
                                                                                                             
 Relatório da 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 25/03/2015 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quinze foi realiza a Reunião do Comitê 2 

Gestor, a mesma ocorreu na Casa da Memória – Rua Padre Miguelino - Centro – Florianópolis, se 3 

reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Áureo Borges 4 

dos Santos (Serrinha); Lenira Stuart (Morro do Céu); Luciana de Freitas Silveira (Rua José 5 

Boiteux); Valmor Coelho (Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues 6 

(Horácio); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Babyton Santos da Costa (Monte Serrat); Adriano 7 

Dreveck (Secretaria de Segurança); Cedenir Valter da Silva (SME); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); 8 

Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); Reinaldo Fernandes e Edson Luiz Sabino (CELESC); 9 

Betina D’Ávila, Rogério Miranda, Simone Caldeira, Paulina Korc, Simone Lolatto, Marina Dambros, 10 

Carmelita Luzia Bach, Laís Gianesini, Janaína Dutra (SMHSA); Marcos Roberto Schmidt (Morro do 11 

Céu) e Renato Geske (Vereador), somando um total de vinte e cinco (25) pessoas.  A reunião 12 

iniciou cm o momento das Comunidades: o Líder comunitário Sr. Adriano do Morro do Horácio 13 

questionou sobre o andamento de documento referente à creche, o mesmo está no aguardo para 14 

ordem de serviço.  Pede que seja feita corte de uma árvore na comunidade que está prestes a 15 

desabar em cima de uma casa. Adriano questionou se a FLORAM deve tomar providência, porém 16 

o Engº. Rogério explicou que a FLORAM só autoriza o corte e não tem outro órgão público que faça 17 

esse serviço, mas comentou que conversará com secretario para tentar alguma solução. Outro 18 

ponto citado por Adriano é sobre um carro que bateu num poste e que agora este está pendurado, 19 

pede que a CELESC verifique situação. Alto da Caeira Sra. Meri, Presidente da Associação 20 

Comunitária, informou que moradores solicitam uma reunião com o Engº.  Rogério sobre o muro de 21 

contenção a fim de tirar dúvidas referente à obra e sobre a escadaria da servidão Paulino. Sra. 22 

Meri seguiu questionando sobre demandas do IPUF, porém não tinha nenhum representante do 23 

segmento para prestar esclarecimentos. Sr. Rui comentou sobre a questão ambiental, destacando 24 

que deveria haver uma sinalização nas trilhas, bem como identificação das árvores. Relatou ainda 25 

que alunos do Colégio Marista saem do colégio e realizam a trilha e destacou a importância da 26 

realização de uma metodologia de educação ambiental da área verde sugerindo que seja 27 

implementada uma campanha de educação ambiental nas escolas do Alto da Caeira. Sr. Rui 28 

relatou que aguarda um posicionamento da FLORAM que no momento encontra-se ausente nas 29 

comunidades em relação a parte ambiental, sendo necessária a tomada de providências o mais 30 

rápido possível. Sra. Meri relatou também sobre problemas com a lixeira na comunidade e 31 

contentores, e relatou que já enviou e mail para COMCAP, mas ainda aguarda resposta. Sr. 32 

Fernando da COMCAP informou que foi ao local verificar e realizou o conserto da lixeira, fez 33 

limpeza da área, e colocou uma placa “Proibido Jogar Lixo”, porém Sr. Fernando explicou que 34 

muitos moradores, mesmo assim, não colaboram com a limpeza da comunidade. Morro do Céu - 35 

Sra. Lenira informa que no alto da Rua Cruz e Souza é necessária a fixação de uma placa 36 

“Proibido Jogar Lixo”, pois está com sérios problemas de lixo e dejetos no chão. Sra. Lenira relatou 37 

sobre uma árvore que está sobre fiação que quando há ventos sai faísca dos fios e os moradores 38 



                                                                                                             
com receio desligam todos os eletrodomésticos das tomadas. Seguiu relatando que existem dois 39 

terrenos que estão com grande quantidade de mato precisando ser podado, um se localiza perto da 40 

creche e outro no campinho. Pede também que seja verificado um muro na Rua Desembargador 41 

Vitor Nunes. Mariquinha - Sr. Alex informou que o maior problema da comunidade é o lixo e que 42 

concorda com Sr. Rui sobre a realização de um projeto de Educação Ambiental. Comentou que já 43 

cansou de pedir os contentores para a comunidade, mas até agora não obteve resposta. Relatou 44 

sobre as obras mal feitas, paradas, sem sinalização e muros de contenção sem projetos, diz que a 45 

comunidade espera respostas sobre este assunto. Engº. Rogério esclareceu que o muro de 46 

contenção não está parado, pois encontra-se em análise na Caixa Econômica Federal. Questionou, 47 

ainda, sobre o andamento da creche Cristo Redentor, na qual o representante da Secretária de 48 

Educação explicou que estão com problemas de acessibilidade, mas que já existe o projeto e 49 

recursos garantidos. Sr. Alex afirmou que qualquer problema de acessibilidade com COMCAP, 50 

FLORAM, CASAN, CELESC ou com as Secretarias, ele conversará com comunidade para se 51 

prontificar a colaborar com as obras e carregar materiais. Sobre a CELESC, Sr. Alex destacou que 52 

alguns moradores precisam regularizar a questão da energia elétrica e esperam a visita na 53 

comunidade, para verificar demandas, pois existem alguns postes de madeira que precisam ser 54 

trocados. Jagatá - Sr. Sulimar falou sobre a demora na instalação dos contentores nas 55 

comunidades, já que os mesmos estão desde novembro/2014, no almoxarifado da COMCAP. Pediu 56 

que, fosse marcada reunião com o Prefeito e as lideranças comunitárias. E questionou sobre a 57 

Regularização Fundiária, pois não adianta fazer obra se não houver regularização. Engº. Rogério 58 

explicou que a regularização fundiária é o último item a ser concluído depois que toda obra estiver 59 

finalizada. Sr. Sulimar pediu informações a respeito da obra de instalação de esgoto na Servidão 60 

Paraíso Verde, que corre a céu aberto.  Engº. Rogério explicou que está em andamento de acordo 61 

com a CASAN. Queimada - Sr. Valmor informou sobre problema na tubulação que está entupida 62 

na Rua Valdomiro Dias Prado, em dias de chuvas as casas ficam alagadas, pede que seja tomada 63 

alguma previdência o quanto antes. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 64 

Janaína Dutra redigi a presente ata.   65 
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