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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR – 12/05/2010
No décimo segundo dia do mês de maio de dois mil e dez, às dezesseis horas, na sala de

3

reuniões da Secretaria de Turismo se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os

4

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

5

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

6

empresas contratadas. Professor Salomão Mattos Sobrinho iniciou a reunião informando a pauta:

7

1) Entrega da ata de 28/04/2010; 2) Obras de saneamento - CASAN; 3) Denominação das ruas; 4)

8

Agendamento da reunião da Comissão de Saneamento; 5) Projeto de implantação do Kit

9

Postinho; 6)Pendências junto à Secretaria Municipal de Obras - SMO. Professor Salomão

10

informou que a ata de 28/04/2010 está disponível e será apreciada na reunião ordinária. Destacou

11

que o motivo principal desta reunião é a situação das obras da Empresa MAP, que se não for

12

equacionado, com urgência, vai travar as demais obras de infra-estrutura. Israel Matioli

13

representante da CASAN relatou que a Empresa MAP estava descontente com a questão

14

financeira e solicitou rescisão contratual. Para evitar uma nova licitação, e considerando que a

15

segunda empresa não quis assumir o serviço, a CASAN e a MAP optaram pela terceirização da

16

obra. Quando a CASAN começou a tratativa com a empresa subcontratada, para assumir o

17

contrato da MAP, que inicialmente havia aceitado a proposta com a condicionante que a empresa,

18

ao assumir, pagaria à MAP o título de reembolso de prejuízo na ordem de um milhão de reais.

19

Porém, hoje as tratativas estão mudando, pois a MAP solicitou valor maior ainda, o que

20

possivelmente será encaminhado ao jurídico para negociação e decisão. Professor Salomão

21

solicitou agilidade da CASAN para a definição e retomada do trabalho. Américo enfatizou que, se

22

a empresa está alegando prejuízo, possivelmente a situação será encaminhada ao jurídico.

23

Rampinelli informou que a ausência da MAP já está no limite de velocidade da obra, com reflexo

24

nas obras do Morro do Horácio e Mont Serrat, estendendo os problemas nas obras de infra-

25

estrutura planejada no cronograma de noventa (90) dias de obras. Sr.Clair reclamou que, de

26

acordo com o cronograma, as obras já deveriam ter iniciado. Rampinelli destacou que no Morro

27

da Penitenciária algumas frentes independem da MAP/CASAN, porém, para fazer a ligação de

28

água sem a rede estar pressurizada não é recomendável, pois pode haver vazamento, concordou

29

com Sr. Clair que tem frentes possíveis de executar nesta comunidade. Sr. Matias da

30

Comunidade Santa Vitória disse que as frentes de serviço da SETEP estão travadas porque

31

precisam das obras da MAP e instalação de dois (2) boosters. Américo indagou Israel sobre o

32

encaminhamento apresentado anteriormente, da possibilidade da própria CASAN organizar

33

equipe de atendimento de emergência, finalizando algumas obras que ficaram inacabadas nas

34

comunidades. Israel disse que desconhece tal informação, pois provavelmente foi encaminhado

35

com a diretoria metropolitana. Como proposta, Salomão disse que será encaminhado relatório

36

dessa reunião para CASAN com prazo de resposta, onde será solicitada reunião com diretoria e

37

associações para resposta. Jackson Weber, assessor jurídico, informou da notificação

38

extrajudicial da Prefeitura Municipal de Florianópolis em relação à CASAN, esclarecendo que a

39

Prefeitura não pode ser responsabilizada por uma parte contratual que é de responsabilidade da

40

CASAN. O Procurador notificou extrajudicialmente a CASAN, ato este que torna público o que

41

está acontecendo com o contrato, que já foi respondida pela CASAN, aguardando prazo legal; se

42

a CASAN não cumprir suas obrigações contratuais a demanda se transforma em ação judicial. Sr.

43

Clair informou que, em reunião com o Presidente da CASAN, o mesmo sugeriu que o Prefeito

44

Municipal decretasse estado de emergência. Kelly e Jackson esclareceram as razões pelas

45

quais se caracteriza estado de emergência, e que a atual situação não preenche os critérios legais

46

para tal decreto. Professor Salomão frisou que o objetivo da Prefeitura não é entrar na justiça

47

contra a CASAN, mas sim, retomar as obras o mais rápido possível. Para tanto, serão tomadas

48

todas as tratativas possíveis como a reunião com a diretoria e associações, com o ministério,

49

presidência da CASAN e em ultima instância a justiça. Com relação à indagação da D. Neide se a

50

empresa tem penalidades legais, Salomão respondeu positivamente. Finalizando este ponto de

51

pauta, Israel disse que a CASAN tem participação no Projeto e interesse em retomar os serviços.

52

Com relação ao terceiro ponto de pauta, Professor Salomão disse que todas as ruas deverão ser

53

denominadas, que podem homenagear alguém da comunidade, pessoas falecidas, nomes de

54

flores, árvores, pássaros, peixes, com a devida justificativa para o nome. As lideranças deverão

55

apresentar as propostas e encaminhar à assistente social de referência na comunidade para

56

verificar se os nomes apresentados já não existem em outra localidade do município, pois não

57

poderá haver duas vias públicas com o mesmo nome. Posteriormente, será encaminhada para

58

Câmara de Vereadores pelo Prefeito, por comunidade, por isso não precisa fazer abaixo assinado.

59

Kelly esclareceu ao Sr. Clair que os nomes colocados pela UFSC, na comunidade do Morro da

60

Penitenciária, não estão reconhecidos oficialmente, porém a comunidade deverá avaliar a

61

permanência ou alteração dos nomes. Kelly exemplificou que na Serrinha já houve o

62

levantamento e está no processo de regularização jurídica/ fundiária. Como quarto ponto de

63

pauta, Kelly destacou a necessidade da retomada das reuniões da Comissão de Saneamento,

64

rediscutindo todas as ações da comissão. Professor Salomão sugeriu o agendamento da reunião

65

para a próxima semana e Américo propôs o dia 18/05, ás 16 horas, na SEMASJ. Kelly informou

66

que, se houver qualquer alteração, serão informados os presentes na reunião de hoje e aos que

67

não compareceram. A proposta foi aceita pelo grupo presente. D. Neide falou sobre a questão da

68

educação ambiental, voltada especialmente para a questão da reciclagem. Com relação ao

69

Projeto dos Baldinhos, Professor Salomão esclareceu que na comunidade Chico Mendes retiram,

70

atualmente, dez (10) toneladas de lixo orgânico. Há um estudo da empresa para ampliar o projeto

71

em outras comunidades. Seguindo a pauta, Américo prestou algumas informações com relação à

72

implantação do projeto Kit Postinho, explanando também o cronograma das reuniões

73

comunitárias. Com relação aos moradores que estão em débito junto à Celesc, Kelly esclareceu

74

que a forma de cobrança instituída pela Celesc irá dificultar no pagamento das parcelas atrasadas

75

e, por conseguinte, na instalação da nova ligação. Disse ainda que o Prefeito Municipal oficializou

76

à CELESC pedido de parcelamento, em até 60 meses, sem valor de entrada, para débitos

77

anteriores à instalação do Kit Postinho, para assegurar que todas tenham acesso legal aos

78

serviços públicos. A proposta é que os presidentes das Associações de Moradores

79

encaminhassem um abaixo assinado com a mesma solicitação, concluiu Kelly. As lideranças

80

presentes, na sua maioria, aderiram à proposta apresentada e subscreveram o documento.

81

Paulina irá fazer contato com as demais lideranças para agilizar o abaixo assinado. Sr. Jair

82

questionou sobre a cobrança de dívidas anteriores à instalação do Kit Postinho, se haverá

83

uma avaliação quanto à condição social das famílias, se a mesma se enquadra na tarifa social.

84

Com relação ao Kit Postinho, Sr. Sulimar perguntou se a comunidade do Jagatá

85

contemplada. Rampinelli esclareceu que no primeiro momento não, mas que já existe a avaliação

86

da situação do Jagatá, quando ainda pertencia à comunidade da Queimada. No que se refere às

87

tarifas, Kelly esclareceu que a tarifa social para os que recebem até três salários mínimos é

88

diferente dos demais. Posteriormente foram apresentados alguns informes: a) Professor Salomão

89

informou que, conforme encaminhamento da audiência pública do Plano de Manejo, a reserva

90

ambiental do Hospital deverá estar fora do Parque. b) A documentação para licitação das

91

habitações unifamiliares foi encaminhada na presente data; c)

92

triagem, Salomão informou que a licitação já foi concluída e espera-se a aprovação do SPA na

93

Caixa/Ministério das Cidades para dar a ordem de serviço; d) O Projeto Bondinho está

94

aguardando aprovação da CAIXA; e) Sr. Valdecir solicitou agendamento de duas reuniões

95

comunitárias, uma na parte baixa e outra na parte alta da comunidade da Caeira para esclarecer

96

os encaminhamentos do projeto. Kelly irá providenciar o agendamento junto à engenharia e

97

comunidade. Com relação ao levantamento e encaminhamento das obras emergenciais de

98

responsabilidade de execução pela Secretaria Municipal de Obras – SMO, Salomão solicitou que

99

as lideranças encaminhem cópia dos ofícios remetidos à SMO, para que a Secretaria de

100

Habitação tome conhecimento das solicitações e agende uma reunião com o Secretário de Obras

101

e as lideranças comunitárias do Maciço. Salomão destacou ainda que tudo que estiver dentro do

102

Projeto será contemplado pela SMHSA, as demais situações deverão ser assumidas pelos

103

órgãos/secretarias competentes. Nada mais havendo a tratar nós, Kelly Cristina Vieira e Paulina

104

Korc redigimos a presente ata.
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Com relação ao Galpão de

