
                                                         
 ATA  DA 14ª REUNIÃO   EXTRAORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  04/04/2012.                   1 
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e doze, às quinze horas, no Auditório da 2 

CASAN – Balneário do Estreito - Florianópolis se reuniram vinte e duas (22) pessoas na 3 

reunião extraordinária do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz com representação 4 

da COMCAP, CASAN e Guarda Municipal, conforme Lista de Freqüência anexa. Nelson 5 

Bittencourt, Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental e.e. iniciou a 6 

reunião solicitada pelo Comitê Gestor reunido em 28/03/2012, agradeceu a presença dos 7 

representantes da Guarda Municipal, COMCAP e CASAN e destacou que a FLORAM e a 8 

CELESC também haviam sido convidadas. Nelson informou que, as demandas do 9 

Maciço serão relatadas pelas lideranças comunitárias. Com relação à Guarda Municipal 10 

(GM), Sr. Sulimar relatou: 1) Nas comunidades do Jagatá e Queimada o ônibus por 11 

vezes não sobe, pois foram colocadas as placas de sinalização de proibido estacionar, 12 

mas não são obedecidas. Solicitou que a GM fiscalizasse os espaços de tráfego do 13 

transporte coletivo como todo o trajeto da Rua Aníbal Nunes Pires, principalmente no final 14 

da linha onde tem de ser feito a manobra de retorno. Sulimar disse ainda que, mesmo 15 

com alargamento e pavimentação das ruas, a dificuldade do tráfego permanece por ter 16 

carros estacionados nos dois lados da rua. 2) Na Rua Luiz Zilli falta fazer a sinalização. 3) 17 

Solicita a presença da GM nas reuniões do Comitê Gestor. Guilherme representante da 18 

Guarda Municipal expôs que há problema específico de trânsito e justificou que a Guarda 19 

Municipal está com falta de pessoal efetivo para atender as ocorrências e dificuldade de 20 

realizar as rondas periódicas. Atualmente, a equipe consegue atender 70% da demanda 21 

que se apresenta através do Disque 153. Guilherme disse ainda que as empresas de 22 

ônibus tem o contato da GM e, sempre que há problema, a mesma se desloca para liberar 23 

o trânsito, até com possibilidade de guinchar os carros. Disse também que há equipe 24 

específica para áreas que necessitam de maior atenção. Ressaltou a importância do 25 

envolvimento do Núcleo de Transportes. O grupo reunido definiu por solicitar a presença 26 

do Núcleo de Transportes e GM na próxima reunião do Comitê Gestor. Sr. Berto relatou 27 

que a comunidade já encaminhou ofício ao IPUF solicitando sinalização na entrada da 28 

Rua General Vieira da Rosa, mas até o momento nada foi realizado. Guilherme informou 29 

que onde o meio-fio está sinalizado com faixa amarela, porém sem placa de proibição, a 30 

sinalização não é válida. Sr. Antônio Vilela solicitou sinalização no entroncamento da 31 

Rua Major Costa com a General Vieira da Rosa e Rua Clemente Rôvere com Silveira de 32 

Souza. Também há problemas na Travessa Maria Dolores dos Santos, pois as denúncias 33 

são realizadas através do 153, mas a comunidade não é atendida. Sr. Antônio disse 34 

ainda que na Rua Clemente Rôvere e Laura Caminha Meira tem sinalização mas as 35 

pessoas não respeitam. Engª. Kátia reiterou a fala do Sr. Antônio ressaltando a 36 

importância de rondas nas ruas supracitadas, pois o estacionamento de veículos 37 

naquelas imediações dificulta inclusive o trabalho da empreiteira que tem frentes de 38 

trabalho no Maciço. Cicrano salientou a importância de insistir o pedido pelo 153 e 39 

oficializar a reclamação, caso não tenha sido atendido. Sr. Carlos também citou o 40 

problema do tráfego do transporte coletivo em virtude dos veículos estacionados 41 

irregularmente. Neste sentido, D. Lenira relatou que na Rua Fagundes Magalhães o 42 

ônibus não passa considerando que, por vezes, permanecem vinte e três (23) carros 43 

estacionados no local. Inclusive citou que tem empresa deixando, em média, oito (8) 44 

carros estacionados na referida rua. Com relação à falta de atendimento, Guilherme 45 

relatou que 30% das ocorrências não estão sendo atendidas devido à falta de efetivo e, 46 

reclamações de estacionamento não são priorizadas. Disse ainda que tem áreas que está 47 

sendo realizado o guinchamento, o que dá mais credibilidade e respeito. A respeito da 48 

indagação do Sr. Sulimar sobre a responsabilidade da fiscalização do trânsito, Guilherme 49 

informou que é tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, indistintamente. 50 

Encaminhamento: Solicitar a presença do IPUF, Núcleo de Transportes e Guarda 51 

Municipal na reunião do Comitê Gestor. Com relação à COMCAP, o diretor presidente 52 



                                                      
Marius Bagnati relatou que em dezembro de 2011 houve roubo de equipamentos e 53 

projetos na COMCAP, o que atrasou em muito os trabalhos da Companhia. Com relação 54 

aos  containers, Marius informou que o projeto atualizado será disponibilizado à SMHSA 55 

na próxima semana. Kelly informou que, considerando as alterações, o projeto 56 

reformulado deverá ser remetido à Caixa Econômica para nova análise e aprovação. 57 

Outra demanda solicitada pelas lideranças comunitárias é o cronograma do lixo pesado 58 

com agendamento de março a novembro de cada ano. Neste sentido, Kelly relatou que 59 

as comunidades do Maciço e a COMCAP sempre tiveram uma boa relação, inclusive na 60 

execução do cronograma do lixo pesado. Marius se comprometeu em providenciar o 61 

cronograma e disponibilizá-lo à SMHSA. Com relação às demandas do Mont Serrat, Kelly 62 

lembrou que Paulo Pinho e Paulo Nunes têm conhecimento de toda situação do Maciço e 63 

as solicitações elencadas referentes à reforma de lixeiras comunitárias dentre outras 64 

estão previstas no novo mapeamento do projeto. Outra solicitação é a reconstrução das 65 

lixeiras, uma situada na Rua Oadir Marcelino e outra na Rua Clemente Rôvere, 66 

danificadas pelo caminhão da COMCAP. As lideranças do Morro da Queimada e Mont 67 

Serrat solicitaram que, quando há roçagem, capinação e limpeza das ruas, as ruas 68 

adjacentes também sejam contempladas, pois atualmente o serviço é executado apenas 69 

nas ruas principais. Na oportunidade, houve a solicitação do retorno do Paulo Nunes para 70 

acompanhar as atividades no Maciço do Morro da Cruz, o qual executava o trabalho com 71 

muita responsabilidade e dedicação, fluindo de forma qualitativa a relação COMCAP e 72 

lideranças comunitárias. Também foi solicitada a retomada dos representantes da 73 

COMCAP nas reuniões do Comitê Gestor. Neste sentido, D. Lenira relatou que 74 

anteriormente a COMCAP só recebia elogios, agora tem muita reclamação, reiterando a 75 

necessidade do cronograma do lixo pesado. D. Lenira também solicitou a roçagem no 76 

terreno da prefeitura localizado na Rua Cruz e Souza, nº 299, onde está se formando um 77 

lixão. Por fim, elogiou o trabalho dos garis que trabalham na comunidade do Morro do 78 

Céu. Sr. Carlos solicitou a limpeza do espaço utilizado pela Empresa SETEP com o bota-79 

fora que permaneceu no local após a conclusão do contrato incentivando a colocação de 80 

lixo e entulho. Na oportunidade, Marius se prontificou a executar a limpeza em parceria 81 

com a empresa SETEP. Sr. Carlos solicitou a colocação de container próximo ao booster 82 

(na parte de baixo). Com relação à CASAN, Sr. Carlos inicialmente agradeceu pelo 83 

fornecimento de água que está normalizado na comunidade da Caeira e solicitou o 84 

desentupimento da rede de esgoto na Rua Transcaeira, próximo ao booster de baixo. 85 

Neste sentido, Kelly esclareceu que a educação ambiental foi realizada, porém este 86 

trabalho deve ser retomado. Referindo-se às solicitações das comunidades, Sr. Teco 87 

reclamou que o 0800... não funciona, e relatou sobre o vazamento na Rua General Vieira 88 

da Rosa, fundos do Colégio (atrás da casa do Zé Carlos). Sr. Teco indagou qual é a rede 89 

de água (nova ou antiga) que está ligada e disse ainda que antes de mexer nas 90 

instalações é preciso conhecê-las bem. Engª. Kátia informou que, para ligar à rede nova 91 

é preciso instalar o booster na R8. Sr. Teco também reclamou sobre o diâmetro dos 92 

canos, ressaltando que a falta de água ocorre devido a falta de pressão considerando a 93 

troca do cano de 32 por um de 50. Engª. Kátia relatou que no Mont Serrat por duas vezes 94 

houve paralisação dos trabalhos por causa da necessidade de mudança do projeto. Com 95 

relação as faturas, Marcelino da CASAN informou que, após a instalação da rede, o 96 

Renato irá procurar as lideranças para cadastrar os moradores. Neste sentido, Sr. Teco 97 

disse que o Renato já agendou para a próxima semana o cadastramento das famílias do 98 

Mont Serrat. No que se refere às três casas que estão sem água situadas no final da Rua 99 

Araranguá, Kelly informou que elas estão fora da poligonal do PAC. Sendo assim, 100 

Marcelino esclareceu que as famílias deverão procurar a CASAN individualmente com a 101 

devida documentação. No Morro da Queimada, Sr. Valmor informou que a obra foi 102 

concluída e a rede antiga continua com água. Na oportunidade, solicitou agilidade com 103 

relação à servidão administrativa, pois a obra está parada por causa da indefinição. Kelly 104 



                                                      
informou que a Procuradoria Geral do Município remeteu o processo à SMHSA para 105 

providenciar a matrícula do terreno e o laudo ambiental, atualizados. Disse ainda que o 106 

advogado Jackson está providenciando tais documentos. Na oportunidade, Marcelino 107 

expôs que houve uma audiência pública na comunidade José Mendes, onde relataram 108 

sobre abertura de processo no Ministério Público solicitando providências com relação ao 109 

esgoto daquela região. Para tanto, Marcelino disse que os projetos estão em fase de 110 

elaboração. Com relação à Servidão Administrativa, Engº. Américo acredita que em 111 

quinze dias deve estar resolvida esta pendência. Sr. Sulimar agradeceu pela agilidade da 112 

CASAN no atendimento das suas solicitações para religações do Booster; Indagou sobre 113 

a capacidade do booster em abastecer as comunidades do Jagatá e Queimada, 114 

considerando que em média acontecem de cinco a oito desligamentos do motor por mês, 115 

bem como já aconteceu do motor ficar vinte e oito (28) horas ligado sem lançar água e 116 

entende que algo deve ser feito para evitar os constantes desligamentos. Marcelino 117 

respondeu que o booster é suficiente para abastecer as duas comunidades, porém o 118 

problema da vibração do motor está trazendo transtornos aos que moram nas 119 

proximidades, exemplificando que a Sra. Cláudia gravou a vibração que o booster causa 120 

na sua casa e denunciou no Ministério Público. Sr. Valmor disse que o booster já foi 121 

mudado três vezes por diversos motivos.  Na sequência, Kelly mencionou a reclamação 122 

do Sr. Salvador do CONSEBAN com relação à falta de água. Em resposta, Marcelino 123 

informou que a falta de água é por conta de dois vazamentos ocorridos nas proximidades, 124 

mas que já foram sanados. Por fim, Marcelino informou que não procede a reclamação 125 

proveniente do Gabinete do Vereador Renato Geske alegando que seus telefonemas não 126 

são atendidos e informou que, indistintamente, atende a todos os telefonemas e os não 127 

atendidos no momento da chamada, dá retorno posteriormente. Nada mais havendo a 128 

tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 129 


