
                                                         

 ATA DA  35ª  REUNIÃO   ORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  24/11/2010                   1 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dez, às dezesseis horas, no 2 

Ático da Secretaria Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de 3 

freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na 4 

oportunidade estiveram presentes vinte e oito (28) pessoas representando entidades 5 

comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas contratadas. O Engº. 6 

Américo Pescador iniciou a reunião apresentando a pauta da reunião: 1) Apreciação da 7 

ata; 2) Informes; 3) Panorama do Trabalho Técnico Social; 4) Momento das Comunidades. 8 

Engº. Américo colocou em apreciação a ata de 27/10/2010. Paulina informou que as 9 

complementações remetidas no decorrer do mês o que já foram incluídas na redação. 10 

Considerando a complementação do Sr. Clair (linha 14) e do Gilberto (linhas 71 a 76) a ata 11 

foi aprovada. Na seqüência foram apresentados os informes: a) Corte de árvores: Tenente 12 

Dárcio, por telefone, solicitou que informasse que o cronograma de corte de arvores está 13 

suspenso porque o bombeiro responsável pela ação está afastado por sérios problemas de 14 

saúde. O grupo reunido solicitou que a corporação indique outro bombeiro para suprir a 15 

necessidade, considerando a urgência do corte das árvores; b) Iluminação Pública: A 16 

Secretaria Adjunta de Governo autorizou a execução do serviço na Rua Bento Custódio 17 

Machado, em atenção ao OF. SMHSA/HAB Nº 350/2010. c) II Apresentação para troca de 18 

experiências bem sucedidas (Dia, hora, local); d) II Seminário Estadual sobre Política 19 

Municipal de Habitação: Inscrições no endereço: www.egem.org.br; e) Audiência Pública: 20 

João Maria informou sobre a audiência pública a ser realizada no dia 30/11/2010, às 15 21 

horas, na Câmara de Vereadores para apreciação do plano específico de urbanização de 22 

área privada entre Serrinha e Alto Caeira; f) Reunião Extraordinária Comitê Gestor foi 23 

realizada no dia 19/11/2010, para tratar das questões referentes à habitação, discutindo as 24 

possíveis alternativas de construção: 1) Construção de casas agrupadas por lotes; 2) Mão 25 

de obra da comunidade, com treinamento do SINDUSCON; 3) Organização de cooperativa 26 

de mão de obra, com a compra do material através de uma empresa administradora. 27 

Américo informou que o terreno para a construção de 171 casas já está definido. O grupo 28 

também foi informado que alguns terrenos saíram e outros poderão sair da condição de 29 

risco, considerando a realização de obras de infra-estrutura e muros de contenções. d) 30 

Considerando os critérios do Programa, poderá ser regularizada apenas uma unidade 31 

habitacional por família. Aos que possuem mais de uma casa, a Caixa verificará a 32 

possibilidade de aquisição do imóvel pelo Programa, destinando para famílias atualmente 33 

atendidas pelo Aluguel Social. Sr. Jair ratificou a possibilidade de buscar a negociação do 34 

http://www.egem.org.br/


                                                      

objeto contratado. D. Neide relatou que o objetivo de formar a cooperativa é qualificar 35 

pessoas residentes no Maciço para construção das casas. O grupo reunido solicitou que a 36 

empreiteira de mão-de-obra seja analisada pela Caixa Econômica Federal e pela 37 

Prefeitura. Na sequência, com relação à Sede do Parque, houve reclamação de que o 38 

material está jogado e a empresa licitada terceirizou os serviços para uma cooperativa que 39 

fez apenas o alambrado. Para tanto, Américo disse que os técnicos responsáveis serão 40 

informados da situação apresentada. Momento das Comunidades: Vila Santa Vitória: Sr. 41 

Matias informou que o booster não foi instalado na data prevista (03/11/2010). Neste 42 

sentido, Engª. Karla, representando a CASAN, justificou o atraso e afirmou que o booster 43 

estará instalado até o dia 05/12/2010. Sr. Matias informou também que a SETEP está 44 

fazendo a drenagem, porém, as calhas estão muito baixas e não dará vazão, pois, quando 45 

a chuva for intensa, inundará as casas. Engº. Rampinelli se comprometeu em verificar a 46 

situação apresentada. Na sequência, Kelly cientificou o grupo de que Maria Gabriela da 47 

Rocha é a assistente social de referência das comunidades do Morro do Céu, CONSEBAN, 48 

Vila Berreta e Monsenhor Topp, considerando que a assistente social Dorothéa está se 49 

aposentando. Alto da Caeira: Sr. Elivaldo falou que a comunidade convive com o problema 50 

do transporte coletivo, destacando que os ônibus sempre estão muito lotados, para tanto, a 51 

comunidade está solicitando nova linha. Sr. Elivaldo disse ainda que a comunidade Alto 52 

Caeira está com problema de água e tem caixa d’água que deve ser retirada. Morro do 53 

Céu: D. Lenira solicitou agilidade no prolongamento da rede elétrica que não abrangente as 54 

últimas três casas. D. Lenira informou que há a necessidade de fazer a recolocação dos 55 

postes no final da Rua Araranguá.  Mont Serrat: Sr. Teco disse que foram removidos os 56 

postes e três braços de luz foram retirados. Disse também que os moradores da Rua da 57 

Bica estão sem água, em conseqüência da obra na Servidão Tio Bento. Com relação à 58 

pedra na curva da Rua General Vieira da Rosa, a comunidade está esperando a explosão. 59 

Américo informou que já foi solicitado retorno da equipe da SETEP. Com relação ao Kit 60 

Postinho, Cléia da CELESC informou que, por problemas que a empresa teve com a 61 

energização da rede onde os Kit Postinhos foram implantados, estão em três comunidades 62 

recadastrando para posterior energização. Jagatá: Sr. Sulimar solicitou reavaliação da 63 

drenagem implantada na Rua Américo Rodrigues de Lima, pois, com as chuvas do último 64 

dia 22, inundou seis casas. Com relação à COMCAP, Sr. Sulimar relatou que a 65 

comunidade solicita reunião para solucionar sobre a retirada da lixeira na Servidão Zilli. 66 

Destacou que na reunião anterior, o assunto foi muito mal abordado e mal conduzido, tanto 67 

que no dia posterior à reunião, trinta e seis pessoas o abordaram, contrários a retirada da 68 



                                                      

lixeira e instalação em outra via. Na oportunidade, Sr. Sulimar apresentou o abaixo 69 

assinado de todos os moradores da J7 e da Rua Américo Rodrigues de Lima, contrários à 70 

instalação da lixeira. Por fim, solicitou informações sobre o acesso ao Programa Bolsa 71 

Família apresentado em reunião do Comitê Gestor em que os moradores procuraram a 72 

SEMAS e não foram atendidos. Neste sentido, a equipe técnica social da SMHSA vai 73 

informar os contatos. O representante da COMCAP informou que estava presente na 74 

reunião do Jagatá onde a comunidade não se posicionou favorável. Sr. Sulimar confirmou 75 

que na reunião não foi decidido nada, houve muita discussão, mas não houve decisão da 76 

transferência do deposito de lixo de uma rua para outra. Sr. Sulimar destacou que não 77 

acha certo um decidir pela casa do outro, deveria primeiro ser conversado com os 78 

diretamente afetados. Afirmou que, inúmeras vezes, apontou a importância do trabalho de 79 

educação ambiental sobre o lixo em sua comunidade. Por fim, Sr. Sulimar sugeriu o 80 

agendamento de reunião de trecho e a não destruição da lixeira. CONSEBAN: D. Neide 81 

informou que em reunião da Comissão Local de Obras, realizada do dia 10/11/2010, onde 82 

três pessoas da Rua Anacleto Damiani participaram, ficou demonstrado que há proposta do 83 

bondinho para a Rua Anacleto Damiani, rampa na escadaria, proposta de abertura da via 84 

de oito metros de largura de ligação entre a Rua Ângelo Laporta e Cruz e Souza, além das 85 

obras na Servidão Germinal Moreira, que será contemplada com água, esgoto e toda infra- 86 

estrutura. Na oportunidade, Engº. Rogério disse que acredita que a comunidade Morro do 87 

Céu, que anteriormente se posicionou contrária a obra, fará nova análise, considerando as 88 

melhorias. Na referida reunião, Engº Rogério solicitou o prazo de trinta dias para a 89 

comunidade se posicionar sobre a abertura da via que liga ao Morro do Céu. No entanto, 90 

D. Neide sugeriu que a SMHSA fosse responsável pelo processo de chamamento da 91 

comunidade através de uma assembléia popular entre as comunidades Morro do Céu e 92 

CONSEBAN. Houve solicitação da retomada das reuniões comunitárias mais amplas. 93 

CONSEBAN vai fazer assembléia geral no início de dezembro e a Prefeitura repassa para 94 

a AMORCEU. Por fim, o transporte vertical – Bondinho - está em estudos para ser levado 95 

para Rua Anacleto Damiani com ampliação da rua até a pedra (antiga solicitação da 96 

comunidade) e instalação de servidões transversais. Américo retificou que o transporte 97 

está em licitação para a Rua José Boiteux. Serrinha: D. Clara disse que na última reunião, 98 

a comunidade reclamou sobre o estacionamento indevido de carros ao longo da principal 99 

via da comunidade, dificultando o transporte público e a coleta de lixo. Com a devida 100 

instalação de placas de sinalização, a Guarda Municipal subiu poucas vezes para multar 101 

tais infrações, não ocorreu mais, o que deveria ser retomado. Quanto à retirada da lixeira 102 



                                                      

na Servidão Cartucho, serão instaladas em outras três servidões e a Associação de 103 

Moradores quer trabalhar a parte de educação ambiental com relação ao lixo. D. Clara 104 

solicitou a instalação da iluminação pública na Rua Andreza. Para tanto, Américo disse que 105 

a SMHSA remeterá ofício com esta solicitação. D. Clara solicitou providências com relação 106 

ao problema de entupimento da galeria nova. Finalizando a reunião foram relacionados os 107 

seguintes encaminhamentos: 1) Composição da Comissão de Habitação com 108 

representantes das comunidades: Américo (Caeira), Clara (Serrinha), Jair (Mont Serrat); 109 

SMHSA: Américo e Kelly. 2) Sr. Carlos retirada das caixas C1. 3) Verificar problema dos 110 

booster. 4) AMORCEU ver oficio SMDU – final da Rua Araranguá (escadaria) extensão de 111 

rede. 5) Mont Serrat três braços de luz retirados na Rua da Bica (recolocados). 6) Simone 112 

ver protocolo pedido Conselho Comunitário no Pró Cidadão para analisar. 7) Rede de 113 

abastecimento de água na Servidão Tio Bento cujo abastecimento está irregular com a 114 

implantação da rua. 8) Reposição iluminação na rua próxima ao campinho, onde reside Sr. 115 

Carlos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 116 


