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     ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

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

virtual, por meio do link https://meet.google.com/hgr-nqac-qjp, foi realizada a 90ª Reunião 3 

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

Juliana H. Gomes (SMDU/HIS); Alexandre João Vieira (Defesa Civil); Jatyr Fritsch Borges 5 

(FLORAM); Gabriela Stein Zacchi (IPUF); Kely Mattos de Figueiredo (SMCAM); Rosângela 6 

Maria Raimundo (SEMAS); Marcelo Suezo Haseda (SMDU); Deise Fátima Menezes (PGM); 7 

Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Estevão Roberto Ribeiro 8 

(CREA/SC); Luciano Leite da Silva Filho (ASA); Albertina da Silva de Souza (Região Centro 9 

Ilha); Kleber de Almeida da Costa Silva (Região Sul da Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini 10 

(Região Leste da Ilha); Paulo J. Rodrigues (Região Continental) e Sulimar Vargas Alves 11 

(UFECO), representando dezessete (17) entidades. Também participaram da reunião: 12 

Eduardo Zons Guidi (SMDU/Habitação) e Paulina Korc (Secretária do Conselho), somando um 13 

total de dezenove (19) participantes. O Presidente interino, André Leivas de Araújo Vianna, 14 

conduziu a 90ª Reunião Ordinária do CMHIS. Inicialmente, cumprimentou a todos, agradeceu 15 

pela participação de cada um e acolheu a nova representante titular da Secretaria Municipal 16 

do Continente Keli Mattos de Figueiredo. Na sequência, foram homologadas as justificativas 17 

de ausência dos conselheiros: Juliana Hartmann Gomes (SMDU/Habitação); Antônio C. Nunes 18 

(CAU/SC); Flávio G. dos Santos Filho (SMCAM). André colocou em apreciação a ata da 89ª 19 

Reunião Ordinária de 09/12/2021 sendo aprovada por unanimidade. De acordo com a pauta, 20 

André passou para o item 3 que trata sobre o Projeto de Lei Complementar 01871/2021 - 21 

Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a aplicação, no município de 22 

Florianópolis, da regularização fundiária urbana e rural, prevista na Lei Federal N. 23 

13.465/2017. André salientou que a Câmara de Vereadores recebeu a Recomendação nº 24 

0018/2021/32PJ/CAP, remetida pelo Ministério Público de Santa Catarina e a recomendação 25 

da Comissão de Regularização Fundiária da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), acerca 26 

do PLC 01871/2021, da Regularização Fundiária. Neste sentido, disse que a Prefeitura 27 

também elaborou a sua manifestação com base nas recomendações emitidas pelos dois 28 

órgãos. Em relação ao objetivo da pauta, Paulina informou que a Comissão de Reurb 29 

composta pelos conselheiros: Antonio, Estevão, Juliana, Marcelo, Sulimar, Tânia e Tina não 30 

teve oportunidade de fazer a discussão e que está agendando uma reunião para o dia 21/02, 31 

para analisar e se manifestar em relação ao PLC 01871/2021. Desta forma, este assunto ficou 32 

mantido na pauta da próxima reunião ordinária. Da mesma forma, ficou mantida na pauta a 33 

revisão da Lei Municipal da Assistência Técnica Lei 8583/2011, considerando que a Comissão, 34 
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composta pelos conselheiros: Antonio, Deise, Estevão, Kleber, Maçan, Sulimar e Tina, não 35 

teve oportunidade de avaliar e elaborar sua contribuição. Em relação ao PLC 01871/2021, 36 

André enfatizou a importância de cada conselheiro avaliar a minuta e apresentar as suas 37 

contribuições. Na oportunidade, Vianna salientou que, um dos gargalos que a Prefeitura tinha, 38 

antes da criação da Gerência de Regularização Fundiária, era a organização e o tratamento 39 

específico para os processos de pedidos de Reurb. A clareza das etapas é importante, tanto 40 

para quem analisa, quanto ao Núcleo Urbano Informal (NUI) requerente. Neste sentido, André 41 

informou que estão sendo estabelecidas normas dentro do Município para padronizar os 42 

processos e dar fluidez aos pedidos de regularização fundiária. Destacou a publicação da 43 

Instrução Normativa (IN) N. 05/SMDU/2021, dando segurança ao trabalho que está sendo 44 

desenvolvido, tendo definidas as etapas do processo de Reurb-Específica e também da 45 

Reurb-Social. A IN está disponibilizada no link 46 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=425535. Em relação a regularização fundiária dos 47 

NUIs, André informou que, no momento, o município está realizando levantamento de todos 48 

os processos para identificar em qual etapa estão e adequar cada um de acordo com a IN. 49 

Disse ainda que será realizada uma live para empresas, lideranças comunitárias, profissionais 50 

envolvidos na Reurb para compreender como esse processo será desenvolvido. Afirmou que a 51 

normativa municipal segue a lei federal, mas é importante observar que há vários pontos 52 

voltados à Reurb-S, finalizou o presidente interino do Conselho. Dando prosseguimento à 53 

reunião, de acordo com a pauta estabelecida, André relatou sobre os projetos de lei que estão 54 

tramitando na Câmara de Vereadores, relacionados à política municipal de habitação de 55 

interesse social, sendo: 1) PLC 01871/2021 que “Dispõe sobre os procedimentos 56 

administrativos para a aplicação, no Município de Florianópolis, da regularização fundiária 57 

urbana e rural, prevista na Lei Federal N. 13.465/2017”. O poder executivo municipal 58 

encaminhou o PLC à Casa Legislativa em 30/08/2021 o qual, desde 13/09/2021 está 59 

tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Este PLC será analisado pela Comissão 60 

Reurb composta por membros do CMHIS. 2) PL 18.246/2021 que “Altera a Lei N. 7.474, de 61 

2007, que dispõe sobre a política municipal de saneamento ambiental, cria o Conselho 62 

Municipal de Saneamento (COMSAB), autoriza convênio com a CASAN e dá outras 63 

providências, e a Lei N. 8.210, de 2010, que cria o Conselho Municipal de Habitação de 64 

Interesse Social (CMHIS) e dá outras providências”. Paulina informou que o poder executivo 65 

municipal encaminhou o PL 18.246/2021 em 07/06/2021 o qual, desde 09/02/2022, está 66 

tramitando na Comissão de Meio Ambiente. A secretária executiva do Conselho destacou que 67 

a versão revisada pelo Conselho, foi remetida à Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), 68 
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porém esta não encaminhou à Câmara de Vereadores. Ao que Carlos Leite se manifestou 69 

enfatizando que o PL que propõe alteração da lei de criação do CMHIS que está tramitando na 70 

Câmara de Vereadores não passou pelo Conselho e o que foi amplamente discutido pelo 71 

Conselho não foi encaminhado. André disse que o executivo encaminhou a minuta do PL em 72 

data anterior à conclusão da revisão no Conselho. Disse ainda que havia conversado com a 73 

Secretária Adjunta da SMCC Karoline da Silva a qual apontou alguns questionamentos em 74 

relação à proposta do Conselho. Como encaminhamento, André disse que retomará o contato 75 

com a Secretária Adjunta da Casa Civil para dar vazão a esta demanda. Caso haja entraves 76 

em remeter a proposta por meio da SMCC, o próprio Conselho poderá encaminhar a proposta 77 

à Câmara de Vereadores. Carlos Leite salientou que é preciso dar encaminhamento à 78 

proposta do Conselho, respeitando todo esforço e empenho dos conselheiros. No momento 79 

dos informes, os conselheiros foram cientificados sobre a publicação do PLC 720/2021 de 80 

09/12/2021 que alterou a LC 472/2013 que trata sobre o Fundo Municipal de Habitação de 81 

Interesse Social (FMHIS). Paulina esclareceu que o PLC encaminhado pelo executivo 82 

municipal alterou a vinculação do FMHIS da SMI para a SMDU. Na oportunidade, a secretária 83 

executiva do Conselho salientou que a minuta de revisão da LC 472/2013, elaborada pelo 84 

Conselho, foi encaminhada à SMCC, porém também não foi tramitada ao legislativo municipal. 85 

Neste sentido, André disse que verificará quais ajustes serão necessários considerando os 86 

questionamentos da SMCC. Considerando que o Conselho esgotou a pauta, a secretária 87 

executiva Paulina propôs a inclusão da pauta que trata sobre a composição do Conselho 88 

Gestor do FMHIS. O Presidente interino do CMHIS indagou aos conselheiros sobre a 89 

proposta apresentada pela secretaria executiva os quais, por unanimidade, acataram a 90 

inserção da pauta. Paulina esclareceu que, houve alteração de representantes da FLORAM, 91 

SMCAM e UFECO no Conselho de Habitação, os quais faziam parte do Conselho Gestor. 92 

Neste sentido, há necessidade de substituí-los no Conselho Gestor do FMHIS. Na ocasião, se 93 

prontificaram: Jatyr Fritsch Borges (FLORAM); Marcelo Suezo Haseda (SMDU) e Sulimar 94 

Vargas Alves (UFECO). Sendo assim, o Conselho Gestor do FMHIS ficou assim constituído: 95 

Representantes de Órgãos do Governo Municipal: 1) Titular: Juliana Hartmann Gomes 96 

(SMDU); Suplente: Jatyr Fritsch Borges (FLORAM). 2) Titular: Gabriela Stein Zacchi (IPUF); 97 

Suplente: Sandra Maria Raimundo (SEMAS). 3) Titular: Werner Rodrigues Franco (SMS); 98 

Suplente: Marcelo Suezo Haseda (SMDU). Representantes de órgãos não governamentais: 1) 99 

Titular: Antônio Couto Nunes (CAU/SC); Suplente: Ivone Maria Perassa (ASA); 2) Titular: 100 

Albertina Souza e Silva (Região Centro/Oeste da Ilha); Suplente: Tânia Teixeira (Região 101 

Centro/Oeste da Ilha); 3) Titular: Paulo João Rodrigues (Região Continental); Suplente: 102 
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Sulimar Vargas Alves (UFECO). Finalizada esta pauta, André informou que houve reunião da 103 

equipe técnica da Gerência de Habitação/SMDU, onde foram apontados diversos projetos que 104 

estão sendo desenvolvidos. Assim que tiver informações mais concretas e precisas, o 105 

Presidente do Conselho compartilhará com os conselheiros. Na sequência, foi aberta a palavra 106 

aos conselheiros. Na oportunidade, Carlos Leite se manifestou em relação à falta de recursos 107 

para habitação de interesse social, enfatizando que é preciso destinar recursos para esta área. 108 

Destacou que o Conselho propôs alterações no PLC 472/2013 as quais não foram 109 

encaminhadas. Por outro lado, como membro do Conselho da Cidade, está tentando garantir 110 

recursos para habitação de interesse social na discussão do Plano Diretor, mas enfatizou que 111 

há muitos entraves. Estevão disse que há possibilidade de buscar recursos do governo 112 

federal, neste sentido, colocou-se à disposição para, juntamente com o André Vianna, fazer 113 

esta articulação na busca de recursos. Ao que André avaliou a proposta positivamente. Em 114 

relação à colocação do Carlos, Albertina salientou que esteve na audiência pública e outros 115 

espaços de discussão sobre o Plano Diretor e, na sua avaliação, não houve clareza do 116 

investimento na habitação de interesse social dentro do Plano Diretor. Na oportunidade, 117 

propôs que seja convidada uma pessoa que possa esclarecer ao Conselho de Habitação, de 118 

forma clara, sobre a alteração proposta e o que de fato a cidade irá ganhar com isso. 119 

Considerando haver essas dúvidas, Carlos sugeriu que fosse agendada uma reunião 120 

extraordinária do Conselho para esclarecimentos. Neste sentido, André disse que irá articular 121 

com o Superintendente do IPUF para que pontue as alterações propostas pertinentes à 122 

habitação de interesse social no Plano Diretor. Na oportunidade, solicitou que os conselheiros 123 

façam a leitura da proposta e pontuem as dúvidas e/ou questionamentos. Gabriela se 124 

manifestou dizendo que fez a leitura da proposta do PD e também achou muito confusa. Neste 125 

sentido, salientou que uma reunião extraordinária seria importante para dirimir dúvidas. 126 

Estevão também se manifestou em relação à proposta do Plano Diretor e enfatizou que, 127 

mesmo com o conhecimento que tem por conta do trabalho que vem desenvolvendo durante 128 

quarenta anos, na sua avaliação, a proposta não foi elaborada para o senso comum. Destacou 129 

que o Plano Diretor foi elaborado para não ser trabalhado pelo senso comum, precisa ter 130 

especialidade diferente para poder descobrir. Destacou que este é o comentário geral. 131 

Estevão disse ainda que faz parte de uma equipe de engenheiros e advogados que estão 132 

estudando a proposta e, cada dia, a equipe tem uma dúvida diferente. Em especial na 133 

habitação de interesse social, disse que a proposta é bastante vaga e não deixa nenhuma 134 

afirmativa para que possa ser garantida. Enfatizou que a lei não é de fácil compreensão para o 135 

bom entendedor. Estevão disse que tem o resumo das alterações propostas. Para tanto, 136 
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André solicitou ao Estevão que trouxesse ao Conselho o resumo das propostas e aos demais 137 

conselheiros solicitou que façam as suas contribuições e questionamentos na reunião 138 

extraordinária que tratará, exclusivamente, das alterações propostas no Plano Diretor em 139 

relação a habitação de interesse social. Será uma oportunidade de debater, apreciar, dar 140 

sugestões e apresentar as dúvidas pertinentes à proposta. André enfatizou que, como 141 

conselheiros de habitação de interesse social, é preciso ter uma voz uniforme e todos estar 142 

capacitados para discutir sobre estas alterações. A reunião será importante para haver 143 

alinhamento, onde todos possam ter o mesmo nível de compreensão naquilo que está sendo 144 

proposto. A reunião extraordinária foi agendada para o dia 17/02, às 14 horas, tendo como 145 

pauta exclusiva: Alterações propostas sobre habitação de interesse social no Plano Diretor. 146 

Finalizando a reunião, ficou acordado que a Comissão das proposições da Conferência irá 147 

sugerir e apresentar na próxima reunião a indicação de pautas às reuniões ordinárias do 148 

Conselho. Paulina rememorou a composição da Comissão: Carlos Leite, Eduardo, Ivone, 149 

Juliana, Pessina, Tina, Werner. Nada mais havendo a tratar, André Vianna agradeceu pela 150 

participação de todos e encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata.  151 
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