
                                                         
ATA  DA 13ª REUNIÃO   EXTRAORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  20/03/2012.                   1 
Aos vinte dias do mês de março de dois mil e doze, às dezesseis horas, no Ático da Caixa 2 
Econômica Federal, Bairro Agronômica se reuniram vinte e três (23) pessoas na reunião 3 
extraordinária do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz com técnicos da Caixa 4 
Econômica, conforme lista de freqüência anexa. Carlos Etor Averbeck, Gerente da Filial 5 
Desenvolvimento Urbano e Rural Florianópolis (GIDUR/FL) deu inicio à reunião solicitada pelo 6 
Gabinete do Vereador Renato Geske e a Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 7 
Ambiental com presença da Caixa Econômica Federal e lideranças comunitárias. Averbeck 8 
destacou que o Projeto Maciço do Morro da Cruz é grandioso, tanto de ações realizadas 9 
quanto de outras ainda a serem realizadas que precisam de ajustes. Destacou que os 10 
projetos desenvolvidos são projetos integrados que envolvem diversos setores e todos 11 
realizados com recursos públicos que exigem uma série de questões burocráticas. Há 12 
dificuldades também por parte das empresas das quais há uma série de exigências. Na 13 
sequência, foi realizada a apresentação dos presentes e, na oportunidade, Salomão Mattos 14 
Sobrinho esclareceu que esteve mais atuante na Secretaria de Serviços Públicos (SESP) e 15 
há duas semanas está mais próximo da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento 16 
Ambiental se envolvendo mais diretamente com os projetos desta secretaria. Informou que a 17 
previsão de conclusão das obras do parque é até meados de junho do corrente ano. Com 18 
relação às habitações, é uma grande expectativa das comunidades, porém há dificuldade na 19 
definição das empresas, considerando as licitações desertas e, posteriormente, apenas a 20 
empresa MAWICOM se comprometeu com a construção de cinqüenta (50) unidades 21 
habitacionais. Renato Geske relatou que desde dezembro/2011 está buscando agendamento 22 
da reunião com a Caixa Econômica Federal. Disse ainda que, “se três licitações deram vazias 23 
não deveria alterar os valores apresentados?” Neste sentido, Nelson Bittencourt destacou 24 
que as reuniões específicas com CASAN, CELESC dentre outras foram muito produtivas. No 25 
entanto, com relação à Caixa Econômica Federal permanece a remessa de solicitações e 26 
respostas. Reiterou a solicitação do vereador Renato sobre a importância da presença da 27 
Caixa Econômica nas reuniões ordinárias do Comitê Gestor. Nelson disse ainda que gostaria 28 
de sair da reunião com perspectivas de reinício das obras do Maciço, pois avalia que antes de 29 
três (03) meses não serão retomadas. Com relação às habitações, após a primeira licitação 30 
deserta houve reavaliação da proposta, porém as empresas justificaram que o mercado de 31 
trabalho está aquecido “lotado” não havendo interesse de realizar suas atividades no Maciço 32 
onde tem uma série de dificuldades. Averbeck esclareceu que o valor das unidades 33 
habitacionais é limitado, pois existem regras por se referir a recursos públicos. Engº. Américo 34 
relatou sobre a possibilidade de realizar o trabalho através de cooperativas, porém as 35 
experiências anteriores não foram positivas. Juçara informou que as empresas argumentam 36 
que, a não confirmação dos terrenos onde serão construídas as unidades habitacionais 37 
dificulta a empresa a assumir o contrato. Engº. Rogério argumentou que o problema das 38 
empresas é o fato de estar localizado em morro. Na oportunidade, o engenheiro ressaltou que 39 
na primeira etapa do projeto a Caixa Econômica Federal foi parceira e, com relação às 40 
habitações, deverá ter o mesmo compromisso. Com relação ao modelo das unidades 41 
habitacionais, Engº. Américo relatou que atualmente é bloco estrutural, porém seria viável 42 
apresentar mais modelos, o que exige ampla documentação. Sr. Berto disse que houve 43 
reunião das lideranças comunitárias do Maciço com a Caixa para tratar sobre o problema de 44 
construção das casas. Kelly Cristina Vieira esclareceu sobre a construção das casas no 45 
Morro do Céu que foi lenta pelo fato de serem em lotes isolados. Ressaltou que é preciso 46 
buscar áreas para construção das casas. Averbeck destacou que, conforme exemplos 47 
apresentados há inúmeras dificuldades. Com relação à solicitação do Alex sobre o trâmite dos 48 
processos licitatórios, Averbeck informou que os editais sempre são publicados conforme a 49 
exigência legal. Renato informou que dia 29/03, às 20 horas está agendada uma audiência 50 
pública no Mont Serrat. Sulimar indagou o porquê da discussão atual não ter sido realizada 51 
antes. Relatou que nas reuniões do Comitê Gestor a prefeitura relata que a Caixa sempre 52 
exige mais documentos sem conhecimento real da realidade. Sulimar destacou que há mais 53 
de um ano a Caixa não se fez mais presente, com isto fica a dúvida sobre a continuidade ou 54 



                                                      
não do PAC do Maciço, e as lideranças comunitárias sem saber mais o que dizer nas 55 
comunidades. Afinal o que está emperrando o processo? O que nos garante a continuidade e 56 
o término das obras inacabadas? Quando serão reiniciadas as obras, indagou Sr. Sulimar. 57 
Kelly salientou que com a morosidade das ações a prefeitura está ficando desacreditada 58 
pelas comunidades. Sr. Clair relatou sobre a importância de realizar a abertura da rua no 59 
Morro da Penitenciária considerando, principalmente, a situação dos moradores que tem 60 
dificuldades de locomoção por conta dos problemas de saúde. Sr. Clair solicitou resposta dos 61 
representantes da Caixa Econômica com relação à aquisição das casas prontas nas 62 
comunidades. Averbeck esclareceu que esta alternativa está em análise no Ministério das 63 
Cidades. Com relação à busca de alternativas para agilizar a construção das habitações, 64 
Kelly lembrou que em 15/09/2011 uma equipe de técnicos e lideranças realizou visita à 65 
Brusque para conhecer o modelo dos Irmãos Fischer e uma casa foi montada no Maciço. 66 
Paralelamente, a proposta é licitar mais quarenta (40) casas. Averbeck informou que os 67 
Irmãos Fischer estão estudando modelo de habitação de dois (02) pisos para morro. Em 68 
atenção aos questionamentos e dúvidas com relação ao projeto, Averbeck disse que todos 69 
podem ficar descansados, pois todo o projeto será realizado e todas as obras executadas, 70 
inclusive houve aumento de prazo para conclusão total e a continuidade do restante do 71 
projeto. Houve demora na aprovação dos novos projetos, mas doravante vamos trabalhar 72 
juntos, Prefeitura, Caixa e comunidades, para agilizar mais o processo. Averbeck informou 73 
que a pessoa responsável pela análise tem amplo conhecimento do Maciço estando 74 
habilitado a conduzir a análise técnica. Com relação ao prazo, se tudo transcorrer 75 
normalmente, talvez em junho/julho, estarão concluídas as análises, ajustados e aprovados 76 
os projetos. Juçara informou que a Caixa recebeu o projeto de infraestrutura da Caeira e 77 
Serrinha no dia 09/03 e já está em estudo. Disse ainda que a Caixa tem o Projeto do Maciço 78 
do Morro da Cruz como prioridade, sendo assim, ainda nesta semana emitirá o parecer. 79 
Averbeck ressaltou que a construção das habitações soma um percentual elevado no valor 80 
total do projeto. Com relação à falta de mão-de-obra, Alex ressaltou sobre a possibilidade de 81 
ocupar os jovens das comunidades, o que poderia viabilizar as obras. Engº. Rogério relatou 82 
que, como a caixa não aceitou o projeto dentro das exigências anteriores, a prefeitura está 83 
em processo de reformulação. Juçara esclareceu que houve mudança de regra para não 84 
repetir erros como houve com a SETEP. Américo esclareceu que as novas exigências 85 
deveriam ser um tanto flexíveis, considerando que o projeto está sendo executado no morro. 86 
Neste sentido, Nelson propôs que na próxima reunião do Comitê Gestor a Caixa 87 
apresentasse os resultados da análise dos projetos. Averbeck sugeriu que, enquanto são 88 
revisados e aprovados os projetos, fosse avaliada junto às empreiteiras a forma de organizar 89 
as licitações para agilizar as obras. Nelson salientou a importância das lideranças 90 
comunitárias, Caixa Econômica e Secretaria de Habitação acompanhar juntos todo esse 91 
processo. Averbeck pede escusa pela falha da Caixa de não estar presente no processo de 92 
discussão e afirmou que nas próximas reuniões do Comitê Gestor a Caixa estará 93 
representada. Na oportunidade, forneceu os e-mails de contato gidurfl02@caixa.gov.br e 94 
gidurfl13@caixa.gov.br para receber as informações sobre o Comitê Gestor. Ainda com 95 
relação às habitações, Clair lembrou que foi ventilada a possibilidade de aquisição de 96 
habitações já edificadas nas comunidades do Maciço. Neste sentido, Averbeck expôs que 97 
esta proposta está em tramitação entre Caixa Econômica e Prefeitura, e justificou que a 98 
demora foi do Ministério das Cidades na elaboração do Termo de Referência (TR). Nada mais 99 
havendo a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 100 
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