
                                                                     
Relatório  da  63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 31/07/2013.      1 

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala 05 do Centro 2 

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

seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Sulimar Vargas Alves 4 

(Jagatá); Antônio Luiz Vilela (Morro do Tico-Tico); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Adalberto 5 

Anacleto Machado (Mont Serrat); Neide Oliveira de Almeida e Odete Lira de Oliveira 6 

(CONSEBAN);Elton Rosa Martinovsky (PGM); Fernanda Ferreira Porto (SEMAS); Ronaldo Cesar 7 

Laurindo (Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão); Sílvia Ribeiro (SMDU); 8 

Renato Geske (SMG); Maria Rosânia Tomaz (SME); Bruna Remor Borghezan (SMAP); Mauro 9 

Manoel da Costa e Elias Osvaldo Pires (FLORAM); Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); 10 

Kátia Regina Medeiros (CASAN); Samuel Castro de Vasconcelos (CELESC); Américo Pescador, 11 

Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, João Maria Lopes, Paulina Korc, Sueli 12 

Antunes de Oliveira, Tamires Vígolo, Simone Caldeira, Cinthia Rosa, Noemi Santana Rodrigues e 13 

Carmelita Luzia Back (SMHSA), Ana Lúcia A. P. dos Santos (Caeira);Vanessa Cardoso S. M. 14 

Lima (SMS) e Joel Batista (Associação de Moradores da Agronômica), somando um total de trinta 15 

e uma (31) pessoas. Justificaram ausência: Tereza Ribeiro (Caeira); Alcelino Ribeiro de Oliveira 16 

(Serrinha); Antônio Carlos Matias (Santa Vitória); Lenira Stuart (Morro do Céu); Valmor Euclides 17 

Coelho (Morro da Queimada) e Marcelino Aloir Dutra (CASAN). A reunião foi coordenada pelo 18 

Diretor de Habitação Américo que teve a colaboração da Sra. Neide Oliveira de Almeida como 19 

facilitadora e Samuel Castro de Vasconcelos sendo gestor do tempo. De acordo com a pauta, foi 20 

colocada em apreciação a ata da 62ª Reunião Ord. de 03/07/2013 a qual foi aprovada por 21 

unanimidade. Na sequência, o arquiteto João Maria Lopes informou que, a partir de um projeto 22 

de pesquisa de mestrado, pretende desenvolver o Projeto Agricultura Urbana em Área de 23 

Interesse Social, mais especificamente no Maciço do Morro da Cruz. O Projeto Agricultura 24 

Urbana será desenvolvido através de uma proposta piloto. Informou que no momento não há 25 

recursos disponíveis, para tanto, está buscando parceiros para viabilizar o projeto. O Projeto 26 

conta com a participação de diversos setores do Município, entre eles a SMHSA, FLORAM, 27 

COMCAP, IGEOF, SMS. SME, IPUF; busca-se também a participação de parceiros externos, 28 

como a Secretaria da Agricultura do Estado de Santa Catarina e  o SESC. Conta-se com o 29 

assessoramento técnico da ESAG. Pretende utilizar áreas coletivas ou de remoção (públicas) e 30 

lotes (particulares). João Maria destacou que o objeto do trabalho é a implantação de hortas com 31 

a produção em escala familiar. O conceito de agricultura baseia-se na agroecologia. O projeto 32 

envolve o manejo com o lixo doméstico, problema atual da sociedade como um todo, num 33 

trabalho sinergético. O projeto contribui com a regularização fundiária, a partir da Lei 11.977/2009 34 

que limita o tamanho do lote em 250m², o restante da área pode ser aproveitado para a produção 35 

de hortas, assim evitará o adensamento habitacional excessivo, bem como, surge como 36 

alternativa de utilização dos espaços excedentes e residuais, contenção de riscos e preservação 37 

ambiental. Outra relevância do projeto é a produção de alimentos saudáveis. Como premissa o 38 

arquiteto destacou a participação e sustentabilidade do projeto. O projeto envolverá o manejo de 39 

resíduos, paisagismo e processo participativo. O trabalho acontece de forma multidisciplinar e 40 



                                                      
interinstitucional. A produção de hortaliças, temperos e ervas medicinais é para consumo próprio, 41 

caso ocorra excedente poderá ser comercializado com restaurantes, feiras de  troca com outras 42 

famílias. Pretende utilizar a estrutura do Parque para viveiros, compostagem e horta modelo. 43 

Pretende além de aproveitar a experiência do Projeto Revolução dos Baldinhos, contar com a 44 

colaboração da  equipe do projeto. O projeto envolverá vários produtos; alimentos como 45 

hortaliças, ervas medicinais, flores, além da questão do paisagismo urbano. Quanto à área para o 46 

projeto piloto, considerando a falta de uma estrutura e recursos, pretende-se iniciar com uma ou 47 

duas comunidades que estejam localizadas próximas ao Parque Natural do Maciço, que possuam 48 

áreas disponíveis, e principalmente, que haja interesse e adesão por parte dos moradores. 49 

Acredita que as comunidades Monte Serrat e Caeira atenderiam melhor a esses requisitos, nada 50 

impede que nas outras comunidades sejam desenvolvidas ações semelhantes, mas sem 51 

comprometer a pesquisa. Após a apresentação, D. Neide relatou que o projeto vem de encontro 52 

com uma remota proposta da comunidade para implantar um viveiro. Salientou que, através da 53 

COMCAP é possível envolver o entorno, além das comunidades do Maciço do Morro da Cruz, 54 

para diminuir o lixo urbano. Alex Correia informou que em 25/07/2013 foi formado o 1º Núcleo 55 

Comunitário da Defesa Civil (NODEC) no Morro da Mariquinha, o qual tem por objetivo revitalizar 56 

o Maciço do Morro da Cruz com reflorestamento ambiental. Neste sentido, Sr. Sulimar propôs 57 

que o projeto pudesse ser aproveitado para demarcar, onde possível, os limites do Parque. Após 58 

diversas considerações, foi definido pelo agendamento de reunião da Comissão de Saneamento 59 

para o dia 14 de agosto, às 17 horas, em local a ser informado pela Paulina. Na sequência, 60 

passou-se para o Momento das Comunidades, quando Sr. Sulimar propôs que nas próximas 61 

reuniões do Comitê Gestor, fosse apresentado relatório do andamento do processo de 62 

Regularização Fundiária no Maciço. O líder comunitário relatou a situação dos PVs que, quando o 63 

caminhão da COMCAP executa a manobra, acaba quebrando-os, precisando a CASAN fazer a 64 

recuperação. Paulo Pinho salientou que o motorista da COMCAP é experiente no trabalho de 65 

coleta no Maciço do Morro da Cruz. Engª. Kátia da CASAN se dispôs em avaliar o material 66 

existente, com possibilidade de reforço evitando outros problemas na comunidade. Na sequência, 67 

Sr. Sulimar solicitou informações sobre: manutenção das drenagens do Jagatá; projeto dos 68 

contentores; regularização das ruas; novo endereço do Conselho do Idoso. Na oportunidade, 69 

solicitou a colocação de iluminação pública na Rua das Águas. Por fim, o líder comunitário 70 

avaliou a forma improdutiva com que está sendo realizada a convocação para a reunião do 71 

Conselho Consultivo do Parque. Com relação aos contentores, Paulo Pinho informou que o 72 

projeto foi encaminhado à Caixa Econômica no decorrer de julho. Kelly sugeriu a reavaliação dos 73 

locais de colocação dos contentores, levando em conta a quantidade definida no projeto. Paulo 74 

Pinho relatou que a coleta do lixo é realizada de forma sincronizada entre as equipes da coleta 75 

do lixo comum e a coleta dos entulhos. O representante da COMCAP enfatizou que, quando há 76 

necessidade de coleta do lixo pesado, que o pedido seja oficializado. Quanto à solicitação de 77 

iluminação pública na Rua das Águas, Paulina irá elaborar o ofício para remeter à COSIP, bem 78 

como o ofício à Secretaria Municipal de Obras solicitando providências com relação à drenagem 79 

no Jagatá. No mesmo ofício estará inclusa a solicitação do Sr. Antônio Vilela da Comunidade 80 



                                                      
Tico-Tico com relação às lajotas soltas no final da Rua Clemente Rôvere. Com relação à 81 

denominação das ruas, solicitada pelo Sr. Sulimar, Renato Geske da Secretaria Municipal da 82 

Casa Civil irá orientar a comunidade sobre esta questão. Quanto ao novo endereço do Conselho 83 

Municipal do Idoso (CMI), Fernanda da SEMAS informou que os conselhos vinculados à 84 

Secretaria de Assistência estão instalados no Centro Executivo Mauro Ramos, nº 224, sendo o 85 

CMI instalado no 1º andar. D. Neide do CONSEBAN solicitou informações sobre as obras das 86 

comunidades do Maciço e indagou quando inicia a revisão dos projetos no CONSEBAN, 87 

salientando que estava previsto para agosto de 2013. Considerando que foi prometido para 88 

agosto/2013, caso não iniciar a reprogramação, a comunidade irá para as ruas solicitar agilidade. 89 

Também solicitou agilidade com relação ao projeto dos contentores. Com relação a dificuldade de 90 

implantação da rede de esgoto na Rua José Boiteux, o grupo foi informado que a Secretaria de 91 

Habitação acionou a Vigilância Sanitária, conforme definição do Comitê Gestor. Sr. Adalberto da 92 

Comunidade Monte Serrat agradeceu a todas as instituições que estão atuando no Maciço, de 93 

modo especial enalteceu o trabalho executado pela COMCAP e CASAN. Na oportunidade Sr. 94 

Adalberto questionou sobre as obras em execução Com relação aos processos licitatórios, 95 

Brunna Borghezan da SMAP se dispôs a apresentar a relação dos processos e a situação em 96 

que se encontram. Alex da Comunidade do Morro da Mariquinha salientou a importância da 97 

COMCAP em disponibilizar o contato para a coleta do lixo pesado. O representante do Morro da 98 

Mariquinha solicitou providências da CELESC com relação à carga excessiva de energia elétrica 99 

no transformador localizado entre a Rua Laura Caminha Meira e Valdomiro Monguilhote. Samuel 100 

da CELESC informou que já recebeu o ofício da Comunidade do Morro da Mariquinha com a 101 

referida solicitação e que a CELESC tomará as providências necessárias. Ana Lúcia da 102 

Comunidade da Caeira solicitou providências urgentes da CELESC com relação ao poste 103 

quebrado, preso apenas por ferro, localizado na Transcaeira, nas imediações do Galpão de 104 

Reciclagem. Ana Lúcia informou que um carro atingiu o referido poste, o qual não apresenta 105 

estabilidade e segurança aos moradores. Para tanto, Samuel solicitará ao Walério para que, na 106 

tarde de sexta-feira, in loco avalie a situação para, na sequência, a CELESC tomar as 107 

providências necessárias. No sentido de facilitar a localização do poste, Kelly encaminhará e-108 

mail ao Walério. Dando prosseguimento à pauta, Engº. Américo relatou que já iniciaram as obras 109 

na Comunidade Monte Serrat e em breve iniciará no Morro da Penitenciária. Para revisão dos 110 

projetos do Morro da Mariquinha e Morro do Horácio já tem a empresa vencedora da licitação. Na 111 

oportunidade, D. Neide reiterou sua colocação salientando que “se até o final de setembro/2013 112 

não estiverem fazendo a revisão dos projetos do CONSEBAN, a comunidade vai à rua”. Como as 113 

chuvas escavaram o final da Rua Germinal Moreira há necessidade de se fazer algum reparo 114 

para torná-la transitável e impedir maiores danos a rede de esgoto que já está descoberta. Mauro 115 

da FLORAM informou que a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Parque está prevista 116 

para o dia 07 de agosto, às 16 horas, na FLORAM. Na oportunidade houve discussão sobre a 117 

participação do entorno, salientando a importância do envolvimento da Carvoeira, Caeira do Saco 118 

dos Limões, Serrinha, de outras. Para definição dos representantes das comunidades do entorno 119 

do Maciço será realizada reunião no dia 07 de agosto, às 14 horas, na FLORAM, antecedendo a 120 



                                                      
reunião do Conselho do Parque. Ao final da reunião, Kelly indagou o grupo sobre o interesse de 121 

participar de curso de aperfeiçoamento das lideranças comunitárias. Para tanto, Sulimar, 122 

Ronaldo, Alex e Joel Batista se dispuseram a participar do planejamento do referido curso. Após 123 

a definição da pauta da próxima reunião: aprovação do Regimento Interno e apresentação da 124 

regularização fundiária, a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata.      125 

     126 


