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     ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS).   1 

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

por meio do link http://meet.google.com/pss-tuam-vmt, foi realizada a 83ª Reunião Ordinária do 3 

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

Gomes (SMDU/HIS); Gabriela Zacchi (IPUF); Sandra M. Raimundo (SEMAS); Marcelo S. 5 

Haseda (SMDU); Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Estevão R. 6 

Ribeiro (CREA/SC) e Antônio C. Nunes (CAU/SC); Luciano L. da Silva Filho (ASA); Sheylla C. 7 

Guedes Pereira/Maçan (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza  (Região Centro 8 

Ilha); Zoraia Vargas Guimarães (Região Sul da Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini (Região 9 

Leste da Ilha) e Paulo J. Rodrigues (Região Continental), representando treze (13) entidades, 10 

totalizando quinze (15) conselheiros. Também participaram: Beatriz Maurilia dos Santos da 11 

Silva (Contadora do FMHIS); Betina D’Ávila (SMDU/Habitação) e a Secretária do Conselho 12 

Paulina Korc, somando um total de dezoito (18) participantes. O Presidente interino do 13 

Conselho, André Vianna, conduziu a 83ª Reunião Ordinária do CMHIS. Inicialmente, 14 

cumprimentou a todos e agradeceu pela participação. Conforme previsto na pauta, foram 15 

homologadas as justificativas de ausência de Alessandra Pellizzaro Bento e Gláucia Maria dos 16 

S. S. Ferreira (FLORAM); Alexandre João Vieira (Defesa Civil/SMSP) e Tânia Teixeira (Região 17 

Centro/Oeste da Ilha). No momento dos informes, André cientificou os conselheiros que o 18 

setor jurídico da SMDU tem a previsão de, na próxima semana, elaborar o parecer da revisão 19 

da Lei 8210/2010, a ser encaminhado à Secretaria Municipal da Casa Civil e, na sequência, à 20 

Câmara de Vereadores. Em relação às melhorias habitacionais e problemáticas urbanísticas 21 

na região Chico Mendes. André informou que a Diretoria de Urbanismo/SMDU encaminhou a 22 

minuta da CRF para o Cartório do 3º Ofício. Segundo Dr. Mauri o documento está completo e 23 

levará ao registrador oficial para que peça a aprovação e, na sequência, o Município possa dar 24 

encaminhamento na titulação dos imóveis da região Chico Mendes. Paralelamente, o 25 

Município também está trabalhando a questão dos contratos habitacionais, buscando inseri-los 26 

dentro do sistema da Secretaria Municipal da Fazenda, para que faça o cálculo do 27 

parcelamento dos financiamentos, com a REFHIS recém aprovada. A pedido do André, 28 

Paulina esclareceu que esta pauta foi apontada na reunião anterior pelo conselheiro Marco 29 

(SMCAM), tratando de modo especial sobre a problemática do Complexo Chico Mendes. 30 

Albertina disse que na Plenária Regional do Continente da Conferência Municipal de 31 

Habitação de Interesse Social esta problemática foi apontada pela conferencista Cíntia, 32 

solicitando uma solução para aquele empreendimento que, na avaliação das lideranças da 33 

região, foi abandonado pelo poder público e está ocupado inadequadamente. A estrutura do 34 
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Complexo, atualmente, não oferece qualidade e nem segurança e, por isso, solicitam uma 35 

solução. Albertina também informou que as lideranças reclamam da falta de ações do 36 

Município nas comunidades da região. Os equipamentos como centros comunitários, foram 37 

edificados pelo Programa Habitar Brasil BID porém, após um período, o Município retirou os 38 

projetos sociais das comunidades da região. Também houve investimento com a construção 39 

de galpões para geração de trabalho e renda. A conselheira enfatizou que, não apenas o 40 

setor habitacional, mas os outros órgãos e secretarias da Prefeitura precisam fazer 41 

manutenção e continuidade dos trabalhos, considerando ter sido um projeto habitacional do 42 

Município. Albertina destacou que, em relação ao Complexo Chico Mendes, a busca de 43 

soluções é urgente, pois trata-se de segurança estrutural, inclusive. André disse que levará 44 

esta demanda à Gerência de Habitação do Município e acredita que com a entrega das CRF 45 

às pessoas que quitaram seu contrato, incentivará as famílias que estão inadimplentes a 46 

buscar o Município para fazer novo acordo do reparcelamento, com a nova Lei do REFHIS. 47 

Com isso, haverá mais recursos no FMHIS e a Prefeitura poderá elaborar mais planos de ação 48 

na região Chico Mendes. Albertina disse que uma das questões colocadas pelas lideranças 49 

comunitárias é a destinação dos equipamentos públicos que foram criados na comunidade, 50 

como os galpões para geração de renda que, no momento, além da Cooperativa, não há 51 

nenhum outro projeto na comunidade. Tem algumas ONGs que ocupam parte dos 52 

equipamentos. A questão é o uso adequado dos equipamentos comunitários em benefício da 53 

própria comunidade, enfatizou Albertina. Disse ainda que o desenvolvimento social, a partir 54 

da habitação, sempre está em todos os contratos, previsto inclusive nos orçamentos do 55 

Município. Para tanto, avaliou que a Prefeitura precisa retomar porque, além da Prefeitura ter 56 

saído das comunidades, não fez o acompanhamento das lideranças e dos projetos. André 57 

disse que levará a problemática aos setores do Município para atuar na área, com urgência. 58 

Pessina salientou a necessidade da presença da Prefeitura nas comunidades. André avaliou 59 

que talvez a Prefeitura recuasse muito cedo, mas vai levar ao Município a necessidade de 60 

retomar esta presença dando o suporte social, criar projetos que possam capacitar os 61 

membros das comunidades para que possam dar seguimento e desenvolver sem depender da 62 

Prefeitura. Em relação ao item 4 da pauta, André disse que a região Chico Mendes já está 63 

encaminhada, conforme dito anteriormente. O Programa Lar Legal vai abranger as 64 

comunidades que ainda não tiveram intervenção e as que não tiveram titulação, a princípio, 65 

restrito para algumas comunidades, conforme  Termo de Cooperação firmado com a Empresa 66 

Ragselv e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. André avaliou que possivelmente na 67 

semana subsequente seja lançado oficialmente o Programa Lar Legal, no Município, 68 
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salientando que várias áreas serão envolvidas por este Programa. Disse que está trabalhando 69 

em conjunto com a Empresa e os cartórios para fazer a busca da documentação necessária, 70 

sendo esta a parte mais demorada. André enfatizou que o Programa Lar Legal destina-se a 71 

comunidades de baixa renda e traz uma série de benefícios como definição do núcleo, faz o 72 

cadastramento das pessoas, a delimitação e levantamento topográfico de cada casa e abrem-73 

se as matrículas e inicia o processo judicial. Tem uma juíza que está analisando 74 

especificamente os casos do Programa Lar Legal, salientou André Vianna. O Programa 75 

contempla a legalização de vias públicas, a definição de espaços para equipamentos públicos, 76 

a titulação dos proprietários, possibilitando àquele núcleo/comunidade para ser integrado ao 77 

complexo urbanístico do Município. André disse que participou de uma reunião do Tribunal de 78 

Justiça e os membros do Ministério Público, os quais se mostraram um tanto resistentes em 79 

relação ao Programa. Para tanto, a Diretoria de Urbanismo abrirá, para cada núcleo 80 

regularizado pelo Programa Lar Legal, um procedimento interno na Prefeitura de REURB, 81 

considerando que já estará com o diagnóstico básico e a titulação efetivada. Nesta etapa, 82 

serão avaliadas as deficiências urbanísticas, ambientais e de risco. André enfatizou que este 83 

Programa é considerado como prioridade pela gestão municipal. Destacou que é preciso 84 

trazer essas comunidades para o corpo urbanístico do Município para que possa se dar a 85 

intervenção necessária. Albertina indagou quais comunidades terão essa intervenção com o 86 

Programa Lar Legal e se alguma delas precisar de infraestrutura, como isso será realizado 87 

num segundo momento, exemplificando a Comunidade Vila do Arvoredo. André esclareceu 88 

que os órgãos envolvidos não estão divulgando as comunidades listadas no Programa para 89 

evitar a especulação imobiliária, pois se trata de áreas em que as pessoas estão vulneráveis 90 

e, por não tem acesso às informações, acabam vendendo por valor ínfimo. O objetivo do 91 

Programa é dar a dignidade ao morador, regularizando e valorizando o seu imóvel. Na 92 

oportunidade, informou que a primeira comunidade é da Tapera, sendo quase quatro mil lotes 93 

com aproximadamente dez mil pessoas atingidas pelo Programa. André disse que se os 94 

conselheiros quiserem, podem sugerir nomes de comunidades para inserir no Programa ou na 95 

REURB. Em relação à Comunidade Vila do Arvoredo, André salientou que carece de muita 96 

infraestrutura, mas se a intervenção for pelo Lar Legal, as ruas serão oficializadas/doadas para 97 

a Prefeitura e, por conseguinte, a Prefeitura pode implementar a infraestrutura. Em relação a 98 

parte da comunidade que está na região de risco, a própria lei de REURB permite que haja 99 

regularização em área de risco desde que seja de baixa renda, mas se não for possível mitigar 100 

os riscos, a Prefeitura precisará fazer a remoção das famílias. Já em Áreas de Preservação 101 

Permanente (APP), a Prefeitura pode fazer a regularização tanto pela REUB-S, quanto pelo 102 
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Lar Legal, porém deve avaliar tanto a questão ambiental quanto o nível de risco. Albertina 103 

indagou se a Prefeitura irá trabalhar apenas em áreas de interesse social ou no município 104 

todo, pois pelo conhecimento que se tem, grande parte da Cidade está irregular. Em relação à 105 

indagação, André informou que a Prefeitura já está trabalhando em todas as áreas, para 106 

tanto, está reformulando a Lei de REURB. A Prefeitura já tem vários pedidos de REURB, mas 107 

tem carência de servidores considerando que a Gerência de Regularização Fundiária foi 108 

criada no início deste ano. Por outro lado, André disse que a Lei Complementar Federal 109 

173/2020 veda qualquer contratação de servidores por concurso público que implique em 110 

aumento de despesas. Sendo assim, a Prefeitura está buscando parcerias e, na oportunidade, 111 

disse que se os conselheiros souberem de alguma alterativa que se possa fazer convênio, que 112 

comuniquem a Diretoria de Urbanismo, pois há necessidade de topógrafos, arquitetos, 113 

engenheiros, dentre outros profissionais. A gestão municipal também está buscando parceria 114 

com as associações de moradores e a Câmara de Vereadores para que possam fornecer 115 

profissionais para dar vazão às demandas da regularização fundiária do Município. André 116 

disse também que tudo o que a Comissão Técnica de REURB fez, nos últimos dois anos, foi 117 

organizado e compilado dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo e, na oportunidade, 118 

enalteceu o trabalho da referida Comissão. Em relação aos servidores, André disse que está 119 

aguardando alguns retornarem de licença, de férias e está tentando chamar alguns servidores 120 

aposentados para ajudar nesse processo. Ressaltou que está tendo o suporte dos técnicos da 121 

Diretoria de Habitação. Paralelamente, a SMDU adotou ações em relação a fiscalização no 122 

combate às obras irregulares; uma série de medidas para desburocratizar o processo de 123 

licenciamento, de aprovação de projetos, incentivando as pessoas a buscarem a legalidade. 124 

Dando sequência à reunião, André atualizou as informações referentes aos cortes no 125 

fornecimento de energia elétrica. Rememorou sobre as reuniões realizadas junto ao Ministério 126 

Público, CASAN e CELESC para evitar o corte, principalmente nas áreas de interesse social. 127 

Afirmou que é da vontade da Prefeitura que cessem os efeitos da determinação judicial, mas 128 

isso independe do Município. Disse também que o Conselho remeteu ofício ao Ministério 129 

Público a esse respeito. Informou que tem reunião agendada com o Sub-Procurador, 130 

responsável pelo Município para responder por esse Inquérito e com o Procurador Geral para 131 

traçar estratégia de ação sobre esse processo, resguardando os munícipes que já deram 132 

entrada ao pedido da REURB. Na avaliação de André, a problemática ganhou um corpo tão 133 

grande que em breve deve ter algum posicionamento para delimitar o processo dos cortes de 134 

luz, pois da forma como está colocado provoca efeitos devastadores, principalmente em 135 

relação aos mais vulneráveis, ainda mais neste momento da pandemia. Dando 136 
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prosseguimento à reunião, André passou a palavra à contadora do FMHIS. Na oportunidade, 137 

Beatriz iniciou sua fala agradecendo ao convite e enfatizou a importância de poder 138 

compartilhar as informações do Fundo que faz com muito carinho e zelo, destacando que 139 

todas as informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais estão registradas no sistema 140 

"Betha Sapo - Financeiro" e bimestralmente são remetidas ao Tribunal de Contas do Estado 141 

por meio do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge). Conforme solicitado, 142 

Beatriz disse que já disponibilizou aos conselheiros através da Secretária Executiva, os 143 

relatórios do Balanço Anual 2020, informando que todos os arquivos fazem parte da Prestação 144 

de Contas Anual do Exercício de 2020 do FMHIS. Beatriz fez uma explanação esclarecendo 145 

que, dos anexos disponibilizados, do primeiro ao décimo primeiro, tratam-se de relatórios de 146 

receitas e despesas que evidenciam a execução do orçamento no exercício de 2020. Informou 147 

que a principal receita que o Fundo arrecada é com o pagamento das prestações 148 

habitacionais, que é diretamente aplicado em conta específica por conjunto habitacional. 149 

Informou também que na execução da receita em confrontação com a despesa o Fundo 150 

apresentou no exercício de 2020 um Déficit Orçamentário, no entanto, o Fundo recebeu nesse 151 

período recursos financeiros da PMF para pagamento das despesas executadas. Em anexo 152 

estão as planilhas disponibilizadas pela Contadora. Carlos Leite se manifestou enfatizando a 153 

necessidade de buscar recursos para a receita do FMHIS. Citou a reunião da Comissão de 154 

revisão do PMHIS, realizada no decorrer de maio, quando ventilou-se a possibilidade de 155 

buscar recursos da outorga onerosa. Beatriz disse que a outorga onerosa deverá ser tratada 156 

na SMDU, porém enfatizou a necessidade de regulamentação da vinculação do Fundo à 157 

SMDU, por conta da reforma administrativa da Lei Complementar nº 706, de 27 de janeiro de 158 

2021, que define a nova estrutura organizacional da PMF. Na sequência, Beatriz discorreu 159 

sobre os recursos que são do Fundo, mas que estão aplicados em contas específicas na PMF, 160 

sendo aproximadamente cinco milhões de reais de recursos federais do Convênio do Maciço 161 

do Morro da Cruz. André esclareceu que os recursos permanecem aplicados para a execução 162 

de três metas, uma das metas é o levantamento pós-ocupação do Projeto, para tanto já está 163 

sendo elaborado o Termo de Referência para licitação e contratação de empresa. A outra 164 

meta é o levantamento cadastral para fins de regularização fundiária e a terceira meta é a Rua 165 

Santa Felicidade, porém nesta rua tem uma casa que impede a execução da obra. A casa 166 

pertence a uma moradora que faleceu e os filhos não abriram inventário, porém não entraram 167 

em acordo com o valor avaliado pela Prefeitura. Esta situação foi remetida à PGM solicitando 168 

orientação jurídica. Betina informou que o recurso do convênio do Maciço está disponibilizado 169 

para a execução de três vias que não foram concluídas e o trabalho de pós-ocupação, 170 
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referente a educação sanitária e ambiental que também não foi realizada na sua totalidade. 171 

Carlos disse que é animadora a informação de que há recurso disponível mesmo que com 172 

destinação já definida. Dando sequência, Beatriz explicou sobre o valor registrado no Balanço 173 

Patrimonial, no Ativo Não Circulante, que representa a soma dos bens móveis, imóveis e 174 

intangíveis, e mencionou que em 2020 realizou um levantamento de todos os bens 175 

(levantamento patrimonial por registro contábil) registrados no Fundo. Estas informações 176 

precisam ser analisadas, pois existem bens que não estão mais em uso, portanto precisam ser 177 

“baixados” e os bens imóveis devem ser transferidos para o patrimônio da PMF. Na análise do 178 

Passivo Circulante, Beatriz informou que o Fundo possui registros de restos a pagar para 179 

credores, referentes às despesas executadas no período de 2010 a 2016, o que já é de 180 

conhecimento da Tesoureira e do Ordenador do FMHIS. Voltando ao Projeto do Maciço do 181 

Morro da Cruz, Betina informou que todo recurso precisa ter autorização da Caixa Econômica 182 

Federal para ser utilizado, por se tratar de recurso do governo federal. Antonio solicitou 183 

esclarecimento se há possibilidade de utilizar o recurso do Maciço caso não seja utilizado nas 184 

três ações que ainda serão executadas. Ao que Beatriz afirmou sobre a impossibilidade de 185 

utilizar para outro fim, a não ser que se faça um termo aditivo e demais procedimentos 186 

exigidos no Convênio. Beatriz informou que nos convênios atuais os recursos são repassados 187 

diretamente na conta do Fundo, exemplificando o Convênio da Ponta do Leal, que não tem 188 

saldo em conta, a empresa precisa emitir a nota fiscal e os relatórios, e só após a análise da 189 

Caixa que o recurso é repassado diretamente ao Fundo, que posteriormente repassa à 190 

empresa. Em relação aos convênios mais antigos, como Maciço do Morro da Cruz (2008) e 191 

Contenção de Encostas (2011), os valores repassados pelo Governo Federal ficam aplicados 192 

em contas específicas na PMF e são repassados ao FMHIS no momento do pagamento das 193 

despesas autorizadas pela Caixa. Neste caso o Fundo é interveniente executor destes 194 

convênios. No Convênio de Contenção de Encostas já ouve a devolução do saldo ao Governo 195 

Federal em virtude da Prestação de Contas Final. André disse que, a expectativa é de que, 196 

com a titulação de algumas famílias, os inadimplentes procurem a Prefeitura para regularizar a 197 

situação do contrato habitacional, onde o valor estimado da inadimplência é de nove milhões 198 

de reais. Salientou que a Lei do REFHIS também é um instrumento de incentivo para as 199 

famílias fazer o reparcelamento de suas dívidas. A Prefeitura está fazendo a reestruturação 200 

junto à Secretaria Municipal da Fazenda para facilitar o sistema, cálculos e o lançamento dos 201 

boletos. A expectativa é de baixar a inadimplência e aumentar o recurso do FMHIS. Beatriz 202 

disse que na época em que o Fundo começou a receber o valor das prestações, foi discutido 203 

se esse valor não deveria entrar como receita da Secretaria de Habitação, e não do Fundo, 204 
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porém permaneceu no FMHIS. Na sua avaliação se faz necessária a verificação desta 205 

situação, pois os Fundos recebem normalmente repasses de recursos dos convênios (federal 206 

e estadual) e transferências de recursos da Prefeitura para a execução das despesas 207 

específicas. A Contadora disse ainda que faz os registros dos valores que o Fundo recebe do 208 

pagamento dos contratos habitacionais, pelo regime de caixa, ou seja, no momento que o 209 

valor entra na conta corrente, pois não tem a informação do valor a receber desses contratos. 210 

Na oportunidade, Beatriz disse que gostaria de acompanhar as discussões sobre os contratos 211 

habitacionais para entender e buscar informações para realização dos registros contábeis, 212 

pois não são disponibilizados relatórios para este controle. Em relação aos bens patrimoniais 213 

registrados no Fundo, Beatriz sugeriu ao Conselho que formasse uma comissão com o 214 

objetivo de fazer o inventário dos bens do Fundo, salientando que o Contador não pode fazer 215 

parte da Comissão, respeitando a segregação de funções. Ressaltou ainda que o Fundo 216 

possui registros de bens intangíveis, como softwares, bens móveis, que não estão mais em 217 

uso e precisam ser baixados, e os bens imóveis, registrados maior parte como obras em 218 

andamento de contratos encerrados dos muros de contenção de encostas, das unidades 219 

habitacionais edificadas, que precisam ser transferidos ao patrimônio da PMF. Na 220 

oportunidade, Paulina sugeriu que o Conselho Gestor do FMHIS fizesse esta avaliação. 221 

Voltando à análise do Balanço Patrimonial, no Ativo Circulante, Beatriz também discorreu 222 

sobre cada item do saldo em caixa do Fundo. Enfatizou que, na sua avaliação, o que responde 223 

a indagação do Carlos, são os recursos aplicados oriundos dos pagamentos das prestações 224 

habitacionais, no entanto a utilização desses valores precisa estar em conformidade com a Lei 225 

nº 7.692, de 21 de agosto de 2008, que dispõe sobre os financiamentos e programas 226 

habitacionais de interesse social, dos contratos habitacionais, onde reza que vinte e cinco por 227 

cento devem ser utilizado na própria comunidade e o restante em novos projetos. Das dez 228 

comunidades que tem contas registradas por conjunto habitacional, sete têm saldo em 229 

aplicação financeira, que totalizam aproximadamente um milhão e trezentos mil reais, nesta 230 

data. Beatriz agradeceu o apoio das assistentes sociais e de toda equipe da Gerência de 231 

Habitação, salientando que a equipe é muito atuante. Acredita que a mudança para a SMDU 232 

vai contribuir bastante para a contabilidade, principalmente, pelo apoio de uma equipe do setor 233 

financeiro e da assessoria jurídica. André disse que em reunião com o Secretário Nelson e a 234 

Kelly, o Secretário pediu projetos novos, para não ficar somente na onda do que foi criado 235 

anteriormente, sendo este também o anseio do Prefeito. Finalizada esta pauta, foram dados os 236 

informes das Comissões do Conselho. Na oportunidade, Albertina informou que a Comissão 237 

Povos Indígenas, agendou uma visita aos indígenas do TISAC, no dia 14 de junho, às 16 238 
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horas, com base na proposição da Conferência de Habitação, que trata sobre a Casa de 239 

Passagem Indígena, a qual está sendo discutida na Prefeitura há anos e, como a Comissão 240 

não entendeu muito bem qual o papel do Conselho nesta proposição, a Comissão está 241 

buscando informações sobre esta demanda para dar um parecer sobre o assunto ao 242 

Conselho. A Comissão teria uma reunião com os próprios indígenas, porém, como eles não 243 

conseguiram acessar à reunião online, será realizada uma visita in loco, para conversar com 244 

eles e entender a reivindicação. Também será encaminhado ofício solicitando informações, 245 

tanto da Prefeitura (SMDU, SEMAS, IPUF, PGM) assim como Ministério Público Federal que 246 

está com essas ações. Caso haja interesse por parte de algum conselheiro em participar da 247 

visita, Albertina solicitou que confirmasse com a Paulina para que não haja aglomeração. A 248 

Comissão de proposições da Conferência sugeriu que na próxima reunião fosse pautado 249 

sobre instrumentos urbanísticos como potencial fonte de recursos do Fundo Municipal de 250 

Desenvolvimento Urbano (FMDU) para o FMHIS, com a participação do Secretário Municipal 251 

de Desenvolvimento Urbano, Nelson Gomes Mattos Júnior. Como encaminhamento, Albertina 252 

sugeriu que o Conselho Gestor do Fundo realizasse reunião antes da próxima reunião 253 

ordinária do Conselho para avaliar as questões políticas do orçamento que foi executado em 254 

2020, considerando que houve contenção de despesas. Salientou que o orçamento já era 255 

ínfimo para habitação, ainda a gestão conteve despesas em ano de pandemia, na população 256 

mais fragilizada do Município, por isso o Conselho precisa fazer politicamente esta avaliação. 257 

Disse ainda que o Conselho Gestor do Fundo precisa avaliar este relatório. Embora haja 258 

necessidade de fazer os ajustes por conta da reforma administrativa, foi definido que o 259 

Conselho Gestor se reunirá no dia 29 de junho do corrente ano, às 14 horas. Ficou definido 260 

que na próxima reunião ordinária serão pautadas: Instrumentos urbanísticos como potencial 261 

fonte de recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) para o FMHIS, 262 

com a participação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Nelson Gomes 263 

Mattos Júnior, também será disponibilizado tempo para as comissões trazer suas demandas. 264 

O conselheiro Estevão do CREA/SC informou que foi indicado como assessor técnico do 265 

grupo temático de arquitetura e agronomia de Brasília, ligado diretamente ao Programa Casa 266 

Verde Amarela. Disse ainda que é o único engenheiro de Santa Catarina que fará parte do 267 

grupo e que levará as experiências deste Conselho que, na sua avaliação, está bastante 268 

avançado em comparação a outros conselhos. Nada mais havendo a tratar, André Leivas de 269 

Araújo Vianna encerrou a reunião e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 270 
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