
                                                                     
ATA  da  52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ - 25/07/2012.      1 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e doze, às dezesseis horas, na sala da Diretoria 2 

de Proteção Social Básica/SEMAS, sito à Av. Mauro Ramos, 1277 – 3º andar – Centro – 3 

Florianópolis, se reuniram, conforme Lista de Freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor 4 

do Maciço do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes vinte e quatro (24) 5 

pessoas representando entidades comunitárias, Secretaria Municipal de Obras (SMO), FLORAM, 6 

COMCAP, Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de 7 

Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA) e Câmara de Vereadores. A Secretária Adjunta de 8 

Habitação, Kelly Cristina Vieira, nomeada em 18/07/2012, iniciou a reunião acolhendo a todos os 9 

presentes e justificando a ausência do Fábio Krieger e da Kátia Medeiros (CASAN), Valmor 10 

Coelho (Morro da Queimada), Salomão Mattos Sobrinho e Américo Pescador (SMHSA). Na 11 

oportunidade foi distribuída a ata da 51ª reunião Ordinária para ser apreciada na próxima reunião. 12 

A seguir, cada setor que tem assento no Comitê Gestor foi convidado a prestar informações sobre 13 

as ações realizadas ou em andamento no Projeto Maciço do Morro da Cruz: CELESC: Felipe 14 

esclareceu que está sendo designado pela CELESC para outro setor, porém, como ainda não há 15 

indicação de novos representantes no Comitê Gestor, se fez presente para relatar sobre os 16 

procedimentos da CELESC com relação ás pendências, conforme segue: 1) Implantação dos 17 

postes na Comunidade do Morro da Penitenciária – o desligamento da energia elétrica, a ser 18 

divulgado pelas emissoras de rádio, está previsto para o dia 30/07 para a execução dos serviços 19 

da CELESC. 2) Na Rua Álvaro Dias falta ajustar a data para desligamento da energia elétrica e 20 

execução dos serviços. 3) Na Comunidade do Morro da Queimada foram executadas duas obras 21 

no dia 10/07, uma na Servidão Laudemiro Dias Prado e outra na Rua Manoel Sibirino Coelho. 4) 22 

Na Comunidade do Jagatá o serviço estava previsto para o dia 10/07 porém, em decorrência das 23 

chuvas, houve necessidade de reprogramação. Sr. Berto do Mont Serrat elencou várias situações 24 

relacionadas à CELESC: a) Rua General Viera da Rosa, mais precisamente na Servidão do 25 

Encano, em frente  a casa nº 64, tem um poste danificado; b) Rua General Viera da Rosa, nº 722: 26 

O poste está amarrado numa goiabeira; c) Rua General Vieira da Rosa, na Servidão do Encano 27 

Nº 34 o poste está amarrado com uma corda. d) Solicita averiguação da iluminação pública na 28 

servidão ao lado da igreja. Sr. Teco informou que já efetuou contato com o Engº. Flávio para 29 

verificar a situação. SMHSA: Kelly Cristina informou que, considerando a limitação do espaço 30 

físico da presente reunião, não será apresentado o registro fotográfico preparado pelo Diretor de 31 

Habitação Américo Pescador. Com relação às obras, Engº. Rogério informou: 1) O galpão de 32 

reciclagem está pintado e já foi encaminhada à licitação a aquisição dos equipamentos. 2) Na 33 

sede do parque já está sendo providenciada a ligação de água e esgoto. 3) Para a execução da 34 

Servidão Administrativa já está tudo organizando aguardando apenas estabilizar a situação 35 

climática. 4) A STC está com frentes de trabalho nas comunidades da Mariquinha e Mont Serrat. 36 

5) Na reprogramação dos projetos de infraestrutura, o primeiro pacote (Caieira – Serrinha – Mont 37 

Serrat e Penitenciária) já está sendo preparado para licitação. O segundo pacote (Horácio – Santa 38 



                                                      
Vitória – Mariquinha - Tico Tico e Jagatá) já estão em análise na Caixa. O engenheiro relatou 39 

também que na primeira semana de agosto iniciará o levantamento no CONSEBAN e Morro do 40 

Céu. O ritmo é lento pela sua complexidade, mas é progressivo. Engº. Rogério agradeceu às 41 

comunidades pela colaboração neste processo. Kelly informou que o prefeito municipal autorizou 42 

a contratação de uma assistente social e um engenheiro, o que irá fortalecer a equipe técnica. 43 

Com relação aos muros de contenção, as obras iniciarão na Caeira e Rua José Boiteux. Engº. 44 

Rogério ressaltou que os muros não são do contrato do PAC, mas sim o Plano Municipal de 45 

Redução de Risco (PMRR). Na oportunidade, Kelly salientou a importância do agendamento de 46 

reunião com as referidas comunidades para informar sobre as obras que iniciarão pelas situações 47 

mais complexas. Sr. Sulimar ratificou a sugestão da Kelly de reunir os moradores informando 48 

sobre as obras. Sr. Berto solicitou uma visita na casa da D. Betina, que reside no Pastinho, para 49 

analisar a situação do muro. Também pediu atenção ao muro da casa do Vino. Assistente Social 50 

Simone irá agendar a visita aos moradores especificados. D. Lenira solicitou informações sobre a 51 

previsão de fazer ou não o muro na Rua Araranguá. Engº. Rogério informou que este muro de 52 

contenção está incluso no PAC. Sr. Clair informou sobre a necessidade do muro de contenção na 53 

servidão da Casa da Criança. FLORAM: Erivaldo da Rosa informou que a inauguração da sede 54 

do parque está prevista para setembro do corrente ano, faltando apenas a ligação de água, 55 

esgoto e energia elétrica e, por fim, a pavimentação. Sr. Teco reclamou sobre o serviço realizado 56 

no portão da sede, salientando que foi cavado onde terá a guarita provocando problemas na 57 

drenagem. No portal, há necessidade de desobstruir a drenagem a montante da construção do 58 

portal e retirar o barro depositado no local. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: Sr. Simões 59 

relatou que já está definida a empreiteira, porém ainda não tem previsão da assinatura da ordem 60 

de serviço. Enquanto isso, a manutenção da malha viária está sendo realizada até a contratação 61 

da empresa. Na Rua General Vieira da Rosa, acima da Servidão Tio Bento, em frente à venda do 62 

Agostinho, o ônibus passa por cima da boca-de-lobo, provocando problemas. Sr. Simões disse 63 

que desde dezembro/2011 tem o compromisso de asfaltar a referida rua, a demora foi por conta 64 

dos problemas licitatórios. COMCAP – Paulo Pinho informou que as caixas estão sendo 65 

colocadas de acordo com o cronograma. As lixeiras estão sendo recuperadas e feitas novas onde 66 

foram solicitadas, exemplificando no Mont Serrat. Já foi solicitada a aquisição de material para 67 

fazer as lixeiras. Engº. Rogério solicitou a realização de coleta na entrada do Morro da 68 

Mariquinha, pois o lixo acumulado irá obstruir a drenagem. Paulo Pinho reclamou sobre os 69 

veículos estacionados no trecho da curva, impedindo a coleta do lixo no final da Rua Laura 70 

Caminha Meira. Sr. Marcelo citou o problema da Rua Monguilhote onde não tem mais a lixeira. 71 

Neste sentido, Paulo Pinho informou que está prevista a recuperação e construção de lixeiras 72 

nas comunidades Mont Serrat, Morro da Mariquinha e Queimada. Ressaltou que, quando há 73 

participação da comunidade na construção da lixeira, ela é preservada e inclusive é realizada a 74 

restauração pela própria comunidade, quando necessário. Engº. Rogério disse da necessidade 75 

de colocar o bota-fora no Morro do Horácio e Morro da Mariquinha (atrás do Hospital da 76 



                                                      
Caridade), pois nas imediações encontram-se grandes volumes de lixo. Já na Comunidade Santa 77 

Vitória há dez pontos de entulho, correndo risco de escorregamento do lixo. Kelly informou que no 78 

mutirão de limpeza foram retiradas sete toneladas de lixo. Destacou que, com a interrupção do 79 

cronograma do lixo pesado, as pessoas começaram a descartar o lixo de forma desordenada. Na 80 

oportunidade, Kelly propôs que fossem identificados os locais dos lixões e as informações 81 

encaminhadas à COMCAP, para que esta faça a retirada do material. Sr. Teco relatou que já 82 

entregou à Prefeitura informações identificando quem desova móveis na comunidade, porém nada 83 

aconteceu até o presente momento. Sr. Adalberto solicitou a desratização na comunidade, o qual 84 

foi orientado de remeter ofício à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo material. Sr. 85 

Evandro refletiu que, considerando a facilidade para aquisição de móveis e carros, aumentou a 86 

quantidade de descarte de móveis. Salientou que na Comunidade do Morro da Mariquinha foram 87 

retiradas vinte e quatro toneladas de lixo. Sr. Evandro ressaltou que a retirada do lixo deve ser 88 

realizada em conjunto com a comunidade, já que a Comissão de Saneamento está desarticulada. 89 

Indagou sobre o recurso, no valor de sessenta mil reais, que estava previsto para equipar a casa 90 

de reciclagem da Mariquinha. Paulo Pinho informou que, para equipar a COMCAP foram 91 

adquiridas três kias que não são adaptadas ao morro. Relatou ainda que no projeto não tem 92 

contentor e permanecerá caixa brooks para o final da Rua Laura Caminha Meira e verificará se 93 

existe recurso para a casa  de reciclagem da Comunidade da Mariquinha. Com relação ao 94 

mutirão, Kelly refletiu que o mutirão por si só não resolve, porém a Secretaria de Habitação e a 95 

COMCAP não tem condições de coordenar mais esta ação. No Momento das Comunidades foi 96 

identificado que várias pessoas já haviam se retirado antes do final da reunião. Como 97 

encaminhamento, Kelly sugeriu que na próxima reunião seja colocada em votação uma nova 98 

estrutura de pauta para que ninguém se sinta prejudicado. Mont Serrat: Sr. Adalberto agradeceu 99 

à COMCAP pelo empenho e bom trabalho desenvolvido na comunidade. Elogio este reiterado 100 

pelo Sr. Teco.  Jagatá: Sr. Sulimar reclamou que precisa ser tomada alguma atitude com relação 101 

à CELESC. “Não podemos ficar falando para nós. O poder público não está respeitando o 102 

compromisso com o Comitê Gestor”, disse Sr. Sulimar. Reclamou também que há trinta e seis 103 

(36) dias foram colocados os postes no Jagatá e, até o presente momento, não foi colocada a 104 

fiação, salientando que esta situação é inadmissível. Na oportunidade, Kelly ressaltou que o 105 

Comitê Gestor não tinha mais quórum para definir pelo encaminhamento de documento em 106 

desagravo pela falha da CELESC. Kelly sugeriu que a Secretaria de Habitação agendasse 107 

reunião junto à CELESC, solicitando posicionamento da CELESC com relação ao Comitê Gestor. 108 

Para a reunião todas as lideranças comunitárias deverão ser informadas. Na oportunidade, 109 

vereador Renato Geske informou que emitirá comunicação à CELESC solicitando reunião com o 110 

Presidente. Sr. Sulimar disse que, também por decisão do Comitê Gestor foi realizada reunião na 111 

CASAN, com a presença da Guarda Municipal, porém as demandas permanecem: a) Carros 112 

estacionados no local dos containers – falta fiscalização; b) Na Rua Aníbal Nunes Pires, o ônibus 113 

da Queimada não sobe por causa dos carros estacionados; c) Falta de fiscalização nas ruas 114 



                                                      
ampliadas pelo projeto; d) Falta sinalização do IPUF nas ruas do Maciço; e) Falta de fiscalização 115 

da Guarda Municipal. Por fim, Sr. Sulimar propôs que as reuniões do Comitê Gestor fossem 116 

quinzenais, para agilizar a execução das demandas pendentes. Com relação ao IPUF e Guarda 117 

Municipal, Kelly esclareceu que eles não fazem parte do Comitê Gestor, porém há possibilidade 118 

de alterar a composição do mesmo. Sr. Sulimar informou que foi protocolado no Gabinete do 119 

Prefeito o documento elaborado pelas lideranças do Maciço do Morro da Cruz solicitando 120 

audiência com o Prefeito. Na oportunidade, Sr. Sulimar solicitou atenção sobre o terreno da coca-121 

cola onde está sendo realizada terraplanagem, localizado na Rua Aníbal Nunes Pires, esquina 122 

com a Rua São Judas Tadeu, em frente à Creche Municipal do Morro da Queimada, no local tem 123 

uma fonte e esta deve ser considerada, caso contrário, a água pode estourar em outro local, 124 

provocando mais problemas. Kelly citou que o setor responsável pelas questões que envolvem 125 

agressão ao meio ambiente é a FLORAM. A comunidade pode dar conhecimento da situação à 126 

FLORAM e ao Ministério Público do Meio Ambiente. Morro do Céu – D. Lenira salientou a 127 

importância do contato da Secretaria de Habitação junto ás lideranças para articular a reunião do 128 

Comitê Gestor; Agradeceu pelo serviço prestado pelos garis da COMCAP; Salientou que a maior 129 

preocupação da comunidade é a necessidade de execução do muro de contenção na Rua 130 

Araranguá. Cida ressaltou que há possibilidade de executar o muro aditivando no contrato dos 131 

muros de contenção. D. Lenira solicitou providências com relação a Rua São Joaquim onde as 132 

lajotas estão soltas. Para tanto, será encaminhado documento à Secretaria Municipal de Obras. 133 

Na esquina da Rua Djalma Moellmann foram colocados guarda corpos, o que dificulta o acesso 134 

dos pedestres – ofício ao IPUF com registro fotográfico. Caeira – Na Servidão Talveg o poste de 135 

madeira está se decompondo prestes a cair. A solicitação de remoção já foi realizada à CELESC 136 

há três (3) anos, porém a situação permanece a mesma. Casa do Sr. Euclides Mariano com 137 

retorno do esgoto na Servidão Talveg, entre o Alto Caeira e Serrinha. Na semana vindoura, Engº. 138 

Rogério irá verificar a situação. Tico-Tico – Sr. Antônio solicitou providências com relação à 139 

pedra acima da casa do Sr. Homero. Engº. Rogério informou que o caso já foi remetido à Defesa 140 

Civil. Kelly destacou que o desmonte de rocha está previsto no PAC II. Rosane Ruiz, da Caixa 141 

Econômica falou sobre a importância do Comitê Gestor e a persistência das lideranças 142 

comunitárias. Na oportunidade, almejou que tenham sempre essa garra, pois muitas famílias 143 

dependem das lideranças. “Deus sempre dá forças para essa missão”, disse Rosane que está em 144 

processo de aposentadoria. Rosane parabenizou as lideranças e os técnicos que, assiduamente, 145 

se empenham no Projeto e pediu escusa pelas falhas. Kelly agradeceu pela parceria, pois a 146 

Rosane sempre se empenhou pela execução do Projeto do Maciço. Sra. Elaine, representante da 147 

Secretaria Municipal de Assistência Social relatou que, em virtude da reforma e das demandas da 148 

Secretaria da Assistência, o ático não poderá ser utilizado por outras secretarias para realizar 149 

reuniões. Para tanto, Paulina informará o grupo ao definir o novo local das próximas reuniões. 150 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 151 


