
                                                         
ATA  DA  37ª   REUNIÃO    ORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  10/03/2011                   1 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e onze, às dezesseis horas, no Auditório do Museu Histórico de Santa 2 

Catarina – Palácio Cruz e Souza se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor 3 

do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade estiveram presentes trinta e quatro (34) pessoas representando 4 

entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas contratadas. O Secretário Átila Rocha dos 5 

Santos iniciou destacando que o presente momento tem como objetivo a retomada das reuniões mensais. Na 6 

sequência apresentou a pauta: 1) Entrega das atas 2) Informes; 3) Panorama do Trabalho Técnico Social; 4) 7 

Panorama das Obras; 5) Momento das Comunidades. Na oportunidade, o Secretário destacou a presença dos 8 

vereadores Renato Geske e João Antônio Heinzen Amin Helou. Dando prosseguimento à reunião, Engº. Américo 9 

Pescador colocou em apreciação as atas de 24/11/2010 e 15/12/2010, considerando que as mesmas foram 10 

remetidas por e-mail, antecipadamente. As atas foram aprovadas apenas com destaque do Sr. Sulimar na redação da 11 

ata de 24/11/2010 - linha 68. Na sequência, foi apresentado o Cronograma das reuniões do Comitê Gestor do 12 

Maciço do Morro da Cruz/2011, sendo das 16 às 19 horas, nos dias: 30 de março; 27 de abril; 25 de maio; 29 de 13 

junho; 27 de julho; 31 de agosto; 28 de setembro; 26 de outubro; 30 de novembro e 14 de dezembro. Paulina Korc 14 

informou que as reuniões provavelmente serão realizadas no Ático da Secretaria Municipal de Assistência Social, 15 

aguardando apenas a confirmação da referida secretaria. Com relação ao horário das reuniões, Sr. Adalberto 16 

solicitou que as mesmas iniciassem às 19 horas. O grupo optou pela permanência do horário, considerando as 17 

alterações de horários realizadas anteriormente para ajustar aos compromissos das lideranças comunitárias. 18 

Vereador Renato justificou a ausência do Sr. Rogério da Comunidade do Morro da Mariquinha. Passando para o 19 

terceiro ponto de pauta – Panorama do Trabalho Técnico Social, Kelly Cristina Vieira informou que no dia 23/03 20 

está prevista a formatura de duas (02) turmas de Bombeiros Mirins e de três (03) turmas da Brigada Comunitária. 21 

Relatou que estão abertas as inscrições para Brigada Comunitária, sendo que o curso tem previsão de início no 22 

próximo mês, abril. Kelly expôs que, no decorrer deste ano, a Empresa Ambientalis irá enfocar os trabalhos na área 23 

de Geração de Trabalho e Renda no intuito de ampliar as parcerias. Na oportunidade, anunciou sobre a confecção 24 

do Calendário 2011 do Maciço do Morro da Cruz, disponibilizando-o ao Comitê. Na sequência, para apresentar o 25 

Panorama das Obras, Engº. Américo informou que, com a rescisão do contrato da MAP, as obras ficaram 26 

prejudicadas. No entanto, a CASAN já assinou novo contrato com a Empresa STC, tendo previstas Frentes em 27 

andamento: Ligações prediais de água e esgoto no Jagatá e Queimada; Ligações emergenciais de água e esgoto na 28 

Rua da Bica; Revisão das redes de esgotos, PVs, da Rua General Vieira da Rosa e da via geral do Morro do 29 

Horácio. Frentes em Planejamento: Mariquinha e Tico-Tico: rede de água e esgoto, instalação de 2 boosters; Monte 30 

Serrat: rede de água e esgoto, instalação de 3 booster; Horácio: ligações prediais de água e esgoto na parte  onde já 31 

foi executado. Rede de água e esgoto, ligações prediais na parte ajusante da via geral. Ligações prediais de água na 32 

Santa Vitória após a instalação do Booster em execução pela própria equipe da CASAN; Instalação dos boosters no 33 

Morro da Penitenciária e ligações de água e esgoto; Monsenhor Topp e região, ligações e reparos na rede no trecho 34 

em execução pela SETEP; Falta visita técnica para planejamento no Morro do 25 e também na região da Ângelo La 35 

Porta, Morro do Céu e adjacências. Com relação às obras, Engº. Rogério relatou que no contrato da SETEP há 36 

duas etapas distintas: A primeira é a conclusão do contrato original, provavelmente até abril. A segunda trata-se do 37 

PAC Complementar que poderá ser fruto do aditivo com esta empresa. Relatou as Frentes em andamento no 38 



                                                      
contrato original: No Jagatá esta em execução da pavimentação e drenagem das vias principais, conforme planejado 39 

em dezembro. Na Queimada estão em execução muros e drenagem junto ao talwegue, conforme planejado em 40 

dezembro. Na Mariquinha está em execução a detonação de rochas na via de acesso principal, para possibilitar e 41 

execução de muros, lixeira e drenagem. Além de serem necessários reparos da rede de esgoto por parte da STC, no 42 

local da execução da futura escada de acesso, conforme planejado em dezembro. No Monte Serrat existem em 43 

execução duas frentes: A primeira é na Rua General Vieira da Rosa, onde está em andamento a detonação de rocha, 44 

conclusão das caixas de captação da via geral e, posteriormente, a execução de um muro para possibilitar a 45 

conclusão da drenagem desta via. Também está em andamento, neste trecho, a execução das drenagens transversais 46 

à via. A outra frente no Monte Serrat é na Rua da Bica onde está em execução drenagem até a Servidão Telles, 47 

conclusão dos muros em andamento e escadaria de acesso a uma residência. Estas duas frentes também estavam 48 

previstas no planejamento de dezembro. Na Serrinha está em andamento a drenagem e pavimentação do trecho 49 

final da variante da S29, conforme planejado em dezembro. Frentes a serem planejadas, ainda dentro do contrato 50 

original da SETEP: Monsenhor Topp e adjacências (conclusão da escadaria e reparos em vias danificadas); Morro 51 

da Penitenciária; Morro do 25 (pavimentação); Morro do Horácio (muro e drenagem); Serrinha (término da via do 52 

Talwegue); Caieira (reparos no pavimento da C1 e ponto de  deságüe intermediário de drenagem); Colocação de 53 

Guarda Corpo: Monsenhor Topp, Queimada, Caieira (Servidão Xiru/final da C6), Serrinha (borda da variante da 54 

S29), Bica, Penitenciária (MP22, MP4), relatou Engº. Rogério. As frentes a serem planejadas para PAC 55 

Complementar serão discutidas pela equipe técnica e social, juntamente com as empreiteiras e lideranças 56 

comunitárias. Ainda com relação às obras SETEP, Engº. Rogério informou que já foram investidos 90% do 57 

contrato, sendo que a prioridade são as obras de risco (R3 e R4), por isso, a Comunidade da Caeira consumiu parte 58 

considerável do recurso. Sr. Clair refletiu que a SETEP assumiu as obras do Maciço, porém o Morro da 59 

Penitenciária carece de obras. Engº. Rogério justificou que a obra do Morro da Penitenciária não avançou por 60 

causa da rescisão do contrato junto à MAP. Sr. Adalberto reclamou sobre os problemas com relação à rede de 61 

esgoto da Servidão Telles, pois foi colocado tampão na rede antiga. Afirmou que é uma obra emergencial, porém 62 

não foi executada. Sr. Samir apresentou sua indignação com relação às obras do Maciço, enfatizando que falta 63 

fazer muita coisa. Engº. Rogério prosseguiu sua exposição, informando: Comunidade Jagatá, a SETEP continua o 64 

serviço de pavimentação. Comunidade da Queimada estão em execução os serviços na encosta, com muro, 65 

pavimentação e drenagem, STC está trabalhando, paralelamente nestas duas comunidades. Comunidades Serrinha e 66 

Caeira, as obras nas vias principais estão em fase conclusiva. Comunidade do Mont Serrat os muros emergenciais 67 

estão em execução, destacando que na Rua General Vieira da Rosa tem diversos entraves que atrasam os trabalhos. 68 

Sr. Adalberto reclamou que as emissoras de comunicação utilizam a Rua General Vieira da Rosa, porém não 69 

tomam providências para manutenção da mesma. Engº. Rogério deu prosseguimento à sua exposição, informando 70 

que nas Comunidades do Morro da Mariquinha e Tico-Tico será realizada vistoria no dia 16/03, ressaltando que a 71 

obra depende de detonação de rocha. Na Rua Monsenhor Topp os funcionários abandonaram a obra. Das quatorze 72 

frentes de trabalho, atualmente tem quatro trabalhando. A obra da Rua Monsenhor Topp será retomada. Na 73 

sequência, Engº. Rogério destacou os empecilhos que influenciam diretamente no fluxo das obras: chuvas 74 

intensas, abandono da obra e comércio local. Sr. Clair lembrou que, há um ano, está solicitando vinte metros de 75 

escada e ainda não foi executado. Na oportunidade, reiterou a solicitação para que seja inclusa na programação. Sr. 76 



                                                      
Clair refletiu, fazendo comparativo, que as obras particulares iniciam e findam, porém no Maciço, a empresa não 77 

conclui nenhuma obra. Na oportunidade, Átila solicitou a inclusão da obra do Morro da Penitenciária como 78 

prioridade; Sr. Clair enalteceu o Corpo de Bombeiros pelo projeto desenvolvido junto às crianças/adolescentes das 79 

comunidades. Secretário Átila ressaltou que tem a expectativa de, em breve, celebrar os 100% de abastecimento 80 

de água no Maciço. Disse também que falta executar o correspondente a 550 mil reais do contrato de infraestrutura 81 

atual, por isso, está sendo reavaliado todo o projeto. A previsão é aditar mais três milhões de reais, dentro dos 25% 82 

de aditivo permitido por lei do contrato atual, restando em torno de um milhão e meio de reais, para concluir as 83 

obras necessárias, montante que será negociado junto aos órgãos competentes para que viabilizassem este restante. 84 

Átila informou que terá também o recurso do PAC Complementar. Com relação à SETEP, Átila esclareceu que na 85 

próxima semana haverá reunião com a referida empresa para ver da possibilidade de aditivar o contrato. Com 86 

relação à dúvida apresentada pelo Sr. Elivaldo, Secretário Átila esclareceu que, caso não haja acordo com a 87 

empresa SETEP, deverá ser feita nova licitação, porém a probabilidade é de aceitação do aditivo. Com relação às 88 

habitações, Átila rememorou todo o processo de licitação, bem como a relação de propostas, salientando que 89 

apenas uma empresa se dispôs a contratar o serviço, assumindo a construção de cinqüenta unidades habitacionais, 90 

sendo o Lote 5 e Lote 6. A Prefeitura está aguardando a resposta da Procuradoria Geral do Município sobre a 91 

possibilidade de fazer contratação direta. Vereador João Antônio Amin solicitou esclarecimentos sobre a parceria 92 

junto ao SINDUSCON. Neste sentido, Átila informou que aproximadamente trinta (30) empresas foram 93 

contatadas, porém apenas duas apresentaram propostas. Átila falou da importância da agilidade da Caixa 94 

Econômica em aprovar a proposta da empresa que apresentou um processo construtivo alternativo com painéis pré-95 

moldados para acelerar a construção das cento e trinta e oito (138) casas do Alto Caeira e Serrinha. Sr. Valdecir 96 

fez crítica com relação à morosidade da construção das casas. Sr. Elivaldo novamente solicitou o agendamento de 97 

reuniões com os moradores das comunidades, destacando que os técnicos e o secretário deveriam ir às 98 

comunidades para esclarecer as questões referentes à construção das casas. Engº. Rogério propôs a elaboração de 99 

cronograma de reuniões sobre habitações. Momento das Comunidades: Sr. Samir desabafou dizendo que está 100 

faltando saneamento, escada, e que o projeto está uma bagunça. Átila disse que, dada a rescisão de contrato com a 101 

MAP, as obras de infraestrutura do projeto tiveram que ser reprogramadas e passaram por diversos problemas. Sr. 102 

Paulino solicitou informações sobre a Rua Monsenhor Topp e Servidão Berreta com relação às obras que foram 103 

abandonadas, permanecendo os moradores em situação de risco. Engº. Rogério disse que a empresa retomará a 104 

obra em março. Sr. Adalberto questionou sobre a demora no inicio da construção das casas e reclamou que a 105 

situação da Rua General Vieira da Rosa está uma vergonha, solicitando que fosse feito, pelo menos, um paliativo. 106 

Átila disse que a SMHSA, através de ofício, deverá ser solicitado à SMO para tapar os buracos fazendo a 107 

manutenção. Beto solicita informações sobre o Parque. Américo disse que o prazo é de junho/2010 e junho (2011, 108 

porém teve atraso). Sr. Adalberto questionou que a empresa contratada para construir a sede do Parque, 109 

subcontratou uma cooperativa que tem poucos funcionários. Está tudo abandonado, concluiu Sr. Adalberto. Kelly 110 

esclareceu que, para a construção da sede do parque, será utilizado recurso destinado ao Parque. Disse também que 111 

o Conselho do Parque constituiu dois (02) grupos de trabalho, sendo que um deles é para acompanhar as obras da 112 

Sede do Parque. Sr. Matias informou que, inúmeras vezes, foi ameaçado por causa dos problemas de drenagem, 113 

que provocam a inundação de algumas residências. Engº. Rogério esclareceu que algumas casas que deverão ser 114 



                                                      
retiradas. Sr. Matias reclamou que as obras deixaram a comunidade em situação instável; escadas/rampas estão 115 

paradas por causa das chuvas. Solicitou agendamento de visita técnica para avaliar a drenagem e a situação da 116 

rampa. Sr. Valdecir disse que está esperando a resposta sobre as luminárias da transcaeira, frisando que uma parte 117 

nunca foi colocada e outra foi instalada e quebrada. Sr. Valdecir solicitou recuperação da Rua Custódio F. Vieira, 118 

onde o tráfego da carga pesada é por conta das obras; na Rua Explosão foi feito paliativo; na Servidão Xiru falta 119 

pavimentação, bem como na Servidão Paraná (C5); na Servidão Souza  está com os canos expostos e quebrados. 120 

Por fim, Sr. Valdecir disse que parou de freqüentar a Secretaria e as reuniões, pois o projeto não avança, insiste 121 

que falta agilidade, exemplificando a construção do Galpão de Reciclagem. Em atenção, Átila informou que a 122 

Ordem de Serviço para a construção do Galpão Reciclagem será assinada no dia 21/03, junto à Empresa 123 

ENGETOM (Turvo), e esclareceu que não adianta prometer o impossível, pois as obras vão ainda demorar mais 124 

dois (02) anos. Com relação às casas, Átila disse que o Hélio Bairros do SINDUSCON se dispõe a treinar 125 

cinqüenta (50) moradores do Maciço. O SINDUSCON através de suas empresas filiadas pretende dar treinamento 126 

para mão de obra local. Neste sentido, João Amin sugeriu que a Prefeitura deveria disponibilizar técnicos para 127 

cadastrar os interessados. A proposta interessou o grupo presente. Sr. Valdecir sugeriu que cada beneficiário 128 

deveria construir a sua casa. Sr. Elivaldo reiterou a proposta de reunião nas comunidades. João Amin sugeriu que 129 

a prefeitura oficializasse às comunidades esclarecendo a proposta e definindo prazo para inscrições. Com relação a 130 

valor de pagamento, Átila acredita que haja cinqüenta (50) pessoas que queiram trabalhar com carteira registrada. 131 

Com relação à Coopercasanova, Kelly disse que o contato está sendo realizado pelo Sr. Jair que está aguardando 132 

resposta da Cooperativa. Kelly disse também que se cada comunidade pudesse dispor de pessoas para compor a 133 

equipe de trabalho, seria um grande avanço diante das dificuldades. Sr. Sulimar disse que diante do panorama 134 

colocado, solicita informação com relação às três casas que permanecem em situação de risco. Átila esclareceu 135 

que, se o projeto for aditado, a situação estará inclusa com a construção do muro de contenção. Com relação à 136 

largura das ruas e calçadas, Engº. Rampinelli esclareceu na J08 todo seu trajeto terá um metro de passeio, mesmo 137 

que em alguns locais rebaixados. Valmor e Sulimar solicitaram providências com relação a casa em frente da 138 

Igreja que é utilizada somente para depósito, proliferando ratos. Sr. Sulimar realçou a necessidade de conversar 139 

com COMCAP com relação às lixeiras e outras questões. Na oportunidade, enalteceu o trabalho e a disponibilidade 140 

da CASAN, informando que a Comunidade do Jagatá está sendo abastecida com água 24 horas. Sr. Salvador 141 

expôs que na Rua Ângelo La Porta já teve reunião com a equipe técnica da prefeitura, aguardando a seqüência das 142 

obras. Sr. Valmor relatou que a CASAN iniciou os trabalhos na Queimada, destacando que houve desvio de rede, 143 

por conseqüência de uma família que impede a passagem da rede. Neste sentido, Engº. Rogério disse que deverá 144 

ser tomada a definição pela Servidão Administrativa ou elevatória. Sr. Valmor disse também que as obras da 145 

CASAN estão ótimas, porém a SETEP cortou a rede de esgoto/água e não foi arrumado. Indagou a prefeitura sobre 146 

o aluguel social, e sobre o local e quando serão construídas as casas. Átila disse que se o local não é de risco a casa 147 

poderá ser reconstruída no mesmo local. Engº. Rogério complementou a informação dizendo que, depois do muro 148 

construído, tem como avaliar a possibilidade. Por fim, Sr. Valmor reclamou sobre a morosidade no corte/poda das 149 

árvores, informando que na presente data está encaminhando nova solicitação à FLORAM. Nada mais havendo a 150 

tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 151 



                                                      

 



                                                      

 



                                                      

 

 


