
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

    ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 14/02/2019.   1 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, as 14h23min, no Auditório da 2 

ARESC – Rua Anita Garibaldi, nº 79 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Fábio Ritzmann 4 

e Osnaldo da Cruz Junior (SMI); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Thaís Borges Martins Vieceli 5 

(SEMAS); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); Nórton Makowiecky (PGM); Sílvia Eloísa Grando 6 

Águila (SMS); Eduardo Irani Silva (CREA/SC); Zoraia Vargas Guimarães (IAB/SC); Luiz 7 

Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); 8 

Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); Leonardo Roque Pessina Bernini (Região Leste da 9 

Ilha); Ângela Maria Luiti (UFECO) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total 10 

de quinze (15) pessoas presentes. Foram justificadas as seguintes ausências: José Luiz Sardá 11 

(FLORAM); Larissa Carvalho Trindade (IPUF); Priscilla Valler dos Santos (SMS); Aline Massan 12 

Dallacosta (SECOVI); Carlos Berenhauser Leite (SINDUSCON). O Presidente do CMHIS e 13 

Superintende de Saneamento e Habitação Engº. Civil Fábio Ritzmann presidiu os trabalhos 14 

agradecendo o comparecimento dos conselheiros e solicitou que todos se apresentassem, 15 

considerando a presença do novo Diretor de Habitação Osnaldo da Cruz Junior. Na 16 

sequência, foram homologadas as justificativas e deu-se a apreciação das atas da 64ª 17 

Reunião Ordinária (18/09/2018); 65ª Reunião Ordinária (11/10/2019) e 66ª Reunião Ordinária 18 

(12/12/2018), sendo todas aprovadas por unanimidade. Dando prosseguimento à reunião, foi 19 

aprovado o seguinte calendário das reuniões ordinárias: 14/03; 11/04; 09/05; 13/06; 11/07; 20 

08/08; 12/09; 10/10; 14/11 e 12/12. Quanto ao horário das reuniões, os conselheiros 21 

deliberaram que, em março, considerando a plenária regional de saúde agendada para o dia 22 

14/03, a reunião ordinária do CMHIS permanecerá das 14 às 16 horas. Porém em abril, em 23 

caráter experimental, a reunião será das 16 às 18 horas, com avaliação do horário no final da 24 

mesma. Quanto ao local das reuniões, Paulina esclareceu que todas as reuniões estão 25 

agendadas no Auditório da Casa da Memória. Porém, considerando problemas de 26 

climatização do referido espaço, no alto verão as reuniões estão sendo realizadas em locais 27 

alternativos. Fábio Ritzmann informou aos conselheiros que, além de remeter o cronograma 28 

de reuniões do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e do Conselho Municipal 29 

de Saneamento Básico, também enviou cópia do orçamento para reparo do ar condicionado e 30 

buscou sensibilizar a pasta responsável sobre a importância e necessidade de restauração do 31 

equipamento de climatização. Na sequência, a Comissão Organizadora da I Conferência 32 

Municipal de Habitação de Interesse Social informou que reuniu-se nos dias 07 e 12 do 33 

corrente mês, e propôs três indicativos de calendário: 1ª Proposta: Reabertura (16/05); 34 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Plenárias Regionais: Norte (21/05), Continente (23/05), Sul/Leste (28/05), Centro/Oeste 35 

(30/05), Plenária Final (29/06). 2ª Proposta: Reabertura (27/06); Plenárias Regionais: Norte 36 

(02/07), Continente (04/07), Sul/Leste (09/07), Centro/Oeste (11/07), Plenária Final (03/08). 3ª 37 

Proposta: Reabertura (08/08); Plenárias Regionais: Norte (13/08), Continente (15/08), 38 

Sul/Leste (20/08), Centro/Oeste (22/08), Plenária Final (14/09). Nas propostas supracitadas, o 39 

que altera na programação é a avaliação dos programas e metas do PMHIS. Na 1ª Proposta a 40 

avaliação está inserida na Plenária Final. Já na 2ª e 3ª Proposta a avaliação dos programas e 41 

metas do PMHIS está prevista na Plenária de Reabertura. Na oportunidade, Ritzmann 42 

destacou que a equipe técnica precisa dispor de mais tempo para preparar a avaliação dos 43 

programas e metas do PMHIS. Após várias considerações, os conselheiros presentes 44 

aprovaram, por unanimidade, a 3ª Proposta, sendo: Reabertura (08/08); Plenárias Regionais: 45 

Norte (13/08), Continente (15/08), Sul/Leste (20/08), Centro/Oeste (22/08), Plenária Final 46 

(14/09), tendo a apresentação da avaliação dos programas e metas do PMHIS na Plenária de 47 

Reabertura. Votada a proposta, os conselheiros orientaram a Comissão para o ajuste da 48 

programação, transferindo a Experiência não governamental – Comunidade Ponta do Leal 49 

para a Plenária Final. Telma (SMDU) se manifestou salientando que a plenária de reabertura e 50 

a final deveriam ser no centro para facilitar o acesso de todos. Graciela (Região Sul da Ilha) e 51 

Angela (UFECO) salientaram que na apresentação do PMHIS sejam inclusas as ZEIS, AEIS e 52 

regularização fundiária. Ao que Felipe (IPUF) esclareceu que o zoneamento faz parte do 53 

diagnóstico. Na oportunidade, Ritzmann propôs que Felipe integrasse a equipe técnica da 54 

Conferência a qual produzirá o documento de avaliação dos programas e metas do PMHIS. 55 

Felipe acatou o convite. Na sequência, Albertina (Região Centro/Oeste da Ilha) fez uso da 56 

palavra, solicitando que as datas e locais das regionais Centro/Oeste e Continente fiquem 57 

abertas para que as comunidades possam opinar, nestas duas regionais. Disse ainda que está 58 

sendo ventilada a possibilidade de realizar estas plenárias regionais no sábado de manhã, por 59 

conta do horário de trabalho e outras questões afetas a algumas comunidades. Eduardo 60 

(CREA/SC) enfatizou que o calendário está sendo definido com bastante antecedência para 61 

que as pessoas possam se organizar para os eventos da Conferência. Angela refletiu que o 62 

público alvo da Conferência são as comunidades, salientando que algumas comunidades tem 63 

horário para chegar em casa por causa do tráfico. Paulina informou que a Comissão 64 

Organizadora tem a preocupação de definir locais neutros. Albertina pediu sensibilidade dos 65 

conselheiros para que as comunidades possam apresentar as sugestões de qual melhor dia e 66 

horário para as plenárias regionais. Thaís (SEMAS) demonstrou sua preocupação com a falta 67 

de objetividade. Enfatizou que se sentiu desrespeitada na Plenária de Abertura da 68 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Conferência. Disse que a Conferência deverá atender objetivos coletivos e não particulares. 69 

Na sua avaliação, precisa ouvir sim, mas é necessário ver quem vai participar. Não se pode 70 

priorizar alguns, mas o conjunto precisa ser considerado. Destacou que o Continente não é 71 

somente o Bairro Monte Cristo. Luiz Gregório (Região Norte da Ilha) reiterou a proposta da 72 

Albertina em aguardar as sugestões das comunidades. Engº. Fábio se manifestou salientando 73 

que todas as colocações são pertinentes, destacando que o calendário e os horários devem 74 

ser únicos. Não é conveniente ter tratamentos diferenciados com calendários alternativos, aos 75 

quais estaremos sujeitos à críticas. Destacou que, as pessoas que tem preocupação real com 76 

habitação de interesse social irão se organizar em seu trabalho para participar da plenária da 77 

sua região. Não vamos conseguir agradar a todos, mas podemos buscar o melhor. 78 

Democratizar em excesso vira democratismo e não concluiremos nunca. Por fim, enfatizou 79 

que se não houver consenso, será decidido por votação. Zoraia (IAB/SC) se manifestou 80 

defendendo que as plenárias sejam realizadas nos sábados de manhã. Fábio lembrou que o 81 

horário normal da Prefeitura é de segunda à sexta, até as 19 horas. Mas se for o caso a 82 

Prefeitura se organiza para estar nos eventos, porém, na sua opinião, seria mais viável realizar 83 

as plenárias durante a semana, no período noturno. Graciela disse que, se todas as regionais 84 

fossem nos sábados, teríamos que estender o calendário. Na sua opinião, as regionais 85 

deveriam ser no decorrer da semana. Sílvia (SMS) ilustrou a discussão, informando que na 86 

Conferência Municipal de Saúde também estão programadas plenárias regionais, chamadas 87 

de pré-conferências, as quais serão realizadas no decorrer da semana no período noturno, 88 

são abertas e definidas em locais estratégicos facilitando o acesso dos munícipes. O 89 

importante é fazer uma boa divulgação. Pessina (Região Leste da Ilha) sugeriu que a 90 

Reabertura e a Final fossem no sábado, já as regionais deveriam permanecer conforme 91 

calendário da 3ª proposta. Nórton disse que é importante trabalhar a partir da 3ª Proposta já 92 

votada. Telma reiterou as colocações do Nórton e Pessina, concordando com a Proposta já 93 

votada, alterando apenas a Plenária de Reabertura para o sábado, a exemplo da Plenária 94 

Final. Não havendo consenso, Fábio suspendeu a discussão sobre a I Conferência. A 95 

Comissão Organizadora deverá se reunir para tratar sobre este assunto que será pautado na 96 

próxima reunião ordinária do Conselho para ser deliberada a programação e o calendário da I 97 

Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social. Dando sequência à reunião, Engº 98 

Fábio colocou em apreciação o documento de revisão da Lei 8210/2010 que criou o CMHIS, 99 

salientando que a proposta resulta de discussões realizadas pela Comissão do Conselho em 100 

2017. Houve consenso entre os conselheiros em não citar o nome da Secretaria Municipal, por 101 

conta de possíveis alterações pelo gestor municipal, propondo como: Órgão responsável pela 102 



                                                                                                                      
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   

          

 

 

Habitação de Interesse Social, por exemplo. Foi justificada a substituição da Secretaria 103 

Executiva de Serviços Públicos pela Diretoria de Defesa Civil Municipal, por esta estar 104 

diretamente envolvida com as demandas da habitação de interesse social. Albertina disse 105 

que esta proposta de alteração foi discutida pela Comissão na Gestão 2016/2017 deste 106 

Conselho. Para tanto, pediu vistas à proposta para que uma comissão avalie o teor de revisão 107 

da Lei 8210/2010. Fábio disse que o trabalho da Gestão anterior deve ser considerado. 108 

Nórton (PGM) enfatizou que as alterações até então foram consensuadas, portanto, há 109 

possibilidade de continuar a discussão. Posicionamento reiterado pelo Osnaldo. Luiz 110 

Gregório disse sobre a dificuldade de se manifestar sem ter recebido o documento e sem ter 111 

tomado conhecimento do seu teor previamente. Ao que Paulina esclareceu que o documento 112 

foi remetido juntamente com a Convocação, três dias antes da reunião, informando na pauta 113 

que o documento estava em anexo. Considerando não haverem consenso e tempo hábil para 114 

dar continuidade à discussão, esta pauta será mantida na próxima reunião ordinária. Foi 115 

constituída a Comissão para revisar a proposta em pauta: Graciela, Angela, Albertina, 116 

Pessina, Osnaldo e Paulina. A reunião da Comissão foi agendada para o dia 21/02, às 14 117 

horas, na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Finalizando a reunião, Sílvia informou que o 118 

Conselho Municipal de Saúde está organizando a 10ª Conferência Municipal de Saúde e 119 

convidou os conselheiros para que se envolvessem na discussão da saúde no Município. 120 

Angela salientou a necessidade de trazer à pauta do Conselho a situação da Ocupação 121 

Marielle de modo particular, sobre o encaminhamento do documento elaborado pela 122 

Comissão. Albertina salientou que o documento elaborado pela Comissão deverá ser 123 

aprovado pelo Conselho. Angela elencou algumas questões pertinentes à Ocupação que 124 

precisam ser definidas. Na oportunidade, Nórton fez um breve histórico do processo e propôs 125 

que o assunto seja pautado na próxima reunião. Finalizando a reunião, foi estabelecida a 126 

pauta da reunião de 14 de março de 2019, sendo: Encaminhamentos da I Conferência 127 

Municipal de Habitação de Interesse Social; Continuidade da revisão da Lei 8210/2010; 128 

Ocupação Marielle – Alto Caeira; Informes sobre a revisão da Lei do auxílio habitacional. Nada 129 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 130 
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