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     ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, em formato 2 

virtual, por meio do link http://meet.google.com/ope-qwnw-fxt, foi realizada a 93ª Reunião 3 

Ordinária do CMHIS, da qual participaram os conselheiros: Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); 4 

David Vieira da Rosa Fernandes (FLORAM); Marcelo Suezo Haseda (SMDU); Estevão R. 5 

Ribeiro (CREA/SC); Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); Leonardo R. Pessina 6 

Bernini (Região Leste da Ilha) e Paulo J. Rodrigues (Região Continental), representando sete 7 

(07) entidades. Também participaram da reunião: Kelly Cristina Vieira (SMDU/Habitação), 8 

Giovana Siqueira (Secretária do Conselho) e Paulina Korc (assessorando o Conselho), 9 

somando um total de dez (10) participantes. Por solicitação do Presidente do Conselho André 10 

Leivas de Araújo Vianna, a conselheira Juliana Hartmann Gomes presidiu a 93ª Reunião 11 

Ordinária do CMHIS. Inicialmente, Juliana cumprimentou a todos os conselheiros e justificou a 12 

impossibilidade da participação do presidente por estar em reunião no Ministério Público. 13 

Também justificaram ausência: Carlos Leite (SINDUSCON); Antonio Nunes (CAU/SC) e 14 

Sulimar Vargas Alves (UFECO). Na sequência, Juliana informou que não há quórum para 15 

deliberar sobre os assuntos constantes na pauta. Para tratar sobre o processo de eleição dos 16 

representantes da sociedade civil organização, Juliana solicitou que Paulina explanasse sobre 17 

a adesão das entidades para participar das plenárias públicas previstas para a semana 18 

subsequente. Na oportunidade, Paulina informou que permanecem sem inscrição as plenárias 19 

públicas da Região Norte, Região Sul, Região Leste da Ilha e Região Continental. Apenas há 20 

entidades credenciadas para as seguintes plenárias públicas: Iniciativa privada 21 

(SINDUSCON); Profissionais liberais (IAB/SC, CAU/SC, SENGE/SC e CREA/SC), ONGs 22 

(Associação FloripAmanhã), Região Centro/Oeste (Associação do Bairro Itacorubi/ABI). Diante 23 

deste cenário, Kelly destacou que o decreto que prorrogou a vigência da composição do atual 24 

Conselho não estabelece prazo, mas diz que é até a conclusão do processo eleitoral. Outra 25 

questão que deve ser avaliada é que, pelo Edital de Convocação das plenárias públicas, o 26 

prazo de inscrição das entidades era dez dias antes da plenária, desta forma, as inscrições já 27 

estão encerradas. Kelly sugeriu que o Conselho buscasse orientação jurídica da secretária 28 

adjunta da Casa Civil, Karolina Silva, que já nos orientou em relação à prorrogação do 29 

mandato, para fazer a fundamentação jurídica e prorrogar o período das plenárias públicas. É 30 

possível o Conselho fazer uma deliberação Ad Referendum e o André, como Presidente, dará 31 

o encaminhamento. Os conselheiros se manifestaram favoráveis à postergação das datas das 32 

plenárias públicas. Albertina propôs que, pela falta de entidades credenciadas, fosse tirado o 33 

indicativo da prorrogação das plenárias e referendado no grupo do WhatsApp dos 34 
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conselheiros, justificado pela falta de credenciamento. Destacou que é recorrente a indagação 35 

das lideranças comunitárias sobre ‘o que faz esse Conselho?’ Um dos motivos da 36 

desmobilização das comunidades é porque o Conselho não tem produto para oferecer. 37 

Albertina enfatizou que a eleição a nível nacional e as discussões do Plano Diretor estão 38 

afetando diretamente as plenárias públicas. Pessina também avaliou desta forma a falta de 39 

envolvimento das entidades comunitárias. Na oportunidade, disse que fez contato com 40 

diversas entidades, mas sem êxito. Neste sentido, Kelly sugeriu que fosse mais ao final de 41 

novembro e início de dezembro, considerando que neste período já devem ter sido encerradas 42 

as discussões do Plano Diretor, bem como finalizado o processo de eleição a nível nacional.  43 

Disse ainda estar fazendo contato com lideranças comunitárias e solicitou à então Secretária 44 

do Conselho, Giovana, que fizesse contato com as entidades da iniciativa privada, 45 

profissionais liberais e ONGs. Paulinho disse que está mobilizando a Associação de 46 

Moradores do Bairro Abraão (AMABA) e a Pró-Coqueiros, pois são as únicas entidades 47 

habilitadas na Região Continental. Disse que o Conselho não tem credibilidade, pois os 48 

projetos não avançam. Kelly informou que em outubro, a Prefeitura terá reunião com o Banco 49 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) de onde possa ter novidade em relação à habitação. 50 

Na oportunidade, enfatizou a relevância de fazer contato com as lideranças comunitárias 51 

incentivando à participação. Albertina salientou que, postergando as datas das plenárias, as 52 

entidades já inscritas assim permanecem. Após as discussões, deu-se o seguinte 53 

encaminhamento: 1. A Comissão Eleitoral validará as inscrições já encaminhadas pelas 54 

entidades; 2. O Edital de Convocação será prorrogado para um novo período no final de 55 

novembro, desta forma todas as plenárias serão postergadas. 3. As novas datas serão 56 

propostas pela Comissão Eleitoral a se reunir no dia 15/09, às 14 horas, na sala de reuniões 57 

da Prefeitura. Paulina justificou impossibilidade de participar da reunião presencial. A então 58 

secretária executiva, Giovana, ficou responsável pela elaboração da minuta de prorrogação do 59 

Edital de Convocação, disponibilizando-a no grupo da Comissão Eleitoral para 60 

complementações. Nada mais havendo a tratar, Juliana Hartmann Gomes encerrou a 61 

reunião e eu, Paulina Korc, em janeiro de 2023 resgatei as informações e redigi a presente 62 

ata. 63 
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