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     ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em formato virtual, 2 

por meio do link http://meet.google.com/vjs-twut-sqg, foi realizada a 84ª Reunião Ordinária do 3 

CMHIS, da qual participaram os conselheiros: André Leivas de Araújo Vianna e Juliana H. 4 

Gomes (SMDU/HIS); Alessandra Pellizzaro Bento (FLORAM); Gabriela Stein Zacchi (IPUF); 5 

Flávio G. dos Santos Filho (SMCAM); Sandra M. Raimundo (SEMAS); Marcelo S. Haseda 6 

(SMDU); Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Estevão R. Ribeiro 7 

(CREA/SC) e Antônio C. Nunes (CAU/SC); Luciano L. da Silva Filho (ASA); Sheylla C. Guedes 8 

Pereira/Maçan (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza (Região Centro Ilha); 9 

Leonardo R. Pessina Bernini (Região Leste da Ilha) e Paulo J. Rodrigues (Região Continental), 10 

representando quatorze (14) entidades, totalizando dezesseis (16) conselheiros. Também 11 

participaram: Tânia Maria Ramos (C. C. Coloninha); Betina D’Ávila e Eduardo Zons Guidi 12 

(SMDU/Habitação) e a Secretária do Conselho Paulina Korc, somando um total de vinte (20) 13 

participantes. Por solicitação do Presidente interino, considerando a impossibilidade de 14 

participação do mesmo no início da reunião, por conta de uma entrevista na imprensa, a 15 

secretária executiva do Conselho, Paulina Korc conduziu a 84ª Reunião Ordinária do CMHIS. 16 

Inicialmente, cumprimentou a todos e agradeceu pela participação. Conforme previsto na 17 

pauta, foram homologadas as justificativas de ausência de Alexandre Vieira – SESP/SESP e  18 

Tania Teixeira (Região Centro da Ilha). No momento dos informes, Paulina cientificou os 19 

conselheiros que o setor jurídico da SMDU elaborou o parecer da revisão da Lei 8210/2010, a 20 

ser encaminhado nos próximos dias à Secretaria Municipal da Casa Civil e, na sequência, à 21 

Câmara de Vereadores. Conforme previsto em pauta, Paulina informou que a tesoureira do 22 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), Kelly Cristina Vieira, em reunião 23 

do Conselho Gestor do FMHIS, realizada no dia 29/06, abordou sobre a necessidade de 24 

revisão da Lei Complementar nº 472/2013 de criação do FMHIS e seu Conselho Gestor, 25 

considerando a reforma administrativa no início do corrente ano. Para tanto, a proposta é que 26 

a lei seja disponibilizada aos conselheiros no documento em Word e as sugestões de 27 

alteração colocadas na coluna paralela e remetidas à secretaria executiva. Os conselheiros 28 

aprovaram a proposta e deliberaram pela aprovação das alterações em reunião extraordinária 29 

a ser realizada no dia 22/07, às 14 horas; no formato virtual. Considerando o acesso do 30 

Presidente interino na reunião, doravante André Vianna assumiu a presidência e justificou 31 

que o atraso se deu por conta de uma entrevista ao Jornal JA da NSC TV. Na oportunidade, 32 

Paulina informou que a ex-conselheira e Vereadora suplente, Tânia Maria Ramos, está 33 

participando da reunião para tratar sobre os problemas no empreendimento Jardim Atlântico. 34 
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André concedeu a palavra à Tânia que, inicialmente se apresentou e agradeceu pela 35 

oportunidade de estar participando deste Conselho. Tânia Ramos salientou que o problema 36 

que a traz à reunião, já foi apontado pelo conselheiro Paulo Rodrigues/Paulinho, representante 37 

da Região Continental no final de 2020 e no início do corrente ano. Salientou que o 38 

empreendimento foi construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida no Bairro da Coloninha 39 

e, na época, como conselheira de Habitação, acompanhou todo o processo, dentre eles, a 40 

construção do empreendimento e a seleção das famílias. Após a ocupação dos apartamentos, 41 

algumas famílias a procuraram para mostrar os problemas que estavam surgindo. Tânia disse 42 

que foi ao local e verificou que os azulejos das paredes estão caindo e os pisos levantando. 43 

Nesta semana, verificou um apartamento onde levantou o piso de todo o apartamento, caiu o 44 

azulejo, o reboco está se soltando, além das rachaduras nas paredes. Tânia destacou que 45 

esta reclamação já foi colocada neste Conselho e hoje veio reiterar a reclamação para que 46 

não ocorra uma catástrofe. Tem moradores com medo de permanecer no apartamento, porque 47 

tem rachaduras que perpassam os quatro pavimentos. Tânia solicitou que este Conselho 48 

redija um documento com todo o histórico e encaminhe à Caixa Econômica Federal e à 49 

construtora, para que assumam os problemas que estão acontecendo no empreendimento. 50 

Tânia Ramos disse que na época, antes da construção, a comunidade tinha denunciado que 51 

no local havia um olho d’água e que não seria lugar adequado para construir, o que não foi 52 

considerado. Tânia solicitou encarecidamente que este Conselho tome alguma providência o 53 

mais rápido possível. Disse que a comunidade está ciente de que ela traria o problema 54 

novamente ao CMHIS. A comunidade já chamou a imprensa e saiu uma reportagem sobre o 55 

problema. Tânia sugeriu que seja articulada uma reunião com alguns moradores 56 

responsáveis, a construtora, Caixa Econômica e Prefeitura, para que os moradores possam 57 

relatar o que está acontecendo. Tânia destacou que de noite, as pessoas acordam com 58 

barulho estranho, daí verificam que é o piso se soltando. Carlos Leite disse que no dia 06/07 59 

saiu uma matéria no Jornal Notícias do Dia tratando deste assunto em que a Caixa Econômica 60 

informou que está contratando uma nova empresa em até noventa (90) dias para efetuar 61 

reparos originados de eventuais vícios construtivos. Salientou que, pela matéria, o assunto 62 

está encaminhado, mas é precioso cobrar da Caixa para que os reparos sejam executados 63 

dentro do prazo estabelecido. Tânia concordou com o Carlos e disse que, na época em que o 64 

Paulinho trouxe esta demanda ao Conselho, a Caixa Econômica fez contato com a síndica e 65 

disse que faria uma visita, o que não ocorreu. Considerando que houve posicionamento da 66 

Caixa por meio da imprensa, o Conselho deveria cobrar a previsão de início dos reparos e 67 

acompanhar os trabalhos. Salientou que a Caixa prometeu reunião e nunca fez. André 68 
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agradeceu ao Carlos pela contribuição e à Tânia por participar da reunião, salientando que o 69 

Conselho é o canal justamente para atender a comunidade de perto. André salientou que este 70 

problema incomoda e prejudica os moradores do Jardim Atlântico e que já está sendo 71 

trabalhado dentro da Gerência de Habitação, inclusive com realização de vistoria pelas equipe 72 

técnica. Informou que fez contato com o Diretor da Defesa Civil, o qual já disponibilizou uma 73 

equipe para fazer a vistoria no local. André disse que será realizado contato com a síndica 74 

para combinar esta vistoria e verificar se realmente há risco. Na vistoria realizada 75 

anteriormente pela Defesa Civil, não foi constatado risco, mas sim, alguns vícios de 76 

construção. No entanto, a precariedade da construção é, com certeza, uma preocupação da 77 

Prefeitura e deste Conselho. Apesar de não oferecer risco aos moradores, a Gerência de 78 

Habitação em conjunto com a Defesa Civil, está monitorando para ver se, em algum momento, 79 

essa situação de risco evolui ou não. André salientou que a Prefeitura está saturada de tantas 80 

notificações à Caixa Econômica para que tome as devidas providências. O que coube à 81 

Prefeitura foi realizado, que era a elaboração do projeto, doação do terreno e seleção das 82 

famílias. No entanto, a execução que ficou ao encargo da contratação da Caixa Econômica, 83 

deixou a desejar e os reflexos disso são os problemas apontados em reunião. André disse 84 

que, se o Conselho deliberar por se manifestar junto à Caixa será importante para reforçar a 85 

urgência, mas por parte da Gerência de Habitação/Diretoria de Urbanismo, será realizada uma 86 

nova vistoria, constatar eventual evolução do risco ou não, coletar as informações dos 87 

moradores em relação às patologias decorridas da própria obra como rachaduras, pisos e 88 

azulejos soltos, e remeter uma última notificação à Caixa Econômica estipulando prazo, já 89 

considerando o prazo estabelecido pela própria Caixa Econômica na reportagem. Caso finde o 90 

prazo e a Caixa Econômica não tenha tomado as providências necessárias, será encaminhado 91 

imediatamente à Procuradoria Geral do Município (PGM) para ingressar com a ação de 92 

obrigação de fazer. André salientou que os problemas recaem sobre a Prefeitura, porém esta 93 

demanda incumbe diretamente à Caixa Econômica Federal. Enfatizou que a Gerência de 94 

Habitação mantem o compromisso com a comunidade do empreendimento Jardim Atlântico. 95 

Tânia disse que há uma lacuna entre a comunidade e a Caixa Econômica, sendo o Conselho 96 

o canal de interlocução. Na oportunidade, Tânia finalizou sua participação nesta reunião 97 

destacando que a Caixa Econômica precisa honrar por se tratar de um empreendimento 98 

construído com recurso público, além de que as famílias estão se empenhando para pagar as 99 

mensalidades dos seus imóveis. Paulinho reiterou as palavras da Tânia, salientando que a 100 

situação é preocupante e vem se agravando a cada dia, sendo visível que a questão é 101 

estrutural. André disse que assim que for agendada a vistoria, o Paulinho será informado para 102 
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acompanhar a vistoria e repassar a informação aos demais interessados. Antonio avaliou a 103 

importância da manifestação do Conselho junto à Caixa Econômica Federal solicitando 104 

celeridade para solucionar o problema. Na oportunidade, o Conselho deliberou pela emissão 105 

de documento à Caixa Econômica, de posse do relatório da vistoria a ser realizada na próxima 106 

semana. Paulinho se dispôs a acompanhar a vistoria. Retomando a pauta, Paulina 107 

rememorou os conselheiros sobre a composição do Conselho Gestor do FMHIS realizada em 108 

dezembro de 2020. Sendo assim, esclareceu a necessidade de definir três representantes 109 

governamentais para compor o Conselho Gestor do FMHIS, substituindo o Audenir, André e 110 

Daniel que não estão mais integrando o CMHIS. Paulina destacou que na reunião do dia 111 

29/06, os representantes governamentais que estavam designados como suplentes no 112 

Conselho Gestor assumiram a titularidade, permanecendo vagas as três suplências. Na 113 

oportunidade, se colocaram a disposição: Alessandra Pellizzaro Bento (FLORAM) e Sandra 114 

Maria Raimundo (SEMAS). Considerando haver a necessidade de mais um representante, 115 

Paulina fará contato com os conselheiros governamentais ausentes nesta reunião, para 116 

concluir a composição. Paulina disse ainda que, concluída a composição do Conselho Gestor 117 

do FMHIS a mesma providenciará a minuta do decreto que deverá ser publicado no Diário 118 

Oficial Eletrônico do Município (DOEM). A reunião do Conselho Gestor está agendada para o 119 

dia 13/07, às 17h30min, em formato virtual. Como quinto ponto de pauta, o Conselho tratou 120 

sobre a prorrogação do mandato do CMHIS - Gestão 2020/2021. Paulina informou que este 121 

assunto também foi abordado na reunião do Conselho Gestor do FMHIS. Esta possibilidade 122 

justifica-se: Considerando as medidas de enfrentamento ao COVID-19, definidas no Decreto 123 

Municipal 21.347/2020, as reuniões do CMHIS foram suspensas em março de 2020 e, por 124 

conta da dificuldade de assimilar uma metodologia de trabalho remoto, apenas em setembro 125 

de 2020 o Conselho retomou suas atividades, limitando o período dos conselheiros em cumprir 126 

com seus objetivos e responsabilidades; Considerando que, para a eleição dos representantes 127 

da sociedade civil, é necessária a realização de oito (8) plenárias públicas, as quais estariam 128 

previstas para o final deste ano. Porém, nem todas as entidades teriam condições e acesso 129 

aos meios digitais para uma eventual eleição virtual (online). Antonio salientou que, ao se 130 

prorrogar a gestão por mais um ano, é importante que o CMHIS estabeleça metas claras, 131 

definindo a expectativa deste Conselho. Na oportunidade, exemplificou o trabalho que está 132 

sendo desenvolvido pelas comissões em relação à Conferência, à revisão do PMHIS, à 133 

captação de recursos para o FMHIS, dentre outras. Antonio salientou que o Conselho Gestor 134 

do FMHIS – Gestão 2020-2021, teve a primeira reunião no dia 29/06, tendo apenas mais seis 135 

meses para trabalhar o que impossibilita o cumprimento da sua finalidade. Tendo as metas 136 
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claras e, prorrogando a gestão por mais um ano, é possível alcançar os objetivos com a 137 

sensação de dever cumprido. Considerando a continuidade das medidas de distanciamento 138 

social e as justificativas supracitadas, os conselheiros se manifestaram favoráveis à 139 

prorrogação do mandato para o período de um (01) ano a contar a partir de 05 de março de 140 

2021, em caráter excepcional. Sobre a prorrogação de prazo, André orientou que a solicitação 141 

de parecer sobre a legalidade seja encaminhada à PGM, embora a plenária seja soberana, 142 

conforme salientou Maçan. Carlos Leite solicitou informações em relação a pauta, sobre 143 

instrumentos urbanísticos, prevista para a presente reunião. Na ocasião destacou que deveria 144 

ser impreterivelmente na próxima reunião ordinária. Pessina enfatizou que o problema da 145 

habitação foi sempre a falta de recursos. Na oportunidade, Paulina esclareceu que estava 146 

prevista para a presente reunião a pauta sobre instrumentos urbanísticos, porém o Secretário 147 

Nelson (SMDU) estava impossibilitado de participar por conta de compromisso com o Prefeito. 148 

Em relação à fonte de recursos, citada pelo Carlos Leite, André relatou que participou de uma 149 

reunião na Secretaria Municipal da Casa Civil, juntamente com vereadores e o IPUF, onde foi 150 

sinalizada a possibilidade da Prefeitura realizar mudança neste sentido. Dando sequência à 151 

reunião, André passou a palavra às Comissões. Em relação à Comissão Povos Indígenas, 152 

Paulina informou que a reunião prevista no TISAC não ocorreu, pois apenas a conselheira 153 

Albertina iria participar. Também relatou que o Conselho remeteu ofícios solicitando 154 

informações acerca das ações realizadas ao Gabinete do Prefeito, IPUF, SMI, SEMAS, PGM, 155 

Secretaria da Cultura e MPF. Até o momento, o Conselho recebeu resposta da PGM e da SMI. 156 

A Comissão permanece aguardando resposta dos demais órgãos e posteriormente 157 

manifestará seu parecer ao Conselho. Quanto à Comissão dos Indicativos da Conferência, 158 

Paulina relatou que estão sendo trabalhadas as setenta e quatro (74) proposições aprovadas 159 

pela Conferência. A Comissão solicita que sejam disponibilizados trinta (30) minutos na 160 

próxima reunião ordinária, para discutir algumas proposições que precisam ser deliberadas 161 

pelo CMHIS. Eduardo Guidi complementou que as proposições serão remetidas aos 162 

conselheiros previamente. Em relação à Comissão de revisão do PMHIS, Paulina repassou 163 

um breve relato, informando que a Comissão realizou sete (7) reuniões no primeiro semestre e 164 

que a discussão centrou principalmente na necessidade de viabilizar recursos para o FMHIS. 165 

Na reunião do dia 18/05, teve a participação da Arq. Cibele A. Lorenzi, convidada para 166 

apresentar as possibilidades de viabilização de recursos por meio dos instrumentos 167 

urbanísticos. A mesma destacou a existência do Decreto nº 13.454 de 28/08/2014 que dispõe 168 

sobre a regulamentação da outorga onerosa do direito de construir em consonância com o 169 

disposto na LC 482/2014, onde os recursos são revertidos para o Fundo Municipal de 170 
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Desenvolvimento Urbano (FMDU) e aplicados de acordo com o Art. 259 da LC 482/2014. Já 171 

na reunião do dia 17/06, a convite da Comissão, participou a recém-empossada Diretoria do 172 

CAU/SC considerando a existência de Comissão Especial de Assistência Técnica para HIS 173 

dentro do Conselho de Arquitetura. Na oportunidade, participaram, a Presidente do CAU/SC 174 

Patrícia Figueiredo Sarquis, assessora jurídica Isabel Leonetti e a representante da Comissão 175 

Especial Larissa Moreira que discorreram sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos e 176 

ações do CAU/SC e se colocaram à disposição do Conselho. Antonio salientou que há 177 

possibilidade de construir um acordo de cooperação ou um protocolo de intenções. As 178 

representantes do CAU/SC informaram que está sendo desenvolvido o projeto de um 179 

concurso para habitação de interesse social, focado em arquitetura modular, em que a 180 

Prefeitura e o Conselho poderiam fazer parceria. Antonio salientou que foi uma conversa 181 

preliminar onde o CAU/SC se colocou à disposição. Diante das discussões realizadas no 182 

decorrer do semestre, a Comissão de revisão do PMHIS definiu como ação principal, no 183 

momento, a atualização do déficit habitacional de Florianópolis. Para tanto, há necessidade de 184 

contratação de empresa especializada para o levantamento cadastral socioeconômico. Sendo 185 

então necessária a elaboração do Termo de Referência (TR) e a pesquisa de preço, ao 186 

mesmo tempo, a definição da fonte de recursos. André enfatizou a importância da proposta da 187 

Comissão em atualizar os dados para poder fazer propostas, salientando que se ficar 188 

trabalhando com dados desatualizados vai elaborar um plano defasado. Na sequência, André 189 

colocou em votação a proposta de elaboração do TR, com pesquisa de preços e busca de 190 

fonte de recursos, para atualização do déficit habitacional em Florianópolis, sendo aprovada 191 

por unanimidade. Na oportunidade, André disse que gostaria de agendar uma conversa com o 192 

CAU/SC para tratar sobre a possibilidade de firmar parceria com a SMDU, para disponibilizar 193 

alguns profissionais para atuar na regularização fundiária. Há necessidade de arquitetos e 194 

topógrafos, para tanto, André disse que está buscando fontes externas considerando que a 195 

Prefeitura está impossibilitada de contratação e a demanda está aumentando por conta da 196 

REURB. André solicitou ao conselheiro Antonio que seja o canal de comunicação junto ao 197 

CAU/SC. Na oportunidade, Antonio disse que comunicará à Presidente do CAU/SC sobre 198 

esta solicitação do Presidente interino do Conselho. Em relação à Comissão do Orçamento do 199 

FMHIS, Carlos Leite disse que a Comissão está aguardando a reunião com o Secretário 200 

Nelson da SMDU pois, para montar o orçamento, a Comissão precisa saber de onde vem a 201 

receita. A proposta é entender como irá funcionar e, para o próximo ano, o FMHIS tenha 202 

receitas advindas da outorga onerosa, que será a principal fonte de receita nova, concluiu. 203 

André disse que, além desta receita, o Conselho poderia buscar outras fontes externas de 204 
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receitas, como a Câmara de Vereadores, para aumentar a força deste pleito. Pessina interviu 205 

salientando que há falta de recursos para habitação durante muitos anos. Na oportunidade, 206 

Carlos Leite solicitou esclarecimento sobre o 2º Termo Aditivo ao Contrato 1152/FMHIS/2018 207 

– COOPSOL Brasil publicado no DOEM, indagando se esse tipo de contrato entra no 208 

orçamento. Betina esclareceu que neste contrato é utilizado recurso do Programa Minha Casa 209 

Minha, repassado pelo Governo Federal. Trata-se do Trabalho Técnico-Social do 210 

Empreendimento Ponta do Leal. André complementou salientando que este contrato já era 211 

para estar concluído porém com este aditivo, a Prefeitura irá notificar a empresa solicitando a 212 

apresentação do novo plano de trabalho, o prazo e como irá executar, sob pena de abrir um 213 

procedimento administrativo e rescindir o contrato. Em relação à possibilidade de realizar 214 

reunião com a contadora, ficou definido que a mesma participará da reunião da Comissão de 215 

Orçamento para fazer os esclarecimentos necessários. A conselheira Albertina informou que 216 

acompanhou a audiência pública chamada pelo Vereador Dinho, da qual o André também 217 

participou, na qual foram discutidas as questões pertinentes às ligações de energia elétrica e 218 

água em comunidades carentes. Na sua avaliação, todos os vereadores estão sensíveis de 219 

que Florianópolis precisa do REURB e compreenderam que, para fazer o REURB, precisa ter 220 

orçamento. Neste sentido, percebeu que o Conselho tem a oportunidade de se aproximar da 221 

Câmara de Vereadores para conversar sobre o orçamento para habitação. Salientou que na 222 

audiência pública não houve nenhuma fala de vereador contrariando a necessidade da 223 

regularização fundiária e, conforme bem colocaram o André Vianna e o Promotor Paulo 224 

Locatelli, para chegar a isso, é por meio do REURB. Disse ainda que os vereadores fizeram 225 

formação para entender o que é o REURB. Na ocasião, considerando haver inúmeros 226 

conselheiros novos, sugeriu que a Gerente de Regularização Fundiária da SMDU explanasse 227 

sobre o que é o REURB e como será implementado em Florianópolis. Albertina enfatizou que 228 

pretende conversar com as comunidades que representa no Conselho, mas precisa de 229 

elementos para saber como a Prefeitura está funcionando a respeito do REURB. Na 230 

oportunidade, a conselheira disse que acompanhou a entrevista do André Vianna na imprensa, 231 

salientando que no Bairro Saco dos Limões tem inúmeras comunidades que estão em 232 

situação irregular. Informou ainda que na presente data, a CELESC esteve no Morro do 233 

Quilombo e as famílias estavam assustadas, com medo que houvesse corte da energia 234 

elétrica que está ligada irregularmente. Disse também que numa das ruas da comunidade, os 235 

moradores estão coletando dinheiro, em forma de ‘vaquinha’, para comprar os postes e 236 

instalar a iluminação pública, embora a rua não esteja legalizada. Neste sentido, enfatizou que 237 

tais situações precisam ser resolvidas, pois todos tem direito aos serviços básicos. Na sua 238 
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avaliação, as ligações e extensões de rede elétrica irregulares tornam-se problemas de 239 

segurança. Albertina destacou que é preciso acelerar, no Município, a questão do REURB. 240 

Carlos propôs que na próxima reunião, o tempo seja dividido entre a participação do 241 

Secretário Nelson e a outra parte sobre REURB, salientando que essas pautas farão a 242 

diferença nas ações do Conselho. André disse que, no curso de capacitação da Câmara de 243 

Vereadores, teve a oportunidade de passar algumas informações sobre REURB, juntamente 244 

com o Procurador Dr. Poletto. Na capacitação também teve a contribuição do Dr. Paulo 245 

Locatelli e do Dr. Marcelo Leão. Com anuência dos conselheiros, André fará articulação com o 246 

Dr. Marcelo e sugeriu que a capacitação seja em dois momentos, sendo a primeira parte com 247 

a explanação do Dr. Marcelo e a segunda parte, André explana como está funcionando a 248 

REURB na Prefeitura. Para tanto, será necessária uma reunião extraordinária exclusiva para 249 

esta pauta. Os conselheiros propuseram que a reunião seja agendada para uma quinta-feira, 250 

se possível, antes da próxima reunião ordinária, sugerindo o dia 05/08, às 14 horas. André 251 

informou aos conselheiros que precisará se ausentar da reunião por conta de uma reunião na 252 

CASAN para tratar sobre as ligações irregulares de energia elétrica e água, convocado pelo 253 

vereador João Cobalchini e pelo. Gabriel. André salientou que a CELESC e a CASAN não 254 

estão se opondo a realizar as ligações, mas o que precisa criar é uma segurança jurídica para 255 

todos. Não somente a segurança física que coloca em situação de risco as famílias que já 256 

estão em situação de vulnerabilidade, citada pela Albertina, mas também uma segurança 257 

jurídica para aqueles que estão buscando a regularização fundiária. Enfatizou que em 258 

conversas preliminares junto ao Ministério Público, CASAN e CELESC, no sentido de que, 259 

alguns processos de REURB dependendo do momento, que ainda está por ser definido, a 260 

Prefeitura poderá entregar uma certidão precária (certidão provisória) a estes beneficiários 261 

para que façam a ligação provisória junto à concessionária enquanto estiver tramitando o 262 

processo de regularização fundiária. Ao final, se o processo foi deferido, a ligação provisória 263 

se reverte automaticamente para definitiva. Caso seja indeferido por inércia do requerente ou 264 

por uma inviabilidade da REURB, daí a certidão provisória perde a validade. André enfatizou 265 

que a REURB está em voga e precisa buscar a representatividade da habitação, salientando 266 

que a habitação precisa o seu lugar de destaque e não apenas ficar no Plano. Na 267 

oportunidade, André pediu licença para se ausentar por conta da reunião presencial na 268 

CASAN, conforme explanou anteriormente, passando à secretária executiva Paulina a 269 

condução dos trabalhos com a definição da pauta da próxima reunião. Os conselheiros 270 

definiram a seguinte pauta: 1) Instrumentos urbanísticos como potencial fonte de recursos 271 

para o FMHIS, com a participação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano 272 
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(SMDU), Nelson Gomes Mattos Junior; 2) Comissão dos indicativos da Conferência (30 273 

minutos). Em relação às reuniões extraordinárias, foi firmada a reunião no dia 22/07, às 14 274 

horas, para tratar sobre a revisão da LC 472/2013. Para a formação sobre REURB, os 275 

conselheiros solicitaram que seja realizada numa quinta-feira, às 14 horas, se possível no dia 276 

05/08, de acordo com a possibilidade do convidado Dr. Marcelo Leão. Nada mais havendo a 277 

tratar, Paulina Korc encerrou a reunião e redigiu a presente ata. 278 
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