
                                                         
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR - 06/05/2009                                     1 
No sexto dia do mês de maio de dois mil e nove, às dezessete horas, no Auditório da Catedral 2 

Metropolitana - Centro, reuniram-se extraordinariamente, conforme lista de freqüência anexa, os 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade estiveram presentes 4 

vinte e cinco (25) pessoas representando entidades comunitárias e governamentais, ONGs, 5 

moradores e empresas contratadas. O Secretário Adjunto de Habitação e Saneamento Ambiental 6 

Engº Nelson Bittencourt iniciou enfatizando que o objetivo da reunião é prestar esclarecimentos 7 

sobre a construção das habitações no Projeto do Maciço. Na seqüência, Arq. João Maria Lopes 8 

(SMHSA) fez a apresentação da proposta habitacional para o Maciço evidenciando que a prioridade 9 

do projeto são os investimentos em infra-estrutura, no entanto, o item habitação consta com valores 10 

significativos. Juçara da Caixa Econômica Federal – CEF - esclareceu que no PAC está prevista a 11 

construção de habitações, porém com limite de valor, sendo assim, o que ultrapassar o teto deverá 12 

ser assumido pela prefeitura como contrapartida. Sr. Ruy salientou que o solo no Maciço é instável, 13 

variando de local para local, e destacou sua preocupação com o alicerce das habitações. Sra. Neide 14 

avaliou a proposta de habitações com os quartos no pavimento superior como pouco funcional para 15 

idosos e em situações de doenças. Sugeriu a construção de casas térreas. João Maria (SMHSA) 16 

informou a existência da proposta de casa térrea com dois dormitórios, contudo somente será  17 

possível nos lotes com disponibilidade de área, o que se tratando de habitação popular há certa 18 

carência de espaço. A assistente social Kelly (SMHSA) informou que a previsão do PAC é a 19 

construção de 80 apartamentos e 358 casas isoladas, totalizando 438 habitações para as famílias 20 

atingidas pelo sistema viário ou que estão nas manchas de muito alto risco. Caso a infra-estrutura 21 

tire a casa do risco, ela não será mais remanejada. O tamanho da casa por família será definido de 22 

acordo com critérios. No que refere à autoconstrução e mutirão, João Maria destacou que este 23 

processo é muito demorado e complexo, exemplificando com experiências anteriores como o 24 

conjunto habitacional do Sapé e Nova Esperança. Disse ainda, que a primeira etapa do Conjunto 25 

Habitacional Vila União também foi edificado na proposta da autoconstrução, com mão de obra 26 

local sendo subsidiada pela AFLOV. Nelson informou que a alternativa escolhida pela Prefeitura 27 

pois entende a mais viável é o processo licitatório, contudo, havendo outras propostas com  28 

indicação do engenheiro responsável, que sejam apresentadas oficialmente. A Sra. Juçara da CEF 29 

disse que o reajuste do valor das casas já foi aprovado pela Caixa, no entanto o Ministério das 30 

Cidades também terá que dar o aval. No PAC as habitações não poderão ultrapassar o valor de vinte 31 

e três mil reais, o excedente é assumido pelo governo municipal em contrapartida; não existe 32 

nenhuma possibilidade de repasse de recursos para autoconstrução e/ou sistema de construção via 33 

mutirão ou processo similar, o que é autorizado é o processo de licitação. O Sr. João Batista 34 

considerou baixo o valor das unidades habitacionais proposto pelo Governo Federal; registrou sua 35 

preocupação com o passar do tempo sem que a chegada da solução para as habitações, considerando 36 

que muitas famílias estão em situação de risco ou foram afetadas com as chuvas do ano passado. 37 

Destacou que a previsão de conclusão do projeto é de três anos e a questão habitacional é mais que 38 

emergencial no Maciço, devendo ser agilizada para concluir no prazo. Destacou ainda, a existência 39 

de famílias morando de aluguel há seis meses, e percebe que de concreto não se tem o que 40 

apresentar para elas. Disse que não gostou do projeto das casas, pois é da opinião que a saída é a 41 

verticalização, deve-se projetar apartamentos até porque, quem tem terreno não vai ceder para 42 

construir outras casas. Sr. Clair falou da necessidade de agilizar o projeto porque na comunidade a 43 

situação é muito precária e se as chuvas voltarem vai ter mais casos de risco. Sr. Ruy enfatizou que 44 

não está sendo discutida a política habitacional para o Maciço, mas sim situações emergenciais, que 45 

devem ser discutidas e construídas em processo de autogestão. Disse ainda que o valor das unidades 46 

habitacionais foi subestimado no projeto, por isso as licitações deram desertas. Neste sentido, 47 

destacou a importância da existência do Conselho Municipal de Habitação, enquanto instância de 48 

debate para sobre a política habitacional . Sra. Juçara da CEF informou que para o sistema de 49 

autoconstrução não há repasses de recursos do governo federal. Sr. Sulimar pontuou duas dúvidas: 50 

quem já foi selecionado para receber uma casa popular, não recebeu porque não gostou e desistiu, 51 



mas agora quer receber, ele poderá? Se já recebeu alguma vez pode receber novamente? Kelly 52 

esclareceu que no primeiro caso sim a pessoa poderá receber pois ainda não foi considerado um 53 

beneficiário, contudo, no caso de ter recebido uma vez uma unidade habitacional, ela faz parte de 54 

um cadastro nacional e não será novamente beneficiada. Sr. Matias informou que em sua 55 

comunidade já disseram que se for casinha tipo as da “Ângela Amim”, eles não querem pois 56 

preferem casas térreas ou de dois pavimentos com uma casa embaixo e outra em cima, 57 

independentes. João Maria esclareceu que essa é uma questão de negociação com cada família, de 58 

acordo com suas necessidades, possibilidades do projeto e do terreno. Sr. Cirilio enfatizou que a 59 

situação das casas é uma questão de urgência, que está tendo dificuldades para andar pela 60 

comunidade de tanta cobrança. Salientou que não será possível esperar três anos para resolver a 61 

questão e sugeriu que se construa uma casa com o dinheiro que se tem, em regime de 62 

autoconstrução, para posterior avaliação. “Tem é que botar a mão na massa”, finalizou. Sr. Jair  63 

afirmou que as lideranças estão tendo que correr atrás do projeto que não anda. Falou do veto do 64 

Salomão ao Conselho Municipal de Habitação, e afirmou que esse instrumento é fundamental para 65 

pensar a política habitação como um todo para a cidade. Engº Rogério destacou as dificuldades da 66 

obra, e que diante da complexidade do campo, cada vez que as obras avançam as dificuldades 67 

aumentam. Que a proposta da PMF é boa para as habitações, sabe que não vai agradar a todos, mas 68 

são as possibilidades. Acredita ser improdutivo começar de qualquer jeito para construir uma casa, 69 

até porque acredita que num para de 3 meses as primeiras construções devam ser iniciadas. Kelly 70 

informou que da situação de emergência de novembro, serão incluídas no Projeto Reação Habitação 71 

120 casas, o Serviço Social está finalizando o cadastramento dessas famílias e as situações por 72 

comunidade serão repassadas às lideranças pelas Assistentes Sociais. Destacou que as pessoas que 73 

estão no aluguel social não ficarão na rua pelo atraso nas construções das novas unidades 74 

habitacionais, serão assegurados o direito a habitação e a assistência social. Sr. Nelson preocupa-se 75 

com a questão da impossibilidade de repasse de verba para autoconstrução pela CEF, dificultando 76 

que a PMF abra essa possibilidade. Salientou que a prioridade são as situações emergenciais ou de 77 

risco, sendo esse o objetivo que pautou a parte das habitações no Projeto do Maciço. Solicitou aos 78 

líderes que confiram os casos emergenciais com a relação que será repassada.  E por fim, disse que 79 

em relação ao debate sobre o Conselho Municipal de Habitação, vamos propor a aceleração no 80 

processo de legalização. Nada mais havendo a tratar nós, Paulina Korc e Simone Lolatto 81 

registramos a presente ata.                                                                                                                                                                                                                                                                                   82 


