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 ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- VIRTUAL. 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, por meio do 2 

link http://meet.google.com/nrb-yctq-jzb foi realizada a 24ª Reunião Extraordinária do CMHIS de 3 

forma virtual, da qual participaram os conselheiros: André Vianna e Juliana H. Gomes 4 

(Habitação/SMDU); Sheila Comiran (IPUF); Flávio Gonçalves dos Santos Filho (SMCAM); Sandra 5 

Maria Raimundo (SEMAS); Marcelo S. Haseda (SMDU); Luciano Porto (PGM); Werner Rodrigues 6 

Franco (SMS); Carlos B. Leite (SINDUSCON); Antônio Couto Nunes (CAU/SC); Ivone Maria 7 

Perassa (ASA);  Sheylla C. Guedes Pereira (Região Norte da Ilha); Albertina de Souza e Silva e 8 

Tania Teixeira (Região Centro Ilha); Zoraia Vargas Guimarães (Região Sul da Ilha); Leonardo R. 9 

Pessina Bernini (Região Leste da Ilha); Paulo João Rodrigues (Região Continental) e Jordi 10 

Sanchez-Cuenca Alomar (UFECO), totalizando dezesseis (16) entidades representadas. Também 11 

participaram: Gilberto Martins Vaz (CREA/SC) e a Secretária executiva do Conselho Paulina Korc, 12 

somando um total de vinte (20) participantes. O Presidente interino do CMHIS André Vianna iniciou 13 

a reunião agradecendo a participação dos conselheiros e cientificou a todos que a reunião é 14 

exclusivamente para apreciação e aprovação da revisão da Lei 8210/2010. Inicialmente, Paulina, 15 

secretária executiva do CMHIS, cientificou os conselheiros que a revisão da Lei 8210/2010 iniciou 16 

em 2017 e, nos anos de 2019 e 2020 já houve aprovação de diversas alterações, conforme consta 17 

nas atas da 75ª Reunião Ordinária de 12/12/2019; 22ª Reunião Extraordinária de 19/11/2020 18 

(virtual) e 80ª Reunião Ordinária de 10/12/2020, porém, por haver alterações do gestor da pasta 19 

responsável pela presidência deste Conselho não foi possível dar o encaminhamento necessário. 20 

Na sequência, o Presidente interino André, auxiliado pela secretária do Conselho, colocou em 21 

apreciação as propostas elencadas pelos conselheiros, as quais foram amplamente discutidas, 22 

sendo aprovadas pelos conselheiros com a seguinte redação: Art 4º Inciso I – um representante 23 

titular e um representante suplente do órgão municipal responsável pela Habitação de Interesse 24 

Social, sendo o gestor e um servidor efetivo da pasta; Inciso VII – um representante titular e um 25 

representante suplente do órgão municipal responsável pelo Desenvolvimento Urbano, que não 26 

esteja vinculado ao setor de Habitação de Interesse Social. Art 5º § 5º A Plenária Pública, sempre 27 

que possível, deverá eleger três entidades, sendo uma para ocupar a vaga de titular, outra para a 28 

vaga de suplente e uma entidade reserva para ocupar a vaga de suplente, em caso de vacância. 29 

Art 6º § 2º Perdem o mandato as entidades que não apresentarem o documento pendente com 30 

registro em cartório num prazo de 3 meses, mesmo estando empossados. Art. 7º Os membros 31 

representantes do poder público serão indicados pelo gestor de cada pasta e nomeados pelo 32 

executivo municipal. Parágrafo Único: Os órgãos governamentais deverão indicar, pelo menos, um 33 

servidor efetivo, ou titular ou suplente, para representar a pasta, como garantia da continuidade 34 
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dos trabalhos. Art. 13 Será eleita uma mesa diretora do CMHIS, composta por Presidente, Vice 35 

Presidente e Secretário, entre seus pares, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser 36 

reconduzidos por mais uma vez. § 1º A eleição da Mesa Diretora se dará por maioria simples. § 2º 37 

No caso da perda de vínculo com a entidade a que representa, pública ou privada, implicará na 38 

vacância do cargo, sendo convocada automaticamente nova eleição para cumprir mandato até o 39 

final da gestão atual. § 3º A mesa diretora somente poderá ser destituída e/ou substituída mediante 40 

convocação do CMHIS para tal fim. A votação se dará por, no mínimo, 2/3 dos conselheiros. Art. 41 

14 O CMHIS poderá chamar reunião extraordinária, desde que convocada por maioria simples dos 42 

conselheiros. Concluída e aprovada a revisão da lei de criação do CMHIS, a mesma será 43 

encaminhada ao executivo municipal para tramitar à Casa Legislativa. Na oportunidade, 44 

considerando a necessidade de regularizar a situação da presidência do Conselho de Habitação, 45 

face a lacuna na Lei 706/2021, o Conselho deliberou: 1) Que o Executivo Municipal encaminhe 46 

esta minuta de projeto lei à Câmara de Vereadores em regime de urgência. 2) Que seja agendada 47 

reunião do Conselho com o Presidente da Câmara de Vereadores, assim que o projeto estiver 48 

protocolado na Casa Legislativa, para expor a importância deste projeto de lei para o Município no 49 

que diz respeito à habitação de interesse social. Finalizada esta pauta,  o conselheiro Paulo 50 

Rodrigues, representante da Região Continental, solicitou informações sobre as providências 51 

tomadas pela Prefeitura em relação aos problemas construtivos no empreendimento Jardim 52 

Atlântico, citados na reunião de outubro/2020. Indagou se a notificação extrajudicial, citada pelo 53 

então presidente do Conselho, foi remetida à Caixa Econômica e se houve resposta. Os 54 

representantes da Habitação disseram que buscarão as informações e, tão logo, cientificarão os 55 

conselheiros. A conselheira Albertina pediu a palavra para informar que a audiência pública 56 

relativa ao Plano Plurianual seria realizada no dia seguinte, e que era muito importante que este 57 

assunto fosse incluído na pauta da próxima reunião do CMHIS, para saber o que está sendo 58 

previsto para a área da habitação. Após, o conselheiro Antonio reforçou o pedido, e relembrou a 59 

importância de se receber um posicionamento da gestão à respeito das propostas para a área e 60 

que em novembro de 2020 foi enviada uma carta ao Gabinete do Prefeito, um documento 61 

deliberado por este conselho, e que o mesmo não foi respondido, nem a solicitação de uma 62 

audiência com o gestor municipal foi atendida. Finalizando a reunião, Paulina informou que a 63 

próxima reunião do Conselho está agendada para o dia 08 de abril, às 14 horas. E que, em relação 64 

à pauta, será feita a inclusão da apresentação do que está previsto no PPA (Plano Plurianual) para 65 

habitação de interesse social. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e eu, 66 

Paulina Korc, redigi a presente ata. 67 
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