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    ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 10/10/2019.   1 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 14h30min, no Auditório da ARESC 2 

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

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS): Fábio Ritzmann (SMHS/SMI); 4 

Walter Hachow (FLORAM); Felipe Paulo de Oliveira (IPUF); Telma de Oliveira Pitta (SMDU); 5 

Priscilla Valler dos Santos (SMS); Luiz Gregório Martins (Região Norte da Ilha); Albertina da 6 

Silva de Souza (Região Centro Ilha); Graciela Fernández (Região Sul da Ilha); Leonardo 7 

Roque Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Paulo João Rodrigues (Região Continental); 8 

Zoraia Vargas Guimarães (IAB/SC), totalizando onze (11) entidades representadas. Estiveram 9 

presentes na reunião: Juliana Hartmann Gomes e Kelly Cristina Vieira (SMHS/SMI) e a 10 

Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total de quatorze (14) pessoas presentes. 11 

O Presidente do CMHIS Engº. Civil Fábio Ritzmann conduziu os trabalhos da presente 12 

reunião. Inicialmente agradeceu o comparecimento dos conselheiros e, na sequência, 13 

submeteu à plenária a homologação das justificativas de ausência dos conselheiros: Daniel 14 

Vinicius Netto (FLORAM); Audenir Cursino de Carvalho e Luciano Carmo Pereira (SEMAS); 15 

Marina Damasceno (PGM); Sílvia Eloísa Grando Águila (SMS); Carlos Berenhauser Leite 16 

(SINDUSCON); Eduardo Irani Silva e Nelton Luiz Baú (CREA/SC); Tânia Maria Ramos 17 

(Região Continental); Angela Maria Liuti e Sulimar Alves Vargas (UFECO), as quais foram 18 

validadas. Dando prosseguimento à reunião, Ritzmann colocou em apreciação a Ata da 70ª 19 

Reunião Ordinária de 09/05/2019 e Ata da 71ª Reunião Ordinária de 19/06/2019, sendo 20 

aprovadas por unanimidade. De acordo com a pauta deu-se a leitura da Minuta da Carta da 1ª 21 

Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social, apresentação do quadro das 22 

proposições hierarquizadas e das moções. Em relação às proposições, Fábio disse que 23 

solicitou parecer da assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Infraestrutura para avaliar 24 

se há inconsistência legal. Disse ainda que a plenária é soberana, mas precisa estar de 25 

acordo com os objetivos da Conferência. Alguns conselheiros citaram a importância do 26 

parecer jurídico para avaliar se há inconstitucionalidade, embora as proposições constantes na 27 

Carta sejam o resultado dos conferencistas presentes nas Plenárias Regionais e na Plenária 28 

Final que, em sua maioria, eram moradores das ocupações de Florianópolis. A Carta da 29 

Conferência é uma recomendação à Prefeitura que, no momento da revisão do Plano 30 

Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), a comissão avaliará a aplicabilidade ou 31 

não de cada proposta. No decorrer das discussões, os conselheiros concordaram em manter 32 

todas as proposições hierarquizadas de acordo com a votação, sem discutir o mérito das 33 

mesmas. Foi explanado que ninguém sugeriu nada que não fosse de acordo com os seus 34 
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interesses, enfatizando que algumas propostas nasceram no movimento de moradia. Após 35 

inúmeras considerações e questionamentos em relação a determinadas proposições, foi 36 

deliberada a inserção de parágrafo informando que as propostas são o resultado da 37 

hierarquização conforme a sistemática de votação prevista no Regimento Interno da I COMHIS 38 

Florianópolis ocorrida na Plenária Final em 14 de setembro de 2019 e configuram o 39 

posicionamento dos conferencistas presentes nas etapas da Conferência. Para formalizar 40 

essas proposições em Programas de Ações e Metas na revisão do PMHIS, as mesmas 41 

passarão por análise técnica e jurídica, assegurando sua aplicabilidade e legalidade, bem 42 

como o atendimento aos Princípios, Objetivos e Diretrizes do Plano. Também constarão na 43 

Carta as propostas apresentadas nas plenárias regionais, porém retiradas pelos respectivos 44 

autores na Plenária Final. Quanto às moções, os conselheiros acataram o posicionamento da 45 

Comissão Organizadora que propuseram o seguinte texto precedendo as moções: ‘Não 46 

obstante a desobediência ao regimento interno no tocante a ausência de leitura integral das 47 

redações finais das moções, o não cumprimento do rito regimental previamente estabelecido e 48 

comprometida a aprovação na Plenária Final da Conferência, ocorrida em 14 de setembro, 49 

seguem as moções apresentadas nesta plenária, mantendo o compromisso com a divulgação 50 

dos trabalhos de forma ética e transparente’. Após aprovação do teor da Carta, os 51 

conselheiros deliberaram que a mesma será remetida primeiramente aos conselheiros e, na 52 

sequência, disponibilizada no site da Conferência e encaminhada aos conferencistas. Ver 53 

Carta da Conferência na íntegra, em anexo. Dando sequência à reunião e, não havendo 54 

tempo hábil para tratar sobre a proposta orçamentária, este assunto ficou pautado para a 55 

próxima reunião ordinária. Na oportunidade, Fábio informou que a planilha orçamentária 56 

chegou à Superintendência para ser respondida em dois dias. Propôs que o Conselho insira 57 

na pauta de março ou abril do próximo ano a discussão do orçamento para o ano 58 

subsequente. Albertina salientou que, além do Conselho de Habitação, é de responsabilidade 59 

do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (COGFMHIS) a 60 

discussão da proposta orçamentária. Disse ainda que no Plano Plurianual (PPA) a habitação 61 

de interesse social não está citada como macroprograma. Gostaria de obter informações, o 62 

que e como está sendo realizado na habitação de interesse social em relação às metas e 63 

ações do PMHIS. Albertina disse ainda que nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 64 

(LDO) está o que vem da Lei Orçamentária Anual (LOA), mas há diferenças. O COGFMHIS 65 

tem a responsabilidade de discutir o orçamento e a execução do PMHIS. Não cabe apenas 66 

discutir a política sem debater o financeiro. Na oportunidade, Albertina, solicitou o 67 

agendamento de reunião do COGFMHIS, na qual será necessário esclarecimento sobre o 68 
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PPA, LDO, em que ação e programa do PMHIS estão inseridos. A reunião ficou pré-agendada 69 

para o dia 15/10/2019, a ser confirmada pela secretaria executiva do CMHIS. Finalizando a 70 

presente reunião, foi definida a pauta da reunião subsequente, sendo: Apresentação da 71 

proposta orçamentária do FMHIS para 2020; Revisão da Lei N. 8210/2010; Plenárias Públicas 72 

para definição dos conselheiros – Gestão 2020/2021. Nada mais havendo a tratar, Fábio 73 

Ritzmann encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 74 

   75 



  
 
 
 
 
 
 

Carta da 1ª Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social 
 

A 1ª Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis (I COMHIS 

Florianópolis) que teve por tema “Habitação e o Direito à Cidade no debate em Florianópolis”, foi 

realizada no período de 30 de outubro de 2018 a 14 de setembro de 2019, convocada pelo 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de Florianópolis (CMHIS), conforme Art. 11 

da Lei Municipal 8210/2010, por meio dos seguintes decretos municipais: 

 Decreto nº 19.054 de 18/10/2018, que convocou a I COMHIS Florianópolis para o período 

de 30/10 a 08/12/2018. 

 Decreto nº 19.259 de 28/12/2018, o qual considerou as proposições advindas da Plenária 

de Abertura e apresentou alterações no cronograma das atividades e a impossibilidade de 

realizar as Plenárias Regionais e a Plenária Final da I COMHIS Florianópolis, 

suspendendo temporariamente os trabalhos. 

 Decreto nº 20.523 de 24/07/2019 revogou o Decreto 19.259/2018 e convocou a I COMHIS 

Florianópolis para o período de 03/08 a 14/09/2019. 

O evento buscou atender aos seguintes objetivos gerais: Popularizar o debate sobre as 

políticas públicas de acesso à moradia digna; Analisar o contexto habitacional de interesse social 

com base no diagnóstico contido no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) do 

Município; Propiciar a participação democrática dos diversos segmentos da sociedade para 

Formulação de proposições sobre a Política Municipal de Habitação de Interesse Social e Revisão 

do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; Sensibilizar e mobilizar a sociedade para os 

desafios da Habitação de Interesse Social a fim de estabelecer agendas, metas e planos 

sustentáveis; Consolidar a Conferência Municipal de Habitação de Interesse Social como 

instrumento de debate, deliberação, gestão democrática e de controle social da Política Municipal 

de Habitação de Interesse Social. 

Os trabalhos de planejamento, organização e acompanhamento da Conferência foram 

conduzidos pela Comissão Organizadora composta pelos conselheiros: Albertina da Silva, Angela 

Maria Liuti, Audenir Cursino de Carvalho, Carlos B. Leite, Leonardo Pessina, Telma de Oliveira 

Pitta; técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura: o geógrafo Eduardo Zons Guidi, a 

arquiteta Juliana Hartmann Gomes e a assistente social Kelly Cristina Vieira; a secretária-

executiva do CMHIS Paulina Korc e os trabalhos foram presididos pelo Superintendente de 

Habitação e Saneamento, engenheiro civil Fábio Ritzmann.  

A atividade de mobilização comunitária para chamar e sensibilizar os munícipes para 

adesão e participação dos debates foi realizada pelos membros do Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse Social, técnicos da Diretoria de Habitação/Superintendência de Habitação 

e Saneamento/PMF e parceiros da sociedade civil, através das mídias eletrônicas e redes sociais, 



  
 
 
 
 
 
 

cartazes, reuniões com diversos grupos, dentre outras formas de divulgação. A relatoria da 

Conferência ficou sob a responsabilidade de Angela Maria Liuti, Eduardo Zons Guidi, Juliana 

Hartmann Gomes, Leonardo Pessina e Telma de Oliveira Pitta (coordenadora), tendo como 

colaboradoras: Maria Aparecida N. Catarina, Michaeli F. G. Martendal e Simone Lolatto. 

A Conferência foi realizada em três etapas: Etapa de Abertura (30/10/2018 e 

03/08/2019); Etapa das Plenárias Regionais (13/08/2019 – Região Centro/Oeste da Ilha; 15/08/2019 

– Região Continental; 20/08/2019 – Região Norte da Ilha; 22/08/2019 e Região Sul da Ilha) e Etapa 

da Plenária Final (14/09/2019), totalizando sete oportunidades para discussão, avaliação e 

construção da política habitacional de interesse social que se pretende para Florianópolis.  

No decorrer da 1ª Conferência, quatrocentas e oitenta e seis (486) pessoas 

participaram, tendo em média noventa (90) conferencistas por plenária regional. De acordo com 

as exigências do Regimento Interno da Conferência, trezentos e dez (310) conferencistas se 

habilitaram como Delegados à Etapa Final. A Plenária Final teve a presença de cento e noventa e 

sete (197) conferencistas, sendo cento e quarenta e um (141) destes habilitados como Delegados. 

Na Etapa de Abertura em 30/10/2018, após Palestra proferida pelo Professor João 

Whitaker, deu-se a apresentação e aprovação do Regimento Interno, quando foram apontados os 

seguintes destaques: necessidade da apresentação do PMHIS em seu enfoque municipal antes 

das plenárias regionais; necessidade da apresentação da avaliação das metas e ações do 

PMHIS; intensificar a mobilização e sensibilização com ênfase no movimento social organizado. 

Na oportunidade, foi aprovada uma nova programação, posteriormente analisada pela Comissão 

Organizadora e avaliada como inexequível, sendo suspensa temporariamente a Conferência.  

Em 2019, seguindo novo calendário e programação elaborados pela Comissão 

Organizadora e devidamente aprovados pelo plenário do CMHIS, as atividades da 1ª COMHIS 

Florianópolis foram retomadas a partir da reabertura da Conferência, realizada no dia 03/08/2019 

no Auditório do SENAC da Prainha. Naquela oportunidade, o arquiteto João Maria Lopes fez um 

breve relato histórico da Habitação de Interesse Social e da Política Habitacional em Florianópolis. 

Na sequência João Luiz de Oliveira – Gão, líder comunitário, explanou sobre a Experiência da 

Comunidade da Ponta do Leal; Juliana Hartmann Gomes, arquiteta da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura realizou a apresentação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e 

Kelly Cristina Vieira, assistente social também da SMI, a avaliação dos programas e metas do 

PMHIS, sendo finalizada esta etapa com o momento da Palavra Aberta a todos os presentes. 

A II Etapa da Conferência foi realizada em Plenárias Regionais, com o objetivo de 

apresentar o PMHIS relativo à área de abrangência regional, tendo sido realizada pelos técnicos 

da Diretoria de Habitação, Arquiteta Juliana Hartmann Gomes e Geógrafo Eduardo Zons Guidi, 

sendo todas presididas pelo Presidente do CMHIS Engenheiro Civil Fábio Ritzmann. Em cada 

Plenária houve também o depoimento sobre a experiência local acerca da política de habitação de 



  
 
 
 
 
 
 

interesse social em suas comunidades, assim apresentadas: região central por Sulimar Alves 

Vargas relatando a experiência do Projeto do PAC Maciço do Morro da Cruz; na região continental 

Antônio Joel de Paula com os trabalhos para implantação do Projeto Habitar Brasil BID nas 

comunidades da região Chico Mendes; senhor Nivaldo Araújo da Silva enquanto representante da 

regional norte, apresentou o histórico de lutas, avanços e desafios para a comunidade da Vila do 

Arvoredo e na região sul da ilha o senhor Ivan Borges relembrou o processo de organização 

comunitária nas Areias do Campeche. Após os relatos das experiências, seguia-se a 

apresentação das demandas indicadas por região na Consulta Pública, realizada pela Assistente 

Social Kelly Cristina Vieira e, posteriormente, levantamento das demais demandas e propostas 

das comunidades a partir do debate de proposições e indicativos que seriam remetidos para a 

etapa da Plenária Final. 

A III Etapa deu-se no dia 14 de setembro de 2019, no Auditório do Instituto Estadual de 

Educação, sob a presidência dos trabalhos de Fábio Ritzmann e com a colaboração da 

Coordenadora da Comissão de Relatoria Telma de Oliveira Pitta e do Facilitador Alexandre 

Francisco Böck, todas as proposições apresentadas na Consulta Pública e nas Plenárias 

Regionais foram lidas na Plenária Final, uma a uma, para manifestação dos Delegados por sua 

aprovação, rejeição ou ajuste no texto, estando assim aprovadas para o processo de 

hierarquização. Em seguida, aberto processo de votação para a hierarquização das noventa (90) 

proposições, de forma individualizada e com registro em cédulas especificas, cada Delegado pode 

distribuir um máximo de cem pontos entre as propostas de sua preferência. Foram aprovadas e 

hierarquizadas setenta e quatro (74) proposições, conforme tabela abaixo. Finalizando a 

Conferência, foram lidas e aprovadas quatro (4) moções abaixo transcritas. 

 A apuração dos votos foi conduzida por representantes da Comissão Organizadora da 

Conferência e representantes escolhidos na plenária com esta finalidade. Os trabalhos foram 

iniciados na tarde do dia 14/09/2019, logo após o encerramento da Plenária. Contudo, devido ao 

grande volume de trabalho, dada a necessidade de contagem manual dos votos, os trabalhos 

foram interrompidos e retomados pela mesma equipe na tarde do dia 16/09/2019, na sala de 

reuniões da Superintendência de Saneamento e Habitação, Secretaria Municipal de Infraestrutura 

na Rua Tenente Silveira nº 60, até sua total apuração e encerramento dos trabalhos.   

As propostas a seguir são o resultado da hierarquização conforme a sistemática de 

votação prevista no Regimento Interno da I COMHIS Florianópolis ocorrida na Plenária Final em 

14 de setembro de 2019 e configuram o posicionamento dos conferencistas presentes nas etapas 

da Conferência. Para formalizar essas proposições em Programas de Ações e Metas na revisão 

do PMHIS, as mesmas passarão por análise técnica e jurídica, assegurando sua aplicabilidade e 

legalidade, bem como o atendimento aos Princípios, Objetivos e Diretrizes do Plano.  

 



  
 
 
 
 
 
 

QUADRO DE PROPOSTAS HIERARQUIZADAS  

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

As propostas abaixo foram apresentadas nas plenárias regionais, porém foram retiradas 

pelos respectivos autores na Plenária Final. 

PROPOSTAS EXCLUÍDAS 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

Não obstante a desobediência ao regimento interno no tocante a ausência de leitura 

integral das redações finais das moções, o não cumprimento do rito regimental previamente 

estabelecido e comprometida a aprovação na Plenária Final da Conferência, ocorrida em 14 de 

setembro, seguem as moções apresentadas nesta plenária, mantendo o compromisso com a 

divulgação dos trabalhos de forma ética e transparente. 

 

MOÇÕES 


