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Ata da Reunião Virtual do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – 18/03/2021 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, no formato virtual, 

a convite do Diretor de Urbanismo/SMDU André Leivas de Araújo Vianna, foi realizada a reunião 

do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social para deliberar sobre a presidência 

interina diante da vacância legislativa. Na oportunidade, participaram da reunião: André Leivas de 

Araújo Vianna (SMDU); Juliana Hartmann Gomes (Habitação/SMDU), Sheila Comiran (IPUF); 

Jeferson Amaral da Silva Melo e Jeferson Rodrigo de Souza (SEMAS); Marcelo Suezo Haseda 

(SMDU); Werner Rodrigues Franco (SMS); Carlos Berenhauser Leite e Lorena Morrudo Babot 

(SINDUSCON); Luciano Leite da Silva Filho (ASA); Sheylla C. Guedes Pereira-Maçan  e Lenir 

Maciel Marczak (Região Norte da Ilha); Albertina da Silva de Souza e Tânia Teixeira (Região 

Centro/Oeste da Ilha); Zoraia Vargas Guimarães (Região Sul da Ilha); Leonardo R. Pessina Bernini 

(Região Leste da Ilha) e Paulo João Rodrigues (Região Continental), somando 17 conselheiros 

representando doze (12) instituições. Também participaram da reunião: Eduardo Guidi (Gerência 

de Habitação/SMDU) e a secretária executiva do CMHIS Paulina Korc, totalizando 19 

participantes. Justificaram ausência: Alexandre J. Vieira (Defesa Civil/SMSP); Gabriela Stein 

Zacchi (IPUF); Luciano Porto (PGM); Antonio Couto Nunes (CAU/SC); Jordi Sanchez-Cuenca 

Alomar (UFECO) e FLORAM. O Diretor de Urbanismo/SMDU, André Leivas de Araújo Vianna 

deu início à reunião se apresentando e cumprimentando todos os participantes. Inicialmente 

informou que, com a reforma administrativa, Lei 706/2021, a estrutura da Habitação de Interesse 

Social passou de Diretoria para Gerência, inserida na Diretoria de Urbanismo/Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Urbano. Destacou que existe uma lacuna legislativa em relação à presidência 

do CMHIS. Para tanto, André salientou que o Conselho precisa avaliar se aguarda pela revisão da 

Lei de criação do Conselho que precisa tramitar na Câmara de Vereadores ou dá continuidade aos 

trabalhos do CMHIS com a anuência da presidência interina. Na oportunidade, por unanimidade, 

os conselheiros manifestaram claramente a necessidade e o compromisso de dar seguimento aos 

trabalhos do Conselho enquanto se regulariza a legislação, até porque a tramitação na Câmara de 

Vereadores é morosa. A conselheira Albertina se manifestou propondo a composição de uma 

mesa diretora para conduzir as reuniões do Conselho. Entretanto, após inúmeras considerações e 

ponderações e, de acordo com a lei vigente, houve consenso entre os conselheiros participantes 

da reunião deliberando que o Diretor de Urbanismo/SMDU André Leivas de Araújo Vianna, será o 

Presidente interino do CMHIS. Esta deliberação do Conselho justifica-se pelo seu Regimento 

Interno: “Art. 15º. - Em caso de dúvidas sobre as disposições e lacunas do presente regimento 

interno estas serão dirimidas pela Plenária, a qual será soberana em suas deliberações.”  

Concluída a pauta da presente reunião, ficou agendada para o dia 25 de março, às 16 horas, 
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reunião extraordinária para concluir a revisão da Lei 8210/2010 para, na sequência, o executivo 

municipal enviar à Câmara de Vereadores. Para agilizar os trabalhos, os conselheiros tem até o 

dia 22 para encaminhar as propostas de alteração à Paulina, secretária executiva, que deverá 

compilar as sugestões e levar ao conhecimento dos conselheiros antes da reunião do dia 25/03. 

Nada mais havendo a tratar, André Leivas de Araújo Vianna encerrou a reunião e eu, Paulina 

Korc, redigi a presente ata. 
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