
                                                                     
ATA  da  18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 21/05/2014.      1 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala de 2 

reuniões do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis IPUF), sito à Praça Getúlio 3 

Vargas, nº 194 – Centro – Florianópolis, se reuniram os seguintes integrantes do Comitê 4 

Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro (Alto Caeira); Lenira Stuart (Morro do 5 

Céu); Valmor Coelho (Morro da Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos 6 

Rodrigues (Morro do Horácio); Antônio Luiz Vilela e Amanda Alves Vilela (Tico-Tico);  Alex 7 

Correia (Morro da Mariquinha); Ânderson Magno Ferreira (Monte Serrat); Suélio Jane de 8 

Mesquita (CONSEBAN); Cândido Bordeaux Rego Neto e Adriano Melo (IPUF); Rogério 9 

Martarello (Guarda Municipal); Américo Pescador, Maria Aparecida Napoleão Catarina, 10 

Betina D’Ávila, Paulina Korc, Carmelita Luzia Bach, Zeli Sabino Delfino, Cinthia Rosa, Cláudia 11 

Brasil de Barros, Marina Feltrin Dambros, Laís Gianesini, Natália Tonelo (SMHSA); Volmir 12 

Rodrigues (Serrinha) e Albertina Silva de Souza (UFECO), somando um total de vinte e seis 13 

(26) pessoas. Justificaram ausência: Rafael Hahne (SMHSA), Paulo Silva (Serrinha); 14 

Salvador Francisco da Silva e Neide Oliveira de Almeida (CONSEBAN). O Diretor de 15 

Habitação/SMHSA, Engº. Américo Pescador coordenou a reunião que teve por objetivo a 16 

discussão de questões pertinentes exclusivamente ao IPUF e Guarda Municipal. Após 17 

apresentação dos presentes, Adriano Melo representante do IPUF, salientou que quer 18 

primeiramente ouvir as comunidades para, na sequência, avaliar a atuação do IPUF no 19 

Projeto Maciço do Morro da Cruz. Sendo assim foi estabelecido que cada comunidade terá 20 

cinco minutos para expor as demandas para, após ter ouvido todas as demandas, a 21 

representação do IPUF e da Guarda Municipal se manifestarem. As demandas estão anexas 22 

a presente ata em forma de Quadro de Demandas por comunidade. Dentre as questões 23 

elencadas, Sulimar refletiu que, desde 2007, o Projeto está conquistando seu espaço. É um 24 

processo lento, mas possível. “A Guarda Municipal tem que conquistar seu espaço também 25 

se aproximando das comunidades”, salientou o líder comunitário do Jagatá. Também 26 

mencionou que, com a abertura e pavimentação de ruas, há necessidade da sinalização e, 27 

concomitantemente, fiscalização. “Uma ação deveria ser decorrente da outra”, salientou 28 

Sulimar, destacando a importância da parceria do IPUF e da Guarda Municipal no Projeto 29 

Maciço do Morro da Cruz. Ânderson do Monte Serrat salientou a importância da análise 30 

técnica para avaliar os locais adequados para sinalizar e colocar as lombadas. Também 31 

mencionou a necessidade da Guarda Municipal monitorar o trânsito quando há interrupção do 32 

tráfego de veículos para execução de obras. Finalizadas as colocações de cada comunidade, 33 

Adriano Melo disse que as demandas são amplas, mas em primeiro lugar, pretende ir ao 34 

local conhecer e mapear as necessidades. Adriano disse da importância da presença dos 35 

líderes comunitários, pois ele tem o conhecimento técnico e as lideranças tem o 36 

conhecimento da realidade local. Também salientou que estas ações demandam desafios 37 

com relação às pessoas que se sintam prejudicadas. Adriano assumiu o compromisso de ir 38 

nas comunidades do Maciço. Disponibilizou o e-mail: transito.ipuf@gmail.com como forma de 39 

aproximação entre IPUF e as lideranças comunitárias. Solicitou um prazo de duas semanas 40 
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para iniciar as visitas às comunidades. Alex enalteceu a postura assumida pelo Adriano no 41 

decorrer da presente reunião. Adriano informou que a colocação de lombadas é de 42 

responsabilidade da Secretaria de Obras. Atualmente o IPUF está colocando calotas, 43 

considerando o alto número de pedidos. Os pedidos de lombadas, o IPUF remete 44 

oficialmente à Secretaria de Obras. Sulimar disse que o Comitê Gestor está disponível para 45 

se reunir também com a Secretaria de Obras, se for necessário. Albertina da UFECO 46 

solicitou sensibilidade do IPUF na viabilidade técnica, pois por vezes, as lombadas podem 47 

dificultar a subida de caminhões com carga, exemplificando a situação do Pantanal onde o 48 

caminhão doa coleta do lixo não consegue fazer a rota devido a lombada que inibe o impulso 49 

para subir a rua. Tereza solicitou colocação de lombada na rótula da Caeira. Alex salientou 50 

que a Guarda Municipal está distante das comunidades, também indagou a quem compete 51 

resguardar a segurança nas portas das escolas, se é da Guarda Municipal ou da Polícia 52 

Militar. Após ouvir as solicitações das lideranças comunitárias, Rogério Martirello disse que 53 

em muitos casos a rua se tornou a extensão da garagem, o que dificultou ainda mais a 54 

locomoção das pessoas. Explanou a situação da equipe restrita da Guarda Municipal com 55 

relação à amplitude de demandas em todo município. Com relação ao Instituto Estadual de 56 

Educação – IEE, informou que em épocas anteriores houve descompasso entre a Guarda 57 

Municipal e a Polícia Militar, por isso, o Município decidiu agir nos estabelecimentos 58 

municipais de ensino. Rogério afirmou que, quando o IPUF for in loco identificar os pontos 59 

que necessitam de sinalização, citados pelas lideranças comunitárias, a Guarda Municipal 60 

estará acompanhando os trabalhos no sentido de se aproximar das comunidades. Também 61 

salientou a importância do trabalho de conscientização dos moradores, pois não basta 62 

sinalizar e fiscalizar, é preciso ter consciência dos direitos mas também dos deveres. Com 63 

relação às demandas elencadas pelo Sr. Suélio, Martirello informou que irá pessoalmente 64 

conversar com o pastor da Igreja Universal. Cida sugeriu que as lideranças levassem essa 65 

discussão às comunidades, a fim de dar publicidade às informações resultantes desta 66 

reunião. Na oportunidade, a Secretaria de Habitação disponibilizou a equipe técnica social 67 

para colaborar na discussão junto às comunidades. Sulimar salientou que estas demandas 68 

são pendências de anos anteriores. Colocação reiterada pela Paulina que rememorou a 69 

realização de reunião extraordinária com o  IPUf e Guarda Municipal com administração 70 

municipal anterior. Cândido, representante do IPUF no Comitê Gestor, salientou que após 71 

visita técnica, o IPUF poderá atuar nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz de forma 72 

mais intensa. Finalizando a reunião, Alex solicitou esclarecimentos sobre o Plano Diretor no 73 

Maciço do Morro da Cruz, o que será avaliado na pauta da próxima reunião ordinária. 74 

Carmelita informou sobre o Seminário sobre Agricultura Urbana a ser realizada nos dias 23 e 75 

24 de maio do corrente ano, na ALESC. Nada mais havendo a tratar, Engº. Américo finalizou 76 

a reunião agradecendo a presença dos representantes do IPUF, Guarda Municipal, 77 

lideranças comunitárias e equipe técnica da Secretaria de Habitação e eu, Paulina Korc, 78 

redigi a presente ata. 79 
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