
                                                         
 ATA  DA 12ª REUNIÃO   EXTRAORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  16/03/2012.                   1 
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e doze, às dezesseis horas, no Ático da 2 

Secretaria Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de freqüência 3 

anexa, os integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade 4 

estiveram presentes dezoito (18) pessoas representando entidades comunitárias e 5 

governamentais. O Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador iniciou a reunião 6 

agradecendo a presença de todos e destacou que o objetivo da reunião é a apresentação 7 

e discussão da proposta preliminar do Plano Municipal de habitação de Interesse Social 8 

(PMHIS). Na sequência arq. Cibele Assmann Lorenzi fez a apresentação da proposta 9 

preliminar do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Ao fim da apresentação 10 

da proposta preliminar, Engº. Américo abriu o espaço para os questionamentos e 11 

propostas. Na oportunidade, Sr. Berto solicitou agilidade quanto a construção das casas 12 

às famílias em áreas de risco. Neste sentido, Américo esclareceu que, na medida em que 13 

são identificadas as áreas de risco, as mesmas são inclusas no Plano Municipal de 14 

Redução de Risco que está sendo revisado. Com relação à explanação do Sr. Evandro 15 

sobre a importância do geólogo, Kelly Cristina Vieira informou que a prefeitura dispõe de 16 

um geólogo no IPUF e, quando solicitado é um colaborador na SMHSA. Sr. Marcelo 17 

questionou sobre a morosidade na liberação do laudo do deslizamento ocorrido em 18 

dez/2011. Sr. Evandro por sua vez ressaltou que desde o início do projeto não foi 19 

colocado limite às novas ocupações, cabendo ao setor de fiscalização. Neste sentido, 20 

Américo salientou que a fiscalização é apenas um dos itens para impedir as ocupações 21 

irregulares. Kelly complementou que o PMHIS prevê inúmeras ações, sendo uma delas a 22 

conscientização das famílias sobre as áreas que oferecem riscos. Considerando inúmeros 23 

questionamentos, principalmente a morosidade na implementação dos projetos, Kelly 24 

discorreu sobre a dificuldade da prefeitura em resolver as demandas de cada projeto, 25 

sendo com relação à Caixa Econômica, como também com os demais setores da própria 26 

prefeitura e, por vezes, inclusive com moradores das comunidades, exemplificando a 27 

Servidão Administrativa. Por fim, houve o informe sobre a reunião na Caixa Econômica 28 

localizada no Bairro Agronômica prevista para o dia 20 de março, às 16 horas. Nada mais 29 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata.  30 


