferreira Lima, 82 – Centro -  
Florianópolis 

Região Continental 20/09/2022 18h00min Salão da Igreja Matriz São João 
Batista e Santa Luzia – Rua Isaura 
Comichole Pires, 102 - Capoeiras, 
Florianópolis 

Caso não haja quórum na primeira convocação, a segunda chamada acontecerá 30 (trinta) 136 

minutos após o horário no qual se deu a primeira chamada, que acontecerá com qualquer 137 

número de representantes das entidades presentes.  138 

OBS: É parte integrante deste Edital o Regimento Interno das Plenárias Públicas e Lista das 139 

Comunidades que pertencem a cada Distrito (IPUF), para eleição dos representantes da 140 

sociedade civil organizada no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. 141 

 142 

Florianópolis, 21 de julho de 2022. 143 

 144 

 145 

André Leivas de Araújo Vianna 146 
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS 147 

REGIMENTO INTERNO DAS PLENÁRIAS PÚBLICAS PARA ELEIÇÃO DOS 148 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NO CONSELHO 149 
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MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – GESTÃO OUTUBRO-150 

2022/SETEMBRO/2024/CMHIS. 151 

 152 
CAPÍTULO I 153 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 154 
 155 
Art. 1º - As Plenárias Públicas realizar-se-ão com a finalidade de definir os representantes da 156 
sociedade civil organizada no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, seguindo 157 
disposição do Art. 4º da Lei Nº 8210/2010. 158 
 159 
Art. 2º - As Plenárias acontecerão num total de oito sessões, em datas, horários e endereços 160 
previamente agendados, respeitando representação constante na Lei Nº 8210/2010.  161 
 162 
§ 1º - A convocação para as plenárias será publicada no Diário Oficial com trinta dias de 163 
antecedência do seu acontecimento e divulgada nos meios de comunicação local, juntamente 164 
com o seu Regimento Interno e Lista das Comunidades que pertencem a cada Distrito (IPUF). 165 
 166 
§ 2º - Todos terão acesso livre às Plenárias Públicas, bem como, os meios de comunicação, 167 
respeitados os limites impostos pelas instalações físicas do local. 168 
 169 
Art. 3º - As Plenárias terão uma primeira chamada, de acordo com o estabelecido no Edital de 170 
Convocação, e será permitida uma segunda chamada decorridos trinta minutos da primeira e 171 
conduzidas pelo Coordenador dos trabalhos, ampliando assim as possibilidades de 172 
participação da sociedade civil organizada. Decorridos no máximo trinta minutos do horário 173 
inicial, deverá ser iniciada com qualquer número de presentes. 174 
 175 
Art. 4º - Os participantes deverão assinar lista de presença, contendo: 176 
I – Nome completo; 177 
II - Instituição que representa; 178 
III - Endereço eletrônico (E-mail); 179 
IV - Telefone; 180 
V – Assinatura. 181 
 182 
Parágrafo Único. A lista de presença ficará à disponível durante toda a Plenária em local 183 
acessível. 184 
 185 

CAPITULO II 186 
DAS INSCRIÇÕES 187 

 188 
Art 5º - A inscrição da entidade será efetivada mediante entrega da documentação para 189 
credenciamento da entidade e seu respectivo representante, indicada no Edital de 190 
Convocação, devendo ser protocolada na secretaria executiva do CMHIS – Avenida Prefeito 191 
Osmar Cunha, nº 77 – 3º andar - Centro – Florianópolis, ou por E-mail 192 
conselhohabitacaofloripa@gmail.com, no mínimo dez (10) dias úteis antes do pleito. 193 
 194 
Parágrafo Único – A documentação necessária para formalização da candidatura será 195 
efetivada comprovando composição de pessoa jurídica da entidade que irá representar, 196 
mediante a apresentação do estatuto da entidade e a ata que elegeu a última diretoria, 197 
devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos, ou protocolo de pedido de 198 
registro, cartão do CNPJ atualizado, ofício da entidade indicando o representante legal (titular 199 
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e suplente) na Plenária Pública, requerendo sua inscrição na qualidade de candidata ao pleito 200 
ou apenas habilitação para exercício do voto. 201 
 202 
Art. 6º - A Comissão Eleitoral designada pelo Presidente do CMHIS, reunir-se-á no prazo de 203 
até dois (02) dias úteis após encerradas as inscrições, para apreciação e validação da 204 
documentação apresentada e aprovação das entidades inscritas. 205 
 206 
Parágrafo Único – O resultado do credenciamento será publicado na página do CMHIS, três 207 
(03) dias úteis antes da plenária, e ficará disponível por três (03) dias para validação da 208 
sociedade. Após este prazo não havendo impugnações as entidades são consideradas 209 
credenciadas para participação do pleito. Caso haja pedido de impugnação, a Comissão 210 
Eleitoral terá um prazo de dois (02) para analisar e deliberar a impugnação formulada. 211 
 212 

CAPÍTULO III 213 
DA CONDUÇÃO DAS PLENÁRIAS PÚBLICAS 214 

Art. 7º - As Plenárias Públicas serão conduzidas pelo Coordenador, nos termos definidos 215 
neste Regimento, com o apoio da Comissão Eleitoral, servidores da Diretoria de 216 
Urbanismo/SMDU, membros do CMHIS e Secretaria da Plenária. 217 
 218 
Art. 8º - O Coordenador da Plenária será o Presidente do CMHIS, ou alguém designado por 219 
ele, nas formas do artigo 8º da Lei Nº 8210/2010. 220 
 221 
Art. 9º - São prerrogativas do Coordenador da Plenária: 222 
I – Designar um ou mais secretários para assisti-lo; 223 
II – Apresentar os objetivos e regras de funcionamento da Plenária, ordenando o curso das 224 
manifestações; 225 
III – Propor, caso necessário, aos integrantes da plenária a interrupção, suspensão, 226 
prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura ou continuação, quando o 227 
reputar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante. 228 
 229 
Art. 10 - Em cada Plenária estará presente a Comissão Eleitoral e a Secretaria da Plenária 230 
para auxiliar o Coordenador da Plenária. 231 
 232 
§ 1º - São atribuições da Comissão Eleitoral:  233 
I - Auxiliar o Coordenador na condução e organização dos trabalhos; 234 
II - Inscrever os participantes para as intervenções, de acordo com a ordem das solicitações; 235 
III - Controlar o tempo das intervenções orais; 236 
 237 
§ 2º - São atribuições da Secretaria da Plenária: 238 
I - Registrar o conteúdo das intervenções; 239 
II - Sistematizar as informações; 240 
III - Elaborar a ata da Sessão; 241 
IV - Guardar a documentação produzida na Plenária Pública que deverá, ao final da mesma, 242 
ser entregue ao Coordenador para posterior entrega ao CMHIS. 243 
 244 
Art. 11 - São direitos dos participantes manifestarem livremente suas opiniões sobre as 245 
questões tratadas no âmbito da Plenária, respeitando as disposições previstas neste 246 
Regimento. 247 
 248 
Art. 12 - São deveres dos participantes: 249 
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I – Respeitar o Regimento Interno da Plenária Pública; 250 
II – Respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição; 251 
III–Tratar com respeito e civilidade os participantes da Plenária e seus organizadores. 252 
 253 
Art. 13 - É condição para a participação nos debates: 254 
I - A prévia inscrição, 255 
II - Estar diretamente ligado aos temas a serem debatidos nas plenárias, demonstrando 256 
interesse social da entidade que representa, ou da qual faz parte.  257 
 258 
Parágrafo Único - A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores. 259 
 260 

CAPÍTULO V 261 
DA REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA PÚBLICA 262 

 263 
Art. 14 - A Plenária Pública terá a seguinte ordem: 264 
I - Abertura da Plenária e apresentação dos presentes; 265 
II - Esclarecimento do objetivo da Plenária, com base no Art. 5º da Lei Nº 8210/2010; 266 
III - Leitura do Art. 4º e Art. 6º da Lei nº 8210/2010 que cria o Conselho Municipal de Habitação 267 
de Interesse Social; 268 
IV - Relação das entidades credenciadas candidatas à votação; 269 
V - Processo de eleição dos representantes: titular e suplente; 270 
VI - Leitura e assinatura da Ata de Certificação do evento. 271 
 272 
Art. 15 - Os participantes disporão de dois (02) minutos para manifestação, podendo ser 273 
acrescido de mais um (01) minuto para conclusão, observada a ordem de inscrição, sendo o 274 
questionamento respondido pelo Coordenador da Plenária. 275 
 276 
Parágrafo único. Os debates serão mediados pela Comissão Eleitoral, com o apoio do 277 
Coordenador da Plenária. 278 
 279 
Art. 16 - Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro das plenárias 280 
públicas. 281 
 282 

CAPÍTULO VI 283 
DAS ELEIÇÕES 284 

 285 
Art. 17 - Após o detalhamento do Art. 4º da Lei Nº 8210/2010 que estabelece a formação do 286 
CMHIS, os participantes, devidamente credenciados em suas respectivas representações, 287 
apresentarão suas entidades e intenções ou objetivos para apreciação e processo de votação. 288 
Cada entidade candidata terá dois (02) minutos para sua apresentação. 289 
 290 
Art. 18 - Poderá votar e ser votado o representante legal de cada entidade, formalmente 291 
credenciada na representação do seu segmento, conforme Art. 4º da Lei Nº 8210/2010. 292 
 293 
Art. 19 - Cada entidade terá direito a apenas um voto na Plenária por meio do seu 294 
representante legal. 295 
 296 
Art. 20 – O processo eleitoral se dará por aclamação ou votação direta, apenas pelo 297 
representante legalmente designado pela entidade da sociedade civil organizada, sendo 298 
necessária a manifestação de todas as entidades credenciadas presentes. 299 
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 300 
§ 1º – Para ampliar a participação da sociedade civil organizada, sempre que possível, serão 301 
eleitas três entidades, sendo a mais votada como titular, a segunda mais votada como 302 
suplente e a terceira como entidade reserva, caso haja eventual vacância.  303 
 304 
 § 2º - Em caso de empate, será considerada titular a entidade mais antiga. 305 
 306 
Art. 21 - Concluídas as exposições e as intervenções, a Secretaria da Plenária lavrará a Ata 307 
de Certificação da realização do evento, relatando resumidamente o ocorrido durante a 308 
sessão, que será assinada pela Coordenação, Secretaria da Plenária e Comissão Eleitoral, 309 
referendada pela lista de frequência e se dará por encerrada a Plenária Pública. 310 
 311 
Art. 22 - As entidades eleitas deverão, no prazo máximo de quinze (15) dias após a realização 312 
da Plenária Pública, encaminhar ofício ao Presidente do CMHIS informando o nome do seu 313 
representante no CMHIS. 314 
 315 
Parágrafo Único: Caso a entidade eleita não observe o prazo estipulado no caput, será 316 
automaticamente desclassificada, assumindo a entidade suplente como titular e a entidade 317 
reserva como suplente, devendo observar o prazo de quinze (15) dias para encaminhamento 318 
do ofício ao Presidente do CMHIS. 319 
 320 

CAPÍTULO VII 321 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 322 

 323 
Art. 23 - As questões não previstas por este regimento serão dirimidas em Plenária. 324 
 325 
 326 

Florianópolis, 21 de julho de 2022. 327 
 328 
 329 
 330 

 331 
André Leivas de Araújo Vianna 332 

Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 333 

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com
mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com

