
                                                         
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR – 20/04/2010                                     1 
No vigésimo dia do mês de abril de dois mil e dez, às dezessete horas, na sala de reuniões da 2 

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

Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade estiveram presentes vinte e três (23) pessoas 4 

representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas contratadas. 5 

O Secretário Adjunto da Habitação e Saneamento Ambiental Nelson Bittencourt deu início à 6 

reunião saudando os presentes e informando que a Prefeitura Municipal de Florianópolis notificou a 7 

CASAN, com prazo de dez (10) dias, para equacionar o problema junto à Empresa MAP para a 8 

retomada das obras de saneamento básico do Maciço. Disse também que ontem (19/04) houve 9 

reunião dos diretores da CASAN e lideranças comunitárias para discutir as questões pertinentes às 10 

obras de saneamento do Maciço. Rampinelli informou que, em virtude da ausência da MAP no 11 

Maciço, técnicos da SMHSA e CASAN se reuniram e elencaram algumas situações emergenciais. 12 

Neste sentido, foi sugerida a seguinte programação: 01 Equipe para instalação elétrica de 04 13 

(quatro) boosters para atender as comunidades: Jagatá e Queimada, Penitenciária e Santa Vitória; 01 14 

Equipe para executar 03 (três) entroncamentos de rede de distribuição para atender os boosters; 02 15 

Equipes para executar ligações prediais de água, nas comunidades Jagatá, Penitenciária e Santa 16 

Vitória; 01 Equipe para executar assentamento de rede coletora de esgotos e rede de distribuição de 17 

água nas comunidades Morro do Horácio e Mont Serrat. OBS: Cada Equipe de Assentamento: 18 

compreende 04 (quatro) operários e cada Equipe de Ligações prediais compreende 02 (dois) 19 

operários. JUSTIFICATIVAS: 1) Atender com abastecimento de água as comunidades Jagatá e 20 

Queimada: Instalação do booster no Jagatá; Instalação elétrica; entroncamento; e 337 ligações 21 

prediais previstas. 2) Atender com abastecimento de água a comunidade da Penitenciária: instalação 22 

de 02 boosters - Penitenciária (parte baixa) em frente à creche e Penitenciária (parte alta); instalação 23 

elétrica, entroncamento, e 380 ligações prediais previstas. 3) Atender com abastecimento de água a 24 

comunidade Santa Vitória: Adquirir 02 (dois) boosters; instalação elétrica, entroncamento, e 350 25 

ligações prediais previstas. 4) Término das obras no Morro do Horácio:a prefeitura iniciará as obras 26 

de pavimentação na MH-35 dia 17/05. Se faz necessário terminar as ligações de esgoto e água no 27 

dia 10/05. E na sequência a mesma equipe executar as frentes MH-03 e MH-04. 5) Término das 28 

obras no Mont Serrat: a prefeitura iniciará as obras de pavimentação na MS-02 ( Bica d'água) e no 29 

Quebra Pote, no dia 31/05. Se faz necessário execução assentamento de rede coletora de esgotos e 30 

rede de distribuição de água no dia 24/05. Considerando que o Mont Serrat está fora desta 31 

programação emergencial, Sr. Teco expôs que a água é fornecida precariamente, mas o esgoto é 32 

lançado nas valas. Rampinelli disse que o Mont Serrat não está incluso para os próximos noventa 33 

(90) dias, porque estão considerando emergência aquelas obras que devem ser feitas imediatamente 34 

para não interromper o restante do projeto. Nelson sugeriu que as solicitações de atendimento das 35 

questões emergenciais sejam oficializadas através de documento da Associação de Moradores para 36 

posterior avaliação da equipe técnica, com cronograma de atendimento. Fábio Krieger informou 37 

que a CASAN foi notificada no dia sete de abril (07/04) e respondeu ao Sr. Prefeito em nove de 38 

abril (09/04), e em quinze de abril (15/04) recebeu oficio da SMHSA, indicando obras prioritárias e 39 

emergenciais e solicitando providências da CASAN. Fábio esclareceu aos membros do Comitê 40 

Gestor que a CASAN deverá seguir os procedimentos legais, e a sugestão da diretoria é que outra 41 

empresa absorva o contrato atacando as emergências, para agilizar o processo. Nelson solicitou que 42 

a resposta da CASAN seja apresentada na reunião ordinária do Comitê Gestor de vinte e oito de 43 

abril (28/04). Matias disse que há um (01) ano ouve dizer sobre a compra de dois (02) boosters para 44 

Santa Vitória. Neste sentido, Rampinelli esclareceu que a Empresa MAP havia encomendado, 45 

porém cancelou a aquisição dos mesmos, considerando os entraves que se apresentaram. Valmor 46 

disse que é a terceira vez que a base do booster está sendo construída no Jagatá e informou que na 47 

área há construções irregulares. Para tanto, Nelson destacou que as edificações irregulares serão 48 

demolidas. Sulimar sugeriu alteração da nomenclatura de booster do Jagatá para booster do José 49 

Mendes, considerando que o mesmo irá fornecer água para outras comunidades. Com relação às 50 

obras de saneamento, Nelson informou que assim que a CASAN definir a empresa, os trabalhos 51 

serão retomados. As obras emergenciais estarão sendo sanadas, atualmente, pela CASAN. Rogério 52 



                                                      
disse que existem emergências a nível macro que interferem diretamente nas obras da SETEP. 53 

Neide discorreu sobre a situação da CONSEBAN onde o esgoto corre a céu aberto, minando as 54 

casas com o esgoto, destacando que isso tem a ver com a saúde das pessoas. Neide solicitou que as 55 

obras fossem concluídas, mas destacou que há situações emergenciais insuportáveis que devem ser 56 

resolvidas. Nelson disse que os casos da CONSEBAN e do Mont Serrat serão analisados e, para as 57 

obras emergenciais, enfatizou que existe uma equipe volante da SETEP. Com relação à situação da 58 

Rua da Bica, citada pelo Jair, Rampinelli disse que o reparo destas situações está dentro das 59 

atividades relacionadas. Nelson explanou que, com relação às situações emergenciais que envolvem 60 

a saúde, serão tomadas providências imediatas. Sulimar solicitou vistoria no Jagatá, pois tem 61 

problema de esgoto que não está ligado. Valmor informou sobre o entupimento da rede fluvial na 62 

Queimada, o que está provocando inundação de algumas casas. Clair mostrou-se surpreso de 63 

tamanha burocracia existente entre a CAIXA e as empresas, e desconhecia a informação de que sem 64 

autorização da CAIXA não pode haver pagamento. Neste mesmo sentido, Neide ficou surpresa da 65 

vinculação dos pagamentos das diferentes empresas. Considerando as explanações das lideranças 66 

comunitárias, Nelson frisou sobre a importância das reuniões do Comitê Gestor pois é o espaço 67 

onde as lideranças tomam conhecimento do trâmite entre as empresas, CAIXA e PMF. 68 

Posteriormente, Sulimar solicitou uma avaliação entre os membros do Comitê Gestor, 69 

considerando o pacto firmado de colaboração e respeito. Prosseguiu destacando que este é o espaço 70 

para saber sobre os problemas e buscar juntos a solução. Refletiu que a maioria dos funcionários da 71 

PMF tem água, mas os moradores do Maciço têm que fazer plantão para conseguir água para tomar 72 

banho. Não consegue entender que o problema se arrasta desde dezembro/2009 e só agora aflorou. 73 

As lideranças comunitárias têm que buscar... Que o relacionamento deve ser mais aberto e claro. 74 

Kelly se solidarizou com as lideranças pois também não sabia que a MAP não recebia desde 75 

outubro/2009, apenas sabia que a CASAN não tinha assinado aditivo. Destacou a forma que uma 76 

empresa amarra a outra. Se o problema era da MAP, a CASAN deveria ter apresentado o problema 77 

ao Comitê Gestor. Gestão compartilhada é discutir os problemas no Comitê Gestor. Sr Teco 78 

questionou o que a JK estava fiscalizando, pois as obras erradas acontecem e eles nada fazem. 79 

Nelson explicou que se tirar a empresa de fiscalização, as outras empresas não recebem o 80 

pagamento. Considerando que várias obras de saneamento são imprescindíveis no Maciço, Fábio 81 

informou que é necessário manter uma posição neutra. Disse ainda que o Engº Aldalberto 82 

acompanhou as medições da MAP e as plantas não fechavam com as planilhas apresentadas, por 83 

isso não houve pagamento. Na próxima reunião a CASAN irá informar sobre as providências a 84 

serem tomadas em relação ao contrato e às obras de emergência do Projeto do Maciço do morro da 85 

Cruz. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 86 


