
                                                                                                             
 Relatório da 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 30/04/2014.   1 
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no Centro de Educação 2 

Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis, se reuniram os seguintes 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Paulo Silva (Serrinha); Lenira Stuart 4 

(Morro do Céu); Valmor Coelho (Morro da Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano 5 

Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Antônio Carlos Matias e Mário José Gomes da Cruz (Santa 6 

Vitória); Suélio Jane de Mesquita (CONSEBAN); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); Leandro 7 

Damásio (SME); Paulo Pinho (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra, Kátia Regina Medeiros, Lincon da 8 

Silva, Renato João Horstmann (CASAN); Guilherme Vettoretti e Gabriel B. Petersen (UNISUL); 9 

Américo Pescador, Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Paulina Korc, Zeli 10 

Sabino Delfino, Carmelita Luzia Back e Betina D’Ávila, (SMHSA); somando um total de vinte e três 11 

(23) pessoas. Justificaram ausência: Rafael Hahne (SMHSA) e Antônio Luiz Vilela (Tico Tico). A 12 

reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador que agradeceu a 13 

presença dos membros do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Após a apresentação dos 14 

novos integrantes: Betina D’Ávila (assistente social de referência das comunidades Jagatá e Monte 15 

Serrat); Mário José Gomes da Cruz (Presidente da Assoc. Moradores da Comunidade Santa 16 

Vitória); Lincon da Silva (CASAN); Guilherme Vettoretti e Gabriel B. Petersen (acadêmicos da 17 

UNISUL), o Comitê Gestor salientou a importância do retorno do técnico Renato João Horstmann 18 

no acompanhamento das ações da CASAN no Projeto. Na sequência foi colocada em apreciação a 19 

ata da 69ª Reunião Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência à pauta, os 20 

representantes governamentais informaram sobre as ações desenvolvidas no Projeto Maciço do 21 

Morro da Cruz, iniciando pela Secretaria de Educação. Leandro Damásio relatou que dentro de 22 

dois meses será desapropriada a área da Caeira para construção da creche e no tempo 23 

aproximado de quatro meses será assinado contrato para início das obras, com previsão de 24 

inauguração em maio de 2016. Engº. Américo salientou que a creche da Caeira irá atender as 25 

comunidades Serrinha e Caeira. Damásio informou ainda que está prevista reforma da creche da 26 

Comunidade do Mocotó e construção de creche no Monte Serrat, Morro do Céu e Morro do 27 

Horácio. Relatou ainda que serão utilizados recursos próprios (do Município), do Ministério da 28 

Educação e Cultura (MEC) e do Branco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Com relação à 29 

Comunidade Santa Vitória, cujo terreno já está disponibilizado pela comunidade, Damásio irá 30 

verificar a situação e apresentará as informações na próxima reunião ordinária. Com relação à 31 

CASAN, Engª. Kátia relatou quer as obras estão concentradas na Comunidade do Morro da 32 

Mariquinha e Monte Serrat. Também informou que na Rua Waldomiro Monguilhote a CASAN está 33 

buscando solucionar o problema de água. Já no Monte Serrat será instalado novo booster. A 34 

implantação da rede de água está sendo realizada após a conclusão da abertura das vias de 35 

acesso. As pendências do Morro do Horácio, disse Engª. Kátia, dependem das obras de 36 

infraestrutura da Secretaria de Habitação. Engº. Américo relatou que houve reunião entre o 37 

Secretário de Habitação e diretoria da CASAN e, na presente data, a Secretaria de Habitação está 38 



                                                                                                             
formalizando a solicitação de prorrogação de prazo do contrato. Com relação ao IPUF, Cândido 39 

informou que está principiando a participação como representante do IPUF no Comitê Gestor e está 40 

ciente da falta de sinalização, tanto horizontal quanto vertical, placas demarcando locais de 41 

estacionamento, dentre outras demandas. Na oportunidade foi estabelecido que a Reunião 42 

Extraordinária do Comitê Gestor com IPUF e Guarda Municipal será realizada no dia 21 de maio, às 43 

14 horas, com possibilidade de realização no próprio IPUF. Antecedendo o Momento das 44 

Comunidades, Kelly esclareceu aos novos representantes das comunidades sobre o objetivo desta 45 

pauta e a forma de organização do Comitê Gestor. Ficou definido que será disponibilizada cópia do 46 

Regimento Interno aos novos membros, bem como salientada a importância de cada comunidade 47 

oficializar o representante titular e suplente no Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na 48 

sequência, Sulimar informou que nos meses de março e abril foram feitos reparos com amarração 49 

do muro da creche do Morro do Mocotó. Enalteceu pelo serviço realizado com agilidade e limpeza 50 

no local. “Trabalho digno de admiração. Uma verdadeira obra de arte”, disse Sulimar. O trabalho foi 51 

realizado em parceria entre a Secretaria de Educação e Habitação, esclareceu Engº. Américo. 52 

Com relação à Servidão Siqueira, Sulimar informou que a CASAN não tinha conseguido acessar à 53 

referida servidão, mas alguns moradores já se dispuseram em acompanhar a equipe para executar 54 

o trabalho. Engª. Kátia esclareceu que a PROSUL precisava fazer o projeto da rede de água e 55 

esgoto, onde Sulimar, deu apoio à empresa e agora os trabalhos foram encaminhados. Outro 56 

assunto abordado pelo representante do Jagatá é a importância da discussão sobre os critérios da 57 

tarifa social da CASAN. Neste sentido, Renato Horstmann sugeriu que se aguarde a resposta 58 

oficial da CASAN. Com relação à COMCAP, Sulimar citou que a Companhia está ficando ausente 59 

das comunidades, salientando que o cronograma do lixo pesado está sendo desarticulado. 60 

Adriano, líder comunitário do Morro do Horácio e funcionário da COMCAP, avaliou que tal situação 61 

pode ser decorrente das constantes mudanças da diretoria da referida Companhia. Sulimar 62 

ressaltou que este problema está repercutindo negativamente em todas as comunidades do Maciço 63 

do Morro da Cruz. Com relação aos contentores, Engº. Américo informou que foi feita licitação, 64 

mas o produto oferecido pela empresa ganhadora não apresentava controle de qualidade. Afirmou 65 

que permanecem no contrato 790 contentores para atender as quatorze comunidades. A Prefeitura 66 

está fazendo contato com a segunda empresa ganhadora. Sr. Sulimar solicitou informações sobre 67 

os projetos de infraestrutura. Para tanto, Engº. Américo relatou que os projetos estão com o Paulo, 68 

do Departamento de Licitações e Contratos, e estão previstos para serem publicados na próxima 2ª 69 

ou 3ª feira. Paulo Silva solicitou providências da COMCAP com relação aos problemas decorrentes 70 

da coleta do lixo. Para tanto, Kelly Cristina sugeriu que o líder comunitário da Serrinha converse 71 

com a assistente social Simone Caldeira para tomar as providências cabíveis. O novo presidente da 72 

Comunidade Santa Vitória, Sr. Mário José Gomes da Cruz, apresentou as demandas da 73 

comunidade: Necessidade da atuação da COMCAP na Rua Joaquim Costa, onde está sendo 74 

criado um ponto de lixo. “A comunidade quer pessoas corretas que fazem contato e que resolvam 75 

os problemas”, disse Mário; Na Rua Visconde de Taunay falta areia sob as lajotas, por isso 76 



                                                                                                             
quebram os canos. A extensão é de aproximadamente cem metros, o que poderá ser realizado 77 

através de mutirão, desde que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras, disponibilize 78 

o material necessário. Com relação ao muro da casa do Sr. Matias, Sr. Mário solicitou atenção pois 79 

o  mesmo está prestes a cair. Neste sentido, Zeli, assistente social de referência disse que está 80 

prevista vistoria na semana subsequente à presente reunião. Paulo também solicitou informações 81 

sobre as obras da rede de água e esgoto, considerando que as mesmas ficaram inacabadas, na 82 

sua avaliação. Em relação ao exposto pelo Paulo, Engª. Kátia esclareceu que sempre está nas 83 

comunidades acompanhando as obras. Por fim, Paulo Silva disse que está faltando articulação 84 

entre as comunidades e a equipe técnica. Na oportunidade foi esclarecido que, considerando a 85 

renovação de lideranças de diversas comunidades do Maciço, o Comitê Gestor deliberou pela 86 

realização de reuniões em cada comunidade para elucidar o histórico e objetivos do Projeto Maciço 87 

do Morro da Cruz. Neste sentido, na próxima reunião, a equipe técnica social deverá apresentar um 88 

relato sobre a realização das referidas reuniões. Adriano Santos Rodrigues solicitou segurança 89 

em frente à Escola Desdobrada Osvaldo Galupo, considerando a saída das crianças e o tráfego de 90 

veículos na localidade. Leandro Damásio disse que levará a demanda à Secretaria de Educação 91 

para tomar providências. Adriano solicitou sinalização na Rua Antônio Carlos Ferreira, bem como a 92 

limpeza da vala pois o mato está tomando conta. Sr. Suélio do CONSEBAN informou sobre o 93 

vazamento de água na Rua Corália Ferreira, salientando que na semana já foi realizado reparo no 94 

mesmo local. Enfatizou que solicitar o reparo através do 0800 não produz resultados. Com relação 95 

ao esgoto na Rua Anacleto Damiani, entroncamento com José Boiteux, Engº. Américo informou 96 

que os moradores já foram notificados. Kelly Cristina complementou a informação dizendo que a 97 

situação está sendo avaliada pela SMHSA juntamente com a CASAN. D. Lenira Stuart elencou as 98 

seguintes demandas: Necessidade de limpeza do terreno previsto para construção da creche do 99 

Morro do Céu; Colocação de placa na Rua Araranguá indicando Rua sem Saída; Sinalização na 100 

Rua Araranguá indicando estacionamento à direita ou à esquerda, falta definição do IPUF; Muro de 101 

contenção na Rua Araranguá. Anderson elencou as demandas da Comunidade Monte Serrat, 102 

quais são: Sinalizar, próximo à creche e escola, pontos de redução de velocidade localizados na 103 

Rua Nestor Passos; COMCAP avaliar a situação da lixeira próxima ao Parque Urbano Natural. Não 104 

basta colocar a caixa brooks apenas em frente à Igreja; CELESC não emite posição em relação às 105 

demandas apresentadas, os pedidos são oficializados e não recebem respostas. Na Servidão 106 

Laudelino as árvores e os postes se confundem, a CELESC está ciente e não toma providências. 107 

Também relatou sobre as duas casas modulares entregues às famílias no início de 2013 108 

permanecem com ligação de energia elétrica irregular. Sr. Valmor da Comunidade do Morro da 109 

Queimada salientou os seguintes pontos: Recuperação das calçadas esburacadas por causa do 110 

estacionamento irregular de veículos; Necessidade de pavimentação na Rua São Judas Tadeu; 111 

Solicitação de lombadas nas proximidades da creche e da rótula da Rua Aníbal Nunes Pires; 112 

Diminuição da rótula da Rua Aníbal Nunes Pires possibilitando o acesso seguro dos ônibus e 113 

caminhões; Retirada dos coletores na Rua Manoel Sibirino Coelho. Paulo Pinho, representante da 114 



                                                                                                             
COMCAP no Comitê Gestor, justificou sua chegada tardia na reunião e, na oportunidade, 115 

disponibilizou o cronograma do lixo pesado. Enfatizou que, com os equipamentos atuais da 116 

COMCAP, na Comunidade Santa Vitória não tem como fazer a coleta corretamente por causa da 117 

fiação elétrica muito baixa. Com relação ao projeto dos contentores, Kelly esclareceu a quantidade 118 

prevista de contentores permanece, apenas os pontos não são fixos, podendo ser reavaliados. 119 

Finalizando a reunião, deu-se a leitura do Ofício do Comitê Gestor remetido à diretoria da CASAN. 120 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 121 
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