
                                                         
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR – 30/06/2010                                     1 

No trigésimo dia do mês de junho de dois mil e dez, às dezesseis horas, no Ático da Secretaria 2 

Municipal de Assistência Social e Juventude se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os 3 

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

trinta e quatro (34) pessoas representando entidades comunitárias, Secretaria Municipal de 5 

Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA, Caixa Econômica Federal, CASAN e moradores. O 6 

Diretor de Habitação da SMHSA, Engº. Américo Pescador iniciou a reunião saudando os 7 

presentes, justificando a impossibilidade da participação dos secretários e apresentando a seguinte 8 

pauta: 1) Apreciação de atas; 2) Informes; 3) Panorama das Obras; 4) Momento das Comunidades. 9 

Inicialmente foram apreciadas e aprovadas, com unanimidade, as atas de 12/05/2010 e 28/05/2010. 10 

Na sequência, foram apresentados os seguintes informes: a) Encaminhamento dos ofícios às 11 

comunidades, conforme definição na 29ª Reunião Ordinária do COG; b) Início dos Cursos: Brigada 12 

Comunitária: 13 de julho para todas as comunidades; Bombeiros Mirins: 24 de julho; c) Os 13 

Mutirões de Limpeza, no decorrer do mês de julho estão programados para as comunidades: 14 

CONSEBAN e Morro do Céu. d) Nova representação da COMCAP no Comitê Gestor, conforme 15 

ofício nº 0717/2010 de 07/06/2010: Paulo Roberto Nunes (Titular) e Flávia G. Orofino (Suplente). 16 

Posteriormente, Engº. Américo solicitou que Engº. Rogério e Engº Rampinelli apresentassem o 17 

panorama das obras. Engº. Rogério iniciou a explanação refletindo sobre a função da bússola, 18 

como símbolo comparativo à função do Comitê Gestor, que dá o rumo, o norte ao projeto. Neste 19 

sentido, se o Comitê Gestor não operar corretamente a bússola/o projeto não encontrará o rumo, a 20 

direção. Engº. Rogério relatou que há três (03) meses foram traçados eixos, que não funcionaram 21 

na sua totalidade, principalmente pela ausência da empresa de implantação dos sistemas de rede de 22 

água e coleta de esgoto, havendo repercussão negativa. Outro fator relevante foi a chuva atingindo o 23 

volume de 254 milímetros. Enfatizou que tal problema persistirá nos próximos noventa (90) dias, o 24 

que irá travar ainda mais as obras. Nas áreas onde a Empresa STC está trabalhando, houve 25 

possibilidade de realizar as obras. Engº. Rogério destacou que a Comunidade da Serrinha terá três 26 

(03) vias de acesso, onde havia apenas uma via. O mesmo apresentou as obras realizadas, bem 27 

como a dificuldade de acesso para sua execução. Destacou que na Serrinha foram detonados dois 28 

mil metros cúbicos de rocha para abertura da via de acesso. Informou também que na Rua Lauri de 29 

Souza, Comunidade da Caeira, a drenagem foi refeita. Concluiu, Engº. Rogério, que a estratégia de 30 

trabalho deverá ser traçada de forma coletiva, administrando junto a obra, principalmente com a 31 

ausência da empresa de implantação dos sistemas de rede de água e coleta de esgoto. Na 32 

oportunidade, D. Neide questionou porque na Câmara de Vereadores foi veiculada uma 33 

apresentação e aqui no Comitê Gestor outra. A reunião na Câmara foi vergonhosa, até casa pronta 34 

tinha, continuou D. Neide, alegando que a apresentação foi maquiada. Indagou se o conteúdo 35 



                                                      
apresentado na Câmara é o que está sendo mostrado no Ministério das Cidades. D. Neide disse 36 

ainda que o grande problema do projeto é fazer todas as obras integradas. Neste sentido, Engº. 37 

Américo informou que na Câmara de Vereadores foi apresentado o material preparado pela 38 

assessoria de imprensa e não pela SMHSA. Na oportunidade, Kelly reiterou o esclarecimento dado 39 

pelo Coordenador da reunião. Na sequência, Fábio Krieger historiou que a CASAN já encaminhou 40 

à Caixa Econômica Federal a documentação referente à nova licitação, para análise final do 41 

orçamento. A Caixa apresentou as dúvidas e amanhã (01/07) a CASAN estará remetendo a 42 

justificativa técnica do que foi realizado e o que falta realizar, bem como a inclusão de outros 43 

serviços. Após o aval da Caixa será encaminhado à licitação. Tito da Caixa informou que até o final 44 

da próxima semana (09/07) a Caixa emitirá o parecer de análise, caso esteja tudo correto. Kelly 45 

reiterou as colocações do Engº. Rogério, sobre a importância da presença da empresa, destacando 46 

que não há intenção de fazer pressão, porém é uma questão que compromete a continuidade do 47 

Projeto do Maciço do Morro da Cruz. Sr. Valmor destacou que na reunião da Câmara de 48 

Vereadores, Sr. Abel, técnico da CASAN informou que os boosters da Queimada, Jagatá e Santa 49 

Vitória serão instalados, bem como serão realizadas as ligações residenciais de água. Sr. Valmor 50 

prosseguiu sua explanação, parabenizando as assistentes sociais de referência das comunidades, 51 

pois estão lidando com muitas reclamações junto com as lideranças comunitárias. D. Neide indagou 52 

se a licitação será realizada num um pacote só, pois receia a contratação de apenas uma empresa, 53 

exemplificando o ocorrido com a Empresa MAP. D. Neide disse ainda que continua desacreditando 54 

na obra integrada, pois se não der certo irá interferir novamente em todas as comunidades. Fábio 55 

esclareceu que será um pacote onde só uma empresa irá trabalhar, no entanto, o problema ocorrido 56 

com a MAP instruiu muito para não errar de novo. Com relação às obras de saneamento básico, Sr. 57 

Valdecir indagou sobre a manutenção da rede e solicitou verificação, pois na Comunidade Alto da 58 

Caeira estão surgindo diversos problemas com relógio de água e caixa mal feita; na Servidão Xiru, 59 

mesmo sem muro, foi instalada a caixa de água, sem nenhuma segurança. Fábio disse que o 60 

contrato da STC na Caeira encerrou, porém a empresa ainda está executando alguns serviços. Já na 61 

Comunidade da Serrinha a obra ainda está em execução. Destacou que a CASAN recebe as obras 62 

provisoriamente por 180 dias, período no qual a empresa fica a obrigada a proceder os reparos nos 63 

defeitos de obra. Fábio informou que na assinatura do contrato a empresa deposita um valor, como 64 

garantia do contratante, chamado calção. O valor depositado só é restituído à empresa se a obra 65 

estiver regular e concluída. Américo informou que, concluído o prazo de manutenção da empresa, a 66 

responsabilidade passa a ser da CASAN. Sr. Teco perguntou se no novo contrato está claro que na 67 

área tem rocha, é morro com dificuldade de acesso, dentre outros problemas. Fábio esclareceu que 68 

a CASAN exige da empresa visita in loco para identificar a área, assinando Atestado de Visita. Sr. 69 

Teco solicitou atenção à Comunidade Nova Descoberta que está precisando muito de saneamento 70 



                                                      
básico. Posteriormente, Sr. Sulimar apresentou diversas indagações: 1) Qual a previsão de 71 

instalação dos boosters; 2) Em quais comunidades falta implementar os sistemas de rede de água e 72 

coleta de esgoto; 3) Quem fiscaliza na hora da execução, pois no Jagatá não tomou conhecimento 73 

quem é o fiscal; 4) Houve muito desperdício de material no Jagatá, concluiu. Em atenção aos 74 

questionamentos apresentados, Fabio informou: 1) A equipe da CASAN, sob responsabilidade do 75 

Coutinho, está montando os equipamentos para, no início da próxima semana, iniciar a instalação 76 

do booster; 2) A MAP executou as obras em quase todas as comunidades e nenhuma foi concluída; 77 

3) Com relação à fiscalização, informou que a Engª. Kátia está atuando em substituição ao Engº. 78 

Paulo Daussen. Como encaminhamento, o grupo reunido solicitou que na próxima reunião do 79 

Comitê Gestor a Engª. Kátia e Engª. Laura sejam convidadas e apresentadas às lideranças 80 

comunitárias. Sr. Alcelino reclamou que na Serrinha a caixa de água está prestes a cair. Neste 81 

sentido, Fábio disse que a empresa STC está concluindo o serviço na Rua Andreza e dando 82 

continuidade às obras na Rua Sulivam. Engº. Rogério esclareceu que, por exigência do Corpo de 83 

Bombeiros, para instalação do hidrante a canalização deveria ser com diâmetro de cem milímetros. 84 

Considerando estes percalços, Kelly esclareceu que no projeto está prevista a aquisição de caixas de 85 

água para suprir esta dificuldade. Engº. Rogério refletiu que será noventa (90) dias de novo 86 

processo licitatório de água e esgoto, chamando atenção que se der problema este período se 87 

estender ainda mais. Enquanto isso, a CASAN com equipe própria, executará a instalação dos 88 

boosters. Sr. Maxwel relatou que no Quebra Pote, mais especificamente acima do Centro de 89 

Umbanda tem esgoto escoando pela escadaria, pois falta ligar a parte superior da rede à inferior. 90 

Fábio informou que a CASAN está seguindo as demandas da SMHSA. Sr. Maxwel indagou sobre 91 

a instalação do booster na Rua Clemente Roôvere; reclamou a demora do trabalho em frente à casa 92 

da Danuza, onde só uma pessoa está trabalhando. Engº. Américo rememorou o comparativo feito 93 

pelo Engº. Rogério no início da reunião, entre o Comitê Gestor e a bússola, destacando que o 94 

objetivo do Comitê Gestor é discutir o norte das obras. Sr. Valdecir do Alto da Caeira solicitou a 95 

colocação das luminárias no campinho, bem como no poste localizado no ponto de ônibus, subindo 96 

na Rua da Bica com acesso à Caeira. Engº. Rogério chamou atenção à entrega das obras da STC e 97 

sugeriu agendamento de reunião com a Comissão Local de Obras para avaliar o serviço da referida 98 

empresa. Engº. Américo esclareceu que a manutenção não faz parte das obras do Projeto do 99 

Maciço do Morro da Cruz é com a COSIP e, para tanto, a SMHSA encaminhou ofício à Secretária 100 

Municipal de Governo para tratar desta questão. Tenente Dárcio informou que o Corpo de 101 

Bombeiros está capacitando Bombeiros Comunitários em todo o Estado de Santa Catarina, como 102 

também curso da Brigada Comunitária. Tenente Dárcio solicitou apoio da imprensa para 103 

divulgação com cartazes, som volante e solicitou parceria da Caixa, SMHSA e brigadistas. Articular 104 

com assessor de imprensa Flávio para divulgação o curso. Na oportunidade, Tenente Dárcio 105 



                                                      
parabenizou as assistentes sociais e lideranças comunitárias pela parceria. Posteriormente, D. Neide 106 

solicitou agendamento de reunião, com urgência, com a Comissão Local de Obras, para discutir 107 

questões como a situação da Rua Germinal Moreira, se as casas serão ou não retiradas. D. Neide 108 

destacou que os moradores precisam de algumas definições, esta é a estratégia para a comunidade. 109 

Complementou sua explanação enfatizando que o guarda-corpo (corrimão) está sendo colocado. D. 110 

Neide ressaltou que o Informativo Nº 4 apresentou uma inverdade: realização de reuniões regulares 111 

da Comissão Local Obras. Por fim, D. Neide frisou que quer uma definição na área que tem risco. 112 

Engº. Rogério esclareceu que o grau de risco muda, aumentando ou diminuindo, segundo a 113 

situação. D. Neide esclareceu que não quer obra, quer definição. Sr. Sulimar reclamou que, desde 114 

muito tempo, se fala da Comissão Local de Obras, porém, indagou qual a sua real função. Informou 115 

que não participou da reunião no Jagatá, pois foi comunicado às dez horas da manhã que haveria 116 

reunião às dezenove horas e não havia nem local certo para o encontro, para tanto, questionou que 117 

reunião era essa. Lembrou que a última reunião comunitária foi em junho/2008. O mesmo disse que 118 

as decisões estão sendo tomadas pelo Sulimar, Sidnei e Mauro. Na oportunidade solicitou uma 119 

reunião comunitária nos próximos dez (10) dias, no Jagatá. Sr. Sulimar refletiu sobre a necessidade 120 

urgente de definição às situações de risco localizadas em frente à igreja. Disse também que ontem 121 

(29/06) entregou oficio com fotos, onde tem apenas um (01) homem trabalhando no desmonte da 122 

pedra (J9). Os moradores retornaram para a casa que está em risco e são três (03) pessoas. Em vinte 123 

(20) dias trabalharam apenas dois (02) dias. Sr. Sulimar acredita que os engenheiros Rogério e 124 

Rampinelli não irão abandonar o projeto e considerou patifes os engenheiros que abandonaram as 125 

obras. Sr. Sulimar cobrou a presença do Engenheiro Átila na reunião, para acompanhar e conhecer 126 

os problemas e apresentar alternativas, pois sabe que sem a presença dele não há definições. Está 127 

querendo falar com o Engenheiro Átila, mas não consegue. Sr. Sulimar disse que raras vezes o 128 

Engenheiro Átila participou da reunião e quando veio disse que desconhece a situação. Estratégia: - 129 

áreas de risco. – muros. – drenagem.  Os três (03) engenheiros Américo, Rogério e Rampinelli não 130 

tem o poder de decisão, por isso solicita a presença do Engenheiro Átila. Engº. Rogério informou 131 

que a estratégia dos noventa (90) dias já deu certo. Agora a estratégia para os próximos três (03) 132 

meses é a colocação de guarda-corpos, muros, drenagem e emergências. Não é possível 133 

pavimentação pela ausência da empresa de implementação dos sistemas de rede de água e coleta de 134 

esgoto. Engº. Américo esclareceu que cada contrato tem um fiscal e que existem vários contratos, o 135 

que está no contrato deverá ser realizado, o nó hoje são as inúmeras emergências que atravancam as 136 

obras. O desmonte de rocha está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Obras -SMO. Engº. 137 

Américo disse que a empresa está com dificuldade de pessoal para trabalhar. Sr. Sulimar disse 138 

que, se for providenciado o material, a comunidade executará o serviço. Enfatizou que a SMO alega 139 

que a SMHSA é que tem o recurso para fazer as obras. Engº. Américo solicitou que Sr. Sulimar 140 



                                                      
reavaliasse a expressão pejorativa utilizada aos engenheiros. D. Lenira informou que a comunidade 141 

aguarda as obras e que falta instalação de corrimão na escadaria. Engº. Rogério esclareceu que a 142 

estratégia é fazer o muro na Rua Cruz e Souza– família Henrique – final da Rua Araranguá. 143 

Finalizando, D. Lenira solicitou o agendamento da reunião da Comissão Local de Obras. Sr. 144 

Matias destacou que a SETEP iniciou os muros nas escadarias e questionou o motivo da 145 

paralisação da obra. Com relação ao Kit Postinho, Sr. Matias solicitou esclarecimento sobre a 146 

continuidade do projeto, pois as famílias ativam as ligações clandestinas (gatos) durante a noite e 147 

desativam durante o dia, por prudência. Rampinelli informou que todos os postes serão 148 

energizados, independentemente da forma atual de utilização de energia elétrica. Com relação ao 149 

muro e drenagem, Engº. Rogério irá verificar a retomada das obras. Sobre a Empresa MGM, Engº. 150 

Américo relatou que até segunda-feira (05/07) a empresa deverá apresentar a definição se retoma 151 

ou não as obras. Sr. Alcelino sugeriu que fosse programado o evento de inauguração da Servidão 152 

Andreza. Também solicitou à CELESC a verificação da situação da rede elétrica na comunidade da 153 

Serrinha. Felipe e Rampinelli se comprometeram em averiguar a situação da rede baixa. Sr. 154 

Alcelino solicitou a realização do Curso da Defesa Civil na comunidade. Para tanto, Kelly 155 

esclareceu que no Curso Brigada Comunitária tem um módulo da Defesa Civil, vindo em resposta a 156 

esta demanda. Sr. Maxwel da Comunidade Tico Tico relatou que existem dois (02) olho d’água e 157 

esgoto a céu aberto; uma pedra para retirar na Rua Mário Napp; com relação ao lixo disse que a 158 

caixa pequena não resolve, precisa do caçambão para suprir a demanda, o que deverá ser avaliado 159 

com a COMCAP. Com relação à pedra, citada pelo Sr. Maxwel, Engº. Rogério disse que não 160 

estava no projeto. Kelly informou que na segunda-feira (05/07) haverá reunião junto aos diretores 161 

da COMCAP para abordar sobre o Projeto do Maciço do Morro da Cruz. Sr. Teco deseja saber 162 

onde tem equipe trabalhando, pois tem poucos trabalhadores. Enfatizou que tem que colocar 163 

pessoas que realmente trabalham. Reclamou que, quando caiu o muro do Pastinho, o fiscal da JK 164 

não tomou providências, ficou apenas olhando. Solicitou a retirada da água do leito da rua e reiterou 165 

a importância da fiscalização. Engº. Rampinelli informou que, ao concluir a detonação da rocha na 166 

Serrinha a equipe irá para Avenida General Vieira da Rosa. Nada mais havendo a tratar eu, Paulina 167 

Korc redigi a presente ata. 168 


