
                                                         

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR – 29/09/2010 No vigésimo nono dia 1 

do mês de setembro de dois mil e dez, às dezesseis horas, no Ático da Secretaria 2 

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

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

presentes trinta e duas (32) pessoas representando entidades comunitárias, 5 

governamentais, ONGs, moradores e empresas contratadas. O Engº. Rogério Miranda 6 

iniciou a reunião justificando a ausência dos secretários e do Diretor de Habitação por 7 

conta de outros compromissos. Na seqüência apresentou a pauta da reunião: 1) 8 

Apreciação da ata; 2) Informes; 3) Ações de Educação Ambiental; 4) Panorama das obras 9 

e atividades sociais por comunidade; 5) Outros assuntos. Engº. Rogério colocou em 10 

apreciação a ata de 25/08/2010 que foi aprovada por unanimidade. Na seqüência foram 11 

apresentados os informes: A) Nova licitação das habitações será no dia 08/10/2010. Foi 12 

realizada reunião na Caixa com empresários e técnicos da SMHSA e houve interesse por 13 

parte de algumas empresas; B) CASAN: Engº. Coutinho relatou que a abertura da 14 

licitação para as obras de saneamento está prevista para o dia 05/11/2010, portanto, em 15 

janeiro/2011 teremos a empresa para implantação da rede. Com relação às instalações 16 

dos boosters, Engº. Coutinho disse que a CASAN irá continuar os trabalhos, e que em 17 

outubro será instalado o booster na Santa Vitória. Com relação ao booster da Queimada 18 

deverá ser trocado o local, pois após a instalação e ativação do booster a proprietária do 19 

terreno está incomodada. Engº. Coutinho esclareceu ainda que a equipe de emergência 20 

segue com as ligações no Jagatá, após Santa Vitória e Morro da Penitenciária. C) 21 

Contrato MGM: a empresa desistiu do contrato e foi notificada pelo setor jurídico da 22 

SMHSA. Posteriormente deverá ser realizada nova licitação. D) Obras da sede do 23 

Parque: empresa executora – Perímetro / vigência de contrato – 12 meses / 2ª medição – 24 

4% executado - Fator dificultador: necessidade de aterro. E) Levantamento topográfico / 25 

regularização fundiária – Empresa Iguatemi - Realizado: Caeira, Serrinha, Morro do 25 e 26 

Penitenciária - em andamento: Santa Vitória. F) Aditivo do prazo ao contrato da empresa 27 

SETEP, até março de 2011. D. Neide solicitou esclarecimentos sobre o que foi licitado e o 28 

que foi prorrogado. Neste sentido Engº. Rogério esclareceu que havia sido prorrogado o 29 

prazo de término do contrato, e que isto é comum em contratos grandes. G) Com relação 30 

à pendência da reunião anterior, Danilo e Paulina informaram que foi realizada reunião 31 

entre o Corpo de Bombeiros, FLORAM e SMHSA, onde ficou definido que, 32 

emergencialmente, o Corpo de Bombeiros irá executar o corte das árvores, em parceria 33 

com a FLORAM. Paralelamente, a FLORAM estará buscando recursos para adquirir os 34 



                                                      

equipamentos necessários para este serviço. Informaram ainda que o Corpo de 35 

Bombeiros ficou responsável pela elaboração do cronograma inicial para o corte de 36 

árvores que colocam em risco iminente as residências. Na oportunidade, o Sub-Tenente 37 

Rita apresentou o cronograma e disponibilizou as datas aos membros presentes na 38 

reunião. H) Sr. Clair solicitou supressão de vegetação na área de litígio para melhorar o 39 

acesso dos moradores. I) Danilo informou que na reunião do Conselho Consultivo Parque, 40 

mesmo com quórum mínimo, foi definido o Projeto de Lei para ser encaminhado à 41 

Câmara de Vereadores. Sr. Teco reclamou que não foi avisado, porém Paulina 42 

esclareceu que o recado foi repassado aos familiares através do telefone residencial. 43 

Para facilitar a comunicação, foi estabelecido que as reuniões do Conselho Consultivo do 44 

Parque serão realizadas toda primeira quarta-feira do mês, com exceção da próxima, que 45 

será realizada no dia 13/10, às 16 horas, considerando os dez dias para convocação, de 46 

acordo com o Regimento Interno. J) Maria Gabriela se apresentou como assistente social 47 

que acompanha a comunidade Vila Berreta (Santa Clara), e apresentou também dois 48 

moradores da Comissão Local de Obras (CLO) que estavam presentes pela primeira vez 49 

no Comitê Gestor Participativo, Sr. Paulo e Sra. Salete. Salientou ainda que a CLO da 50 

Vila Berreta (Santa Clara) foi formada no 2° momento do Encontro Comunitário, dia 27 de 51 

setembro e solicitou boas-vindas aos referidos moradores. K) Sub-Tenente Rita informou 52 

que no dia 05/10, no IEE, às 19:00 horas haverá reunião com todos os brigadistas e 53 

líderes das comunidades para a CASAN apresentar a proposta dos hidrantes. No dia 54 

16/10 será realizado o acampamento dos brigadistas e dia 21/10, às 19:00 horas a 55 

Formatura, defronte à Catedral Metropolitana. Na seqüência, informou os nomes dos 56 

brigadistas formados, por comunidade. A lista está disponível para consulta junto às 57 

assistentes sociais de referência de cada comunidade. No terceiro ponto de pauta, 58 

Cheyenne esclareceu as ações de educação ambiental: a) Com relação à proposta de 59 

sensibilização das famílias residentes no entorno no parque, a equipe está identificando 60 

os limites para preparar a abordagem. b) O contrato da Ambientalis prevê dez (10) 61 

mutirões de limpeza, sendo que o décimo está sendo realizado no Morro da Mariquinha. 62 

c) O Curso de Monitor de Trilhas, ministrado pela Escola Marista, tem carga horária de 08 63 

horas, sendo uma parte teórica, já realizada, e a aula prática será no próximo sábado. d) 64 

Calendário Riquezas do Maciço: Cheyenne informou que no dia 11/09, apesar das 65 

chuvas, foram realizados os registros fotográficos. Na reunião da comissão de 66 

saneamento foram pré-selecionadas algumas imagens. Na seqüência, Cheyenne 67 

apresentou as imagens ao Comitê Gestor e propôs a composição de uma equipe de 68 



                                                      

trabalho para realizar a composição final do calendário. Engº. Rogério enalteceu o 69 

trabalho da Empresa Ambientalis destacando a importância do trabalho de educação 70 

ambiental. Prosseguindo, Engº. Rogério destacou o objetivo da reunião que é de discutir 71 

juntos as estratégias das obras, sendo atualmente quatorze frentes de trabalho, conforme 72 

retrata o mapa exposto ao grupo reunido. Disse também que uma obra grande é lenta e 73 

complexa.  Em seguida, foi apresentado o panorama das obras com complementações 74 

das lideranças de cada comunidade. Jagatá: Há dois (02) meses a obra estava travada, 75 

para isso houve estratégia com a CASAN para dar prosseguimento do muro e 76 

pavimentação. Sr. Sulimar disse que está de acordo com os serviços. Queimada: Engº. 77 

Rogério e Sr. Valmor disseram que os moradores não entendiam que precisava fazer 78 

primeiro o muro para depois abrir a rua, mas após inúmeros esclarecimentos, houve 79 

acordo. Um morador da Queimada informou que no final da Rua Adir Marcelino, o esgoto 80 

está apresentando problemas, pois alguém ligou esgoto indevidamente. Sr. Valmor 81 

esclareceu que na Queimada a rede não estava pronta e algumas pessoas fizeram as 82 

ligações. Em decorrência deste procedimento, houve vazamento. Engº Coutinho disse 83 

que o contrato da empresa está em fase final. Porém, Engº Rogério solicitou 84 

compreensão dos técnicos da CASAN. Assim sendo, Coutinho se comprometeu de 85 

verificar a situação, em caráter emergencial. Sr. Valmor solicitou colocação de mureta. 86 

Mariquinha: retirada da rocha / detonação de rocha; mudança do local de uma escada. 87 

Engº. Rogério informou que serão sessenta (60) dias de obras. Sr. Rogério Antônio 88 

perguntou por que parou a detonação da pedra na Comunidade do Morro da Mariquinha, 89 

por solicitação do Engº. Rogério. Engº. Rampinelli informou que o material a ser usado no 90 

trabalho ainda não chegou e com chuva não dava para executar o serviço. Esclareceu 91 

também que o sistema de detonação de rocha é lento e de baixo risco. Tico Tico: Engº. 92 

Rogério disse que a estratégia é fazer reunião da Comissão Local de Obras sobre as 93 

obras, muros, detonação de rocha. A reunião deverá ser agendada pela assistente social 94 

de referência com as lideranças comunitárias. Penitenciária: Sr. Clair disse que é a 95 

comunidade que tem mais dificuldades de acesso. Engº. Rogério informou que tem uma 96 

equipe para executar a obra lentamente. Morro do Céu: D. Lenira informou sobre a 97 

situação da casa que caiu na Rua Djalma Moellmann. Dorothea disse que foi no local com 98 

o engº, tendo orientado a família a demolir a residência. O proprietário mudou-se para 99 

uma casa na escadaria da Rua Djalma Moellmann, porém familiares construíram outra 100 

casa no mesmo local, em área de risco. Lenira perguntou se os corrimões na Rua 101 

Araranguá serão instalados até o final da rua. Rampinelli informou que sim, porém, 102 



                                                      

posteriormente, após a construção dos muros de contenção. Vila Berreta: Na Rua 103 

Monsenhor Topp a drenagem está colocando em risco algumas casas. Uma moradora 104 

questionou sobre a construção de alguns novos degraus, no que o Engº. Rampinelli 105 

informou que, como a parte plana da escada era bastante inclinada e as pessoas 106 

escorregavam, foram criados alguns degraus intermediários para minimizar o problema. 107 

Engº. Rogério complementou dizendo que com o tempo os moradores irão se adaptar à 108 

nova situação, que é mais segura. Com relação à drenagem, Sr. Teco questionou que a 109 

grade (grelha) irá proporcionar o entupimento. Sr. Lalo disse que no Mocotó as grades 110 

estão chumbadas. Engº. Rogério disse que as peças, espaçadamente, não deverão ser 111 

chumbadas. Engº.  Rampinelli concordou que há equivoco e que este problema será 112 

reavaliado e refeito onde está colocado de forma incorreta. Horácio: Engº. Rogério 113 

informou que a obra está travada e precisa conversar com a comunidade, pois as frentes 114 

de trabalho dependem da CASAN. Morro do 25: Os muros estão em execução, 115 

diminuindo em alguns casos, o risco das casas. Serrinha: detonação de rocha e 116 

pavimentação. Monte Serrat: Duas vias em execução, a General Viera da Rosa e Rua da 117 

Bica. Sr. Teco apresentou alguns questionamentos: porque a obra na Rua da Bica parou; 118 

por que tiraram os postes, detonaram a pedra e não continuaram; solicita tapar a 119 

drenagem que vai da Rua da Bica para a Vila Nova. Engº. Rogério disse que a situação 120 

será estudada. Sr. Teco disse ainda que em reunião de campo com Engº. Rampinelli, o 121 

recapeamento era para ter início no dia 20/08 e não iniciou ainda. Engº. Rogério disse 122 

que está na programação, mas Sr. Teco reclamou que há três (03) anos falam que está 123 

na programação. Sr. Teco relatou que havia solicitado melhorias na Servidão ao lado da 124 

Igreja, porém Engº.  Rampinelli havia dito que não daria para fazer, no entanto a 125 

Secretaria Municipal de Obras foi lá e executou a obra. Em atenção às colocações do Sr. 126 

Teco, Engº. Coutinho disse que, por vezes, fica envergonhado quando vai à obra 127 

executada pela CASAN pela morosidade pois, como o serviço é terceirizado, a 128 

empreiteira é que define as pessoas. Há um (01) ano a CASAN está para executar 129 

serviços no Mocotó, mas as licitações dão desertas e não tem como concluir a obra. Sr. 130 

Teco reclamou ainda que são apresentadas datas de inicio das obras, mas nunca se sabe 131 

a previsão de conclusão. CONSEBAN: D. Neide disse que foram colocados guarda corpo; 132 

escadarias da Djalma Moellmann, Servidão Macário e no final da Rua Ângelo Laporta (via 133 

de acesso ao Parque). D. Neide disse também que toda reunião houve dizer que há 134 

muitos problemas em obras grandes, porém, os moradores do CONSEBAN precisam de 135 

algumas respostas, como: no final da Servidão Germinal Moreira as casas serão retiradas 136 



                                                      

ou não? Considerando que elas não tem infra-estrutura, é preciso definir o projeto e isto 137 

independe de licitação, precisa sim de determinação administrativa. D. Neide disse 138 

também que na Rua Anacleto Damiani não foi colocado guarda corpo. Os moradores 139 

solicitaram a substituição de parte da escadaria da Anacleto Damiani e até agora não 140 

houve definição, nem que sim nem que não. Também solicitou a relação das famílias que 141 

foram cadastradas para habitação e nada recebeu. D. Neide concluiu dizendo que o que 142 

precisa é vontade política. Engº. Rogério informou que o projeto está em fase de 143 

transição. Neste sentido, sugeriu que seja agendada uma reunião com os moradores do 144 

CONSEBAN para ver como será a obra, mas no seu tempo. Com relação à remoção, 145 

Engº. Rogério relatou que os muros estão sendo executados para diminuir os riscos e a 146 

necessidade de remoção. Engº. Rogério esclareceu que não é possível trabalhar com 147 

desleixo e que nos próximos meses iremos conversar sobre isso. A solicitação de 148 

ampliação da Rua Anacleto Damiani, em substituição a um trecho da referida escadaria, 149 

também está sendo estudada. Quanto ao guarda-corpo na referida rua, deverá ser 150 

colocado após a reforma da escadaria. Santa Vitória: Sr. Matias disse que aguarda 151 

instalação do booster para agilizar o fornecimento da água e que os moradores estão 152 

esperando a execução da rampa, com ansiedade. Informou Sr. Matias que na Rua Joel 153 

Jorge falta limpeza da drenagem e tem o problema de um muro caindo, próximo à Rua 154 

Visconde de Taunay. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina 155 

Korc redigi a presente ata. 156 
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