
                                                         
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR – 07/04/2010                            1 
No sétimo dia do mês de abril de dois mil e dez, às dezessete horas, na sala de reuniões da 2 

Secretaria Municipal de Turismo se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do 3 

Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade estiveram presentes trinta e duas 4 

(32) pessoas representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas 5 

contratadas. A Assistente Social Kelly Cristina Vieira deu início à reunião destacando que o 6 

objetivo é a apresentação da nova proposta do cronograma de obras, conforme estabelecido na 7 

última reunião ordinária do Comitê Gestor, realizada no dia 31/03/2010. Sr. Luiz, considerando a 8 

presença do Sr. Cirilio, ex-presidente da comunidade do Morro do Horácio, destacou que a reunião 9 

foi agendada especificamente para os representantes legais no Comitê Gestor, fazendo menção em 10 

retirar-se da reunião. Neste sentido, Sr. Clair se pronunciou destacando que convidou mais um 11 

representante da Associação dos Moradores do Morro da Penitenciária para participar da referida 12 

reunião. Kelly e Rogério esclareceram que quem opina e decide é o representante legal, o que não 13 

exclui a presença de outros moradores e que o Regimento Interno deixa bem claro a legitimidade. 14 

Considerando o incômodo provocado com a sua presença, Sr. Cirilio se retirou. Dando 15 

prosseguimento à reunião, Nelson Bittencourt agradeceu a compreensão do Sr. Cirilio e informou 16 

que a reunião é para tratar da nova metodologia de trabalho. Destacou que esta nova estratégia é 17 

para centralizar os trabalhos. Com relação às situações emergenciais, serão criadas equipes 18 

especiais, conforme a necessidade. Engº Rogério iniciou sua explanação destacando que qualquer 19 

coisa que é feita errada causa sérias conseqüências. Referindo-se ao projeto do Maciço, destacou 20 

três aspectos relevantes: 1) Área de muito alto risco, considerando que o Maciço é uma rocha – área 21 

de muita fragilidade, casas muito precárias; 2) Crescimento muito alto; 3) Área de alta 22 

periculosidade. Engº Rogério esclareceu que a proposta é trabalhar nas vias principais, iniciando 23 

pelas comunidades da Caeira, Serrinha, Mont Serrat, Horácio e Penitenciária com uma equipe 24 

permanente. A previsão é de concluir em doze semanas (três meses) operacionais e não de 25 

calendário, com obras da Empresa SETEP. As obras, posteriormente, serão executadas na face 26 

norte: Santa Vitória e Morro do 25; face sul: Queimada e Jagatá; face oeste: Mariquinha até a Rua 27 

Cruz e Souza. Informou que a MAP deverá realizar seu trabalho antes da SETEP. Neste sentido, 28 

Nelson informou que a CASAN foi notificada tendo sete dias para reiniciar as obras. Disse também 29 

que o abaixo assinado feito pelos presidentes das associações de moradores do Maciço foi entregue 30 

ao prefeito, com cópia para o governador. D. Neide pediu atenção à situação emergencial na 31 

Travessa Arnaldo Tomaz Domingos – Morro do Céu, onde os moradores querem chamar a 32 

imprensa. Rogério se prontificou em verificar a situação. Messias, da Empresa JK, relatou que com 33 

esta nova metodologia de trabalho, de concentração das obras, o rendimento duplicou no último 34 

mês. Engº Rogério complementou que este procedimento facilita a entrada dos caminhões para o 35 

abastecimento das frentes de trabalho. Com relação à exposição da D. Neide, Nelson frisou que as 36 

obras emergenciais não podem aguardar, portanto, a prefeitura não vai deixar de executá-las. Sr. 37 

Jair questionou com relação ao cronograma, considerando a necessidade de executar a implantação 38 

da rede de água e esgoto. Disse ainda que atender as vias principais, exclui as servidões. Destacou 39 

que a comunidade do Mont Serrat continua pedindo água e esgoto. A necessidade básica é a água. 40 

Há dois anos a comunidade convive com os problemas de abastecimento de água. Os moradores 41 

continuam cobrando das lideranças esta solução. Sr. Jair disse ainda que é preciso discutir o PAC 42 

II para atender as servidões, não apenas do Mont Serrat, mas de todas as comunidades. Engº 43 

Rogério disse que o raciocínio é fazer a Rua da Bica até o reservatório da CASAN, o que 44 

independe da rede de água e esgoto. Tudo isso deverá estar conjugado com o PAC II e que, para 45 

fazer as servidões, é preciso ter as ruas principais. Kelly disse que na CONSEBAN, Caeira e Tico-46 

Tico tem alguns trabalhos isolados previstos como desmonte de rocha, instalação de corrimão, 47 

instalação do padrão da luz, água e esgoto. Kelly informou também que na Serrinha já foi feito 48 

levantamento topográfico para a regularização fundiária. D. Clara disse que a liderança comunitária 49 

deve esclarecer aos moradores, todos os trabalhos que estão sendo realizados nas comunidades. Sr. 50 

Clair solicitou a conclusão das obras emergenciais e execução do muro que caiu, o qual foi 51 

prometido e não foi feito. Sr. Maxwel pediu atenção para a situação emergencial da casa da D. 52 



                                                      
Danuza, evitando o desabamento da sua casa.  Engº Rogério irá verificar com a SETEP a instalação 53 

dos corrimões. Sr. Valdecir falou da importância dessa nova estratégia, principalmente a conclusão 54 

da instalação da rede de água e esgoto nas comunidades que estão sem água. Destacou que as 55 

lideranças comunitárias devem estudar bem esta proposta, pois é preciso olhar o projeto como um 56 

todo e não só na própria comunidade. Engº Rogério disse que a MAP deverá agilizar o trabalho 57 

para que a SETEP possa trabalhar. Nelson informou que será distribuída ficha para os presidentes 58 

das associações de moradores estarem informados sobre as obras. Sr. Matias disse que na SV6 o 59 

muro foi iniciado. A MAP, para fazer a rampa, deixou minando água debaixo das casas, onde há 60 

necessidade de um serviço paliativo. Rogério, Rampinelli e Dorothea irão verificar in loco. Sr. 61 

Matias disse também que estão contentes com o kit postinho, porém permanece o problema da falta 62 

de água. Sr. Sulimar questionou se as empresas estão cientes desta alteração, Engº Rogério 63 

respondeu que sim e que isso favorece as empresas. Destacou que é preciso resolver o problema da 64 

MAP. Não entende o porquê da resistência da CASAN. Rampinelli esclareceu que o problema é 65 

muito maior do que os seis mil reais, custo do booster, informou que o valor do aditivo é de um 66 

milhão e meio de reais, vinte por cento sobre o valor do contrato. Kelly reafirmou a necessidade e 67 

urgência da assinatura do aditivo para dar continuidade ao projeto do Maciço. Sr. Valmor falou da 68 

existência de inúmeros problemas na comunidade em relação à pavimentação e caixas de inspeção 69 

entupidas, que acabam recaindo sobre a liderança comunitária. Eng. Rogério afirmou que será 70 

necessário elencar as situações emergenciais na Queimada para priorização no próximo trimestre, 71 

que se somarão à execução da drenagem principal. Sr. Jair afirmou que a execução da Transcaeira 72 

foi uma forma de desviar a questão da suspensão do trabalho da MAP, uma vez que se dá prioridade 73 

para a execução das obras mais fáceis. Eng. Rogério esclareceu que é importante a compreensão de 74 

que trabalhar nas vias principais do Maciço torna a execução das obras mais eficaz, pois essas vias 75 

centrais permitem alimentar as vias secundárias e oferece maior visibilidade ao Projeto. E em 76 

relação à MAP, a questão do narcotráfico está interferindo no trabalho da empresa, inclusive, a 77 

mesma estava ansiosa para sair do Mont Serrat devido a esta questão. Kelly acrescentou que quando 78 

ocorre uma situação delicada em relação ao narcotráfico o poder público recua até que a situação se 79 

amenize e quando da retomada das obras é necessário repensar as estratégias de mobilização. No 80 

Morro do 25, por exemplo, as equipes foram retiradas temporariamente e agora estão sendo 81 

retomadas as atividades, inclusive, foi realizada uma reunião comunitária sobre regularização 82 

fundiária. Sr. Luiz afirmou que esses problemas estão muito relacionados com a forma que o poder 83 

público inicia o trabalho na comunidade; No Morro do Horácio, por exemplo, a Prefeitura foi 84 

entrando sem estabelecer contato com ninguém; Por isso é necessário informar os moradores e as 85 

lideranças antes do início das atividades. Questionou também se está prevista intervenção na Rua 86 

Ana Xumadelo. Eng. Rogério esclareceu que na medida em que as equipes forem concluindo os 87 

trabalhos principais na comunidade Alto da Caeira, migrarão para o Morro do Horácio. Sr. 88 

Valdecir acrescentou que muitas vezes os próprios funcionários das empresas entram em terrenos 89 

particulares sem pedir autorização e salientou que a partir do momento em que a Prefeitura deixa de 90 

estabelecer comunicação com as lideranças comunitárias começa a ter impasses com os moradores, 91 

sejam traficantes ou não. Sr. Clair pautou a necessidade de que a fiscalização das obras seja 92 

eficiente e que ocorra desde o início dos trabalhos das empresas, orientando-as inclusive sobre 93 

como a obra deve ser executada. Acrescentou que o Sr. Henrique, antigo engenheiro da empresa JK 94 

Engenharia responsável pela fiscalização das obras, fiscalizava os trabalhos somente quando já 95 

concluídos. Apresentou-se, então, o novo engenheiro responsável pela fiscalização das obras, Engº 96 

Messias, o qual esclareceu que a função de apresentar a forma como a obra deve ser executada é da 97 

Prefeitura, mas que ele irá fiscalizar as obras durante todo o processo. Em seguida, Eng. Rogério 98 

salientou que foi elaborado o esboço da proposta de trabalho trimestral, mas o cronograma só será 99 

fechado com a participação das lideranças comunitárias. Explicitou a proposta de trabalho para os 100 

próximos 90 (noventa) dias operáveis: a implantação da rede de água e esgoto deve ser concluída 101 

nas comunidades Alto da Caeira e Serrinha. A empresa MAP trabalha com implantação da rede de 102 

água e esgoto no Morro da Penitenciária, Santa Vitória, Jagatá e Queimada; paralelamente 103 

implantará os boosters na Mariquinha, Tico-Tico e Mont Serrat. A SETEP concluirá as principais 104 



                                                      
vias do Alto da Caeira e Serrinha; trabalhará com três frentes no Pastinho (prioridade), na Nova 105 

Descoberta e Quebra-Pote. No Morro do Horácio haverá desde o início uma equipe de muro, e 106 

conforme as outras forem concluindo os trabalhos no Alto da Caeira e Serrinha migrarão para o 107 

Horácio. No Morro da Penitenciária haverá uma equipe de trabalho e terá uma equipe para 108 

atendimento de emergências, cuja atuação já está prevista no Jagatá, Mariquinha e Queimada. Está 109 

previsto também para este período uma equipe de desmonte de rocha, mas ainda não foi 110 

regularizada. O Eng. Rogério informou que em cada reunião do Comitê Gestor será identificado no 111 

quadro de execução das obras o andamento destas. Eng. Rampinelli lembrou que a primeira 112 

semana de trabalho do cronograma apresentado será a partir do dia dezenove (19) de abril, visto que 113 

ainda há alguns serviços pendentes no Alto da Caeira. Kelly propôs o agendamento de uma reunião 114 

com a equipe da CASAN, após os 7 (sete) dias úteis do envio da notificação. Esta ficou pré-115 

agendada para o dia vinte (20) do corrente mês, no mesmo local, para discutir sobre esgoto sanitário 116 

e água. Caso haja imprevistos as lideranças serão informadas. Ao final da reunião, as lideranças 117 

comunitárias afirmaram que o cronograma de obras apresentado estará em contínua avaliação. Nada 118 

mais havendo a tratar nós, Danuza L. Rocha, Tamires C. Vígolo e Paulina Korc redigimos a 119 

presente ata. 120 


