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     ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta 2 

minutos, em formato virtual, por meio do link https://meet.google.com/vgp-qcxh-kea, foi 3 

realizada a 92ª Reunião Ordinária do CMHIS, da qual participaram os conselheiros: André 4 

Leivas de Araújo Vianna e Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); Flávio Gonçalves dos S. Filho 5 

(SMCAM); Marcelo Suezo Haseda (SMDU); Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos B. Leite 6 

(SINDUSCON); Estevão Roberto Ribeiro (CREA/SC) Luciano Leite da Silva Filho (ASA); 7 

Maçan Guedes (Região Norte da Ilha); Kleber de Almeida da Costa Silva (Região Sul da Ilha); 8 

Leonardo R. Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Albertina da Silva de Souza e Tânia 9 

Teixeira (Região Centro/Oeste da Ilha); Paulo J. Rodrigues (Região Continental) e Sulimar 10 

Vargas Alves (UFECO), representando treze (13) entidades. Também participaram da reunião: 11 

Betina D’Ávila (Gerência de Habitação/SMDU) e Paulina Korc (voluntariamente assessorando 12 

o Conselho), somando um total de dezessete (17) participantes. O Presidente do Conselho 13 

André Leivas de Araújo Vianna presidiu a 92ª Reunião Ordinária do CMHIS. Inicialmente, 14 

cumprimentou os conselheiros, agradeceu pela participação de todos, de modo particular 15 

agradeceu pela disponibilidade da Paulina que, mesmo encerradas suas atividades como 16 

servidora municipal, se disponibiliza a dar apoio ao Conselho. Na oportunidade, André 17 

informou já ter solicitado a sua substituição, porém, até o momento, não recebeu resposta. Ao 18 

mesmo tempo, solicitou aos conselheiros que se dispusessem a fazer o trabalho de registrar 19 

as reuniões, enquanto não houver indicação da nova secretária, ao que ninguém se 20 

manifestou. Foram homologadas as justificativas de ausência: David Vieira da Rosa 21 

Fernandes e Jatyr Fritsch Borges (FLORAM); Marcos Roberto Leal e Alexandre João Vieira 22 

(SESP/SMSP); Rosângela Silva e Sandra Maria Raimundo (SEMAS); Antonio Couto Nunes 23 

(CAU/SC). Na sequência, André colocou em apreciação as atas da 91ª Reunião Ord. de 24 

10/03/2022 e da 27ª Reunião Extraordinária de 17/03/2022, sendo aprovadas por 25 

unanimidade. De acordo com a pauta, André passou para o terceiro item que trata sobre a 26 

atualização das informações sobre os projetos de lei que estão tramitando na Câmara de 27 

Vereadores. Em relação ao PL 18.246/2021 que trata da revisão da Lei 8210/2010, Paulina 28 

relatou que a secretária adjunta da Casa Civil, Karolina Silva, irá encaminhar à Câmara de 29 

Vereadores a versão elaborada pelo Conselho de Habitação. A mesma disse que acordou 30 

junto ao Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Vereador João Cobalchini, que a 31 

Câmara encaminhará ao Poder Executivo o PL para o Prefeito encaminhar a versão elaborada 32 

pelo Conselho, em forma de substitutivo global. Quanto à revisão da Lei Compl. 472/2013, 33 

André informou que o Conselho remeteu ofício à Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando 34 
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parecer a respeito da proposta de alteração do inciso I do Art. 4º da LC 472/2013: I - dotações 35 

do Orçamento Geral do Município, sendo aplicado, progressivamente, 0,5% ao ano até chegar 36 

ao patamar de 2% ao ano, com início a partir da vigência desta Lei. (a proposta de alteração 37 

está identificada em itálico). A Secretaria da Fazenda informou por meio de ofício que, por 38 

força da Constituição Federal (Art. 167) é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, 39 

fundo ou despesa, exceto à saúde e à educação. André disse que estas informações já foram 40 

repassadas pelo Secretário da Fazenda, Leandro, na reunião da qual também participaram os 41 

conselheiros: Carlos Leite e a Albertina. Na oportunidade André disse que o Secretário da 42 

Fazenda orientou como inserir os projetos de habitação na LOA (Lei Orçamentária Anual) e na 43 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). André disse ainda que é preciso estudar o PPA (Plano 44 

Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual) e inserir 45 

os projetos de habitação no intuito de implementá-los com recursos municipais. Outra 46 

alternativa, é a captação de recursos junto aos governos estadual e federal. Paulina enfatizou 47 

que em gestões anteriores, o Conselho de Habitação fez a discussão orçamentária por meio 48 

do Conselho Gestor do Conselho, porém, nesta gestão o Conselho Gestor não foi nomeado. 49 

Considerando o parecer da Secretaria Municipal da Fazenda e a explanação do André, os 50 

conselheiros iniciaram a discussão e a votação da proposta de alteração do inciso I do Art. 4º 51 

da LC 472/2013, porém, concluíram que, caso mantenha-se o texto, a proposta de revisão 52 

desta lei irá travar no Gabinete do Prefeito. Na oportunidade, Paulina informou que a 53 

conselheira Albertina, ao justificar a ausência na presente reunião, solicitou que, se possível, 54 

esta pauta seja incluída na próxima reunião. O conselheiro Paulinho se manifestou 55 

esclarecendo que votou pela permanência do texto, porque nunca há recurso para habitação. 56 

Desta forma, o Conselho precisa lutar por recursos para garantir a implementação dos projetos 57 

habitacionais. Pessina reiterou a fala do Paulinho. André esclareceu que para outras 58 

questões tem diversas linhas de financiamento, já para habitação as alternativas são poucas. 59 

Kleber afirmou que, como tem recurso assegurado para saúde e educação, não vê alternativa 60 

a não ser buscar a garantia de recursos também para habitação. Paulinho enfatizou que a 61 

Prefeitura precisa avaliar melhor a distribuição de recursos entre as secretarias, salientando 62 

que a Secretaria do Continente não tem recurso para fazer as melhorias necessárias. Na 63 

oportunidade, Paulinho disse que está na hora do Conselho se reunir com o Prefeito e 64 

explanar sobre a situação da habitação no município. Sulimar disse que, em respeito a 65 

indignação dos conselheiros e em desagravo ao fato da habitação não merecer sequer ser 66 

uma Secretaria Municipal, de que adianta reclamar, gastar o tempo de cada conselheiro, se 67 

não há intenção do governo municipal de se preocupar com a política de habitação. Disse 68 
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ainda, que na sua avaliação, o governo que se preocupa com o déficit habitacional não acaba 69 

com sua Secretaria de Habitação. O simples fato de Florianópolis, uma Capital com o alto 70 

nível de déficit habitacional, não ter uma Secretaria de Habitação, mas apenas um apêndice 71 

em outra Secretaria, revela não se tratar de prioridade. Enquanto o Conselho e a sociedade 72 

não lutarem para a habitação voltar a ser uma Secretaria e poder levar seus projetos na mesa 73 

de discussão do colegiado da Prefeitura, nós sempre estaremos de ‘pires na mão’. Sulimar 74 

disse ainda, que quem vive nas comunidades e anda por Florianópolis, vê a situação dessas 75 

ocupações. Considerando todas essas justificativas, Sulimar votou pela não retirada do texto 76 

de garantir 2% ao ano do orçamento do município para habitação de interesse social. Sulimar 77 

reiterou a proposta do Paulinho de se reunir com o Prefeito ou com o Secretário que for 78 

necessário para batalhar pela Secretaria Municipal de Habitação. “Já não era fácil quando 79 

tinha Secretaria de Habitação, imagine agora sendo apenas uma Gerência, apêndice de outra 80 

Secretaria”, concluiu Sulimar. Apreciando as colocações dos demais conselheiros, Kleber 81 

alterou seu voto para a permanência da proposta de texto do Conselho em relação ao inciso I 82 

do Art. 4º da LC 472/2013. Considerando a indignação e exaustão manifestas pelos 83 

conselheiros, André propôs a suspensão da votação das alterações da Lei 472/2013, do 84 

Fundo de Habitação. Avaliou oportuno o Conselho buscar um horário com o Prefeito ou Chefe 85 

de Gabinete para tratar desse assunto e manifestar os anseios do Conselho. Sulimar também 86 

propôs a suspensão da votação e o agendamento de reunião presencial do Conselho, dentro 87 

dos protocolos de segurança de saúde pública, para que os conselheiros possam conversar, 88 

analisar e nivelar o conhecimento do que é o processo de habitação de interesse social de 89 

Florianópolis. Paralelamente, sugere que o André agende uma reunião do Conselho com o 90 

Prefeito Topázio. André disse que será encaminhado ofício ao Prefeito solicitando um 91 

encontro reunião. Dando sequência à reunião, André solicitou que a discussão do Projeto de 92 

Lei Complementar 01871/2021 de Reurb seja inserido na pauta da próxima reunião em razão 93 

de que o texto do PLC sofrerá alterações. Solicitou à Comissão de REURB fazer o estudo do 94 

PLC e apresentar sugestões avaliadas como necessárias. O Presidente André solicitou à 95 

Paulina que, doravante presidisse a reunião até o seu retorno. Na oportunidade, Paulina 96 

salientou que será necessário a Comissão de Reurb e a Comissão de revisão da Lei de 97 

Assistência Técnica retomar a discussão. Sulimar se manifestou propondo que as reuniões 98 

voltassem a ser realizadas no formato presencial, o que facilitará e qualificará a comunicação 99 

e a compreensão das discussões. Conforme consta na pauta, Paulina salientou que é 100 

momento do Conselho compor a Comissão Eleitoral para organizar oito Plenárias Públicas de 101 

eleição dos representantes da sociedade civil organizada, considerando que o mandato deste 102 
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Conselho encerra em 05 de agosto de 2022. Na oportunidade, salientou que as demais 103 

representações (nove governamentais e a UFECO) são indicadas por ofício. Mas, para que 104 

isso aconteça, é necessário que a secretaria executiva do Conselho remeta ofício solicitando 105 

as indicações e, para isso, o Conselho precisa de uma secretária executiva, destacou Paulina. 106 

Os seguintes conselheiros se manifestaram para compor a Comissão Eleitoral do Conselho: 107 

Carlos Leite, Sulimar, Pessina, Tânia e Kleber, com apoio da Paulina. Os conselheiros 108 

propuseram a inclusão da Albertina e do André na Comissão eleitoral. Em relação à discussão 109 

sobre Habitação de Interesse Social no Plano Diretor, os conselheiros propuseram que este 110 

assunto permaneça na pauta da próxima reunião, com participação da Cibele A. Lorenzi 111 

(IPUF) e Karoline da Silva (SMCC). Finalizando a reunião, os conselheiros solicitaram que a 112 

próxima reunião ordinária seja presencial, podendo ser na ARESC ou Casa da Memória. 113 

Paulina disse que passará os encaminhamentos ao Presidente André. Nada mais havendo a 114 

tratar, Paulina encerrou a presente reunião. Na oportunidade, os conselheiros agradeceram a 115 

Paulina pela disponibilidade em conduzir os trabalhos do Conselho de Habitação. O registro 116 

da reunião foi realizado por mim, Paulina Korc, em janeiro de 2023, secretária executiva do 117 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.  118 
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