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     ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

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

virtual, por meio do link https://meet.google.com/mti-sesw-swy , foi realizada a 94ª Reunião 3 

Ordinária do CMHIS, da qual participaram os conselheiros: André Leivas de Araújo Vianna e 4 

Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); David Vieira da Rosa Fernandes (FLORAM); Alexandre João 5 

Vieira (SESP/SMSP); Alcino Caldeira Neto (SMCAM); Marcelo Suezo Haseda (SMDU); 6 

Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos B. Leite e Lorena Morrudo Babot (SINDUSCON); 7 

Estevão R. Ribeiro (CREA/SC); Luciano Leite da Silva Filho (ASA); Maçan Guedes (Região 8 

Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região Centro 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: Eduardo Zons Guidi, Betina D’Ávila 12 

(SMDU/Habitação) e Paulina Korc (ex-secretária do Conselho), somando um total de vinte (20) 13 

participantes. A 94ª Reunião Ordinária do CMHIS foi conduzida pelo  Presidente, André 14 

Leivas de Araújo Vianna. André cumprimentou a todos, agradeceu pela participação dos 15 

conselheiros e deu as boas vindas ao novo representante da Secretaria Municipal do 16 

Continente Alcino Caldeira Neto. Na sequência, foram homologadas as justificativas de 17 

ausência dos conselheiros: Gabriela Stein Zacchi (IPUF); Rosângela Silva e Sandra Maria 18 

Raimundo (SEMAS) e Antonio C. Nunes (CAU/SC). De acordo com a pauta, André passou 19 

para o item 3 que trata sobre a apresentação do texto final da revisão do Projeto de Lei 20 

Complementar 01871/2021 - Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a aplicação, 21 

no município de Florianópolis, da regularização fundiária urbana e rural, prevista na Lei 22 

Federal N. 13.465/2017. André informou que o texto de revisão já foi remetido à Câmara de 23 

Vereadores como substitutivo global. Na sequência, tratou sobre cada artigo do PLC 24 

01871/2021. Encerrada apresentação, os conselheiros se manifestaram: No § 5º do Art 19, 25 

onde trata ‘devendo o parcelador, quando identificado, preferencialmente ser responsabilizado 26 

por eventuais compensações do passivo urbanístico e/ou ambiental provenientes da ocupação 27 

irregular’, Sheila questionou a palavra ‘preferencialmente’. Na sua avaliação, o parcelador 28 

deve ser responsabilizado pela Lei 6766/1979. André esclareceu que foi colocado 29 

preferencialmente, pois, caso não for possível localizá-lo, os ocupantes/moradores serão 30 

responsabilizados com direito de regresso para buscar seus direitos. Sheila sugeriu alteração 31 

na redação: Sempre que possível ou quando identificado, o parcelador será responsabilizado. 32 

Caso não seja possível, os ocupantes serão responsabilizados. Também avaliou importante 33 

registrar a possibilidade de, em alguns casos, a responsabilidade ser compartilhada entre o 34 
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parcelador e os ocupantes, havendo, dessa forma, três possibilidades. No Art. 22, que trata da 35 

área de influência do tributo, Sheila indagou se foi verificado, pelo Código Tributário, tem 36 

como calcular essa contribuição de melhoria, considerando que a maioria dos municípios não 37 

a aplica em função da forma de cálculo não estar prevista ou ser complexa, dificultando tal 38 

cobrança por questões legais. Para inserir esta exigência na lei, avalia ser necessária a 39 

verificação na forma de execução. No Art. 25, Sheila propôs a importância de deixar 40 

registrado que os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) estejam vinculados à 41 

obras/serviços da REURB ou da questão urbana. Maçan indagou se a regularização elétrica 42 

cabe para o Morro do Mosquito, informando que já foi dada entrada do processo no Pró-43 

Cidadão com pedido de REURB. André disse que sim e salientou que os processos de 44 

REURB-S tem uma tramitação mais rápida. Na oportunidade, André solicitou à Maçan que 45 

informasse o número do processo para que possa verificar a tramitação. André esclareceu 46 

ainda que, para REURB-S, após a instauração do processo, a Prefeitura poderá solicitar à 47 

CELESC a ligação da energia elétrica provisória. As comunidades devem inserir o pedido de 48 

ligação da energia elétrica provisória no processo de REURB-S. Em relação ao pedido de 49 

água, a Prefeitura iniciou as tratativas com a CASAN, mas ainda não tem fluxo definido. 50 

Finalizada esta pauta, em relação às atas das reuniões do Conselho, Paulina justificou aos 51 

conselheiros que, considerando estar usufruindo da licença prêmio e a saída da secretária 52 

substituta que permaneceu por dois meses, as atas da 92ª e 93ª Reunião Ordinária não foram 53 

elaboradas. André complementou solicitando compreensão dos conselhos, esclarecendo que 54 

houve intercorrências em relação à elaboração dessas atas. Na sequência, os conselheiros 55 

foram informados sobre a tramitação dos Projetos de Lei: Projeto de Lei N.º 18.432/2022 - 56 

Revisão da Lei de criação do CMHIS (Lei 8210/2010: Encontra-se na Comissão de Viação, 57 

Obras e Urbanismo. A Comissão realizou reunião no dia 11/10, quando foi registrado Pedido 58 

de Vista pela Vereadora Cíntia. O último ponto de pauta tratou sobre o processo de eleição da 59 

nova gestão do CMHIS. André enfatizou a necessidade e importância dos conselheiros se 60 

envolverem com o processo eleitoral do Conselho. Destacou o empenho e compromisso da 61 

Paulina que, mesmo não tendo este dever por estar de licença prêmio, permanece 62 

diretamente envolvida no processo de eleição. Desta forma, convidou cada conselheiro para 63 

que estabeleça um tempo especificamente para mobilizar a comunidade para ter seus 64 

representantes aqui no Conselho. A força deste Conselho depende do processo de eleição. 65 

Kleber disse que é importante integrar os conselhos e os serviços de saneamento e habitação 66 

para que se possa otimizar as energias e obter melhores resultados. Salientou que, para 67 

incentivar as comunidades a participar do Conselho de Habitação, é necessário chegar nas 68 

mailto:conselhohabitacaofloripa@gmail.com


                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

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

Centro - CEP: 88015-100 

E-mail: conselhohabitacaofloripa@gmail.com 

 
 

comunidades e mostrar a forma como o Conselho trabalha. Para tanto ,os canais devem estar 69 

acessíveis às pessoas. Pessina disse estar empenhado com o processo eleitoral e já realizou 70 

contato com as entidades da região Leste da Ilha. Albertina se manifestou indagando se 71 

houve novas inscrições, ao que Paulina informou que não chegou nenhum email de 72 

credenciamento. Lorena do SINDUSCON disse que permanecerá no Conselho como 73 

representante titular e que se dispõe a fazer parte da comissão eleitoral do Conselho. Paulina 74 

sugeriu que a Comissão eleitoral se reúna na semana subsequente para discutir sobre as 75 

plenárias públicas. Quanto à pauta da próxima reunião foram sugeridas: 1.  Andamentos dos 76 

projetos de lei de revisão da lei do Conselho, REURB e REFHIS. 2. Apresentação objetiva do 77 

Plano Diretor, destacando quais as alterações e os benefícios em relação a habitação de 78 

interesse social. Albertina disse que a proposta da Prefeitura foi bastante alterada pelo 79 

Conselho da Cidade. Estas informações são importantes para o Conselho de Habitação 80 

conhecer e dar continuidade às discussões. 3. Deliberar sobre as sugestões dos conselheiros 81 

em relação ao Projeto de Lei Complementar 01871/2021 de REURB. Nada mais havendo a 82 

tratar, André Vianna agradeceu pela participação de todos e encerrou a reunião. O registro da 83 

reunião foi realizado por mim, Paulina Korc, em janeiro de 2023, secretária executiva do 84 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.  85 
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