
                                                                                                             
 Relatório da 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 09/12/2015.    1 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no Auditório da 2 

Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Rosemeri M. de Souza (Alto 4 

Caeira); Paulo Silva (Serrinha); Mário José Gomes (Santa Vitória); Valmor Euclides Coelho  5 

(Morro da Queimada); Sidnei do Nascimento (Jagatá); Alex Correia (Morro da Mariquinha); 6 

Jorge Luiz Rodolfo (Monte Serrat); Edevaldo Amaro da Silva (SMDU); Marcelino Aloir Dutra 7 

(CASAN);  Paulo Bastos Abraham, Rogério Miranda, Paulina Korc, Zeli Sabino 8 

Delfino, Carmelita Luzia Back, Juliana Guilardi, Cláudia Brasil de Barros, João Maria 9 

Lopes, Mateus Szostak (SMHSA); Marisa Pereira (Recicla Floripa); Manoel Roberto Schmidt, 10 

somando um total de vinte (20) pessoas. Foram justificadas as seguintes ausências: 11 

Domingos Savil Zancanaro (SMHSA); Samara Silva de Souza (CELESC); Ronaldo Cesar 12 

Laurindo (CONSEBAN). A reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação e Regularização 13 

Fundiária Paulo Bastos Abraham que, após saudar os presentes, colocou em apreciação a 14 

ata da 87ª Reunião Ordinária sendo aprovada com unanimidade. Na sequência, Paulo 15 

Abraham agradeceu a presença da representante da ACIF, que atendeu ao convite para 16 

ministrar a palestra sobre o Programa ReÓleo. Zeli Sabino Delfino comunicou que o objetivo 17 

da palestra é levar ao conhecimento das lideranças comunitárias este Programa para, em 18 

conjunto com as assistentes sociais de referência, implementar o mesmo nas comunidades 19 

do Maciço do Morro da Cruz. Taís da ACIF se apresentou, agradeceu o convite e informou 20 

que neste ano Florianópolis ganhou um título muito importante: foi registrada pelo Guinnes 21 

como a cidade que mais coleta e recicla óleo no mundo. Conquista que incluiu todas as 22 

comunidades; bairros, escolas, restaurantes. Foi realizada uma mobilização intensa, que é 23 

vista como necessária para um município como Florianópolis, que é uma ilha, onde o nosso 24 

bem mais precioso é a água. Taís salientou a disposição e a importância da água, mencionou 25 

que o maior vilão desse bem precioso é o oléo de cozinha. Cientificou que uma das ações 26 

para preservar a água é a reciclagem do óleo. A representante da ACIF disse também que o 27 

Programa ReÓleo surgiu há 17 anos na ACIF Lagoa. Começou com ações na Lagoa da 28 

Conceição, aonde foi identificado que alguns restaurantes literalmente despejavam óleo na 29 

Lagoa. Em paralelo, foi iniciado também, o projeto de educação ambiental nas escolas. O 30 

Programa deu certo, se espalhou por toda Capital e também em cidades próximas. 31 

Atualmente o Programa conta com mais de 1.200 participantes e mais de 200 pontos de 32 

entrega voluntários. É orientado à população armazenar o óleo em garrafas PET, facilitando o 33 

transporte e a higiêne. Quando o ponto de coleta atinge 50 litros, o local entra em contato 34 

com empresa responsável em recolher o material que, em troca, oferece produtos de limpeza 35 

conforme a quantidade de óleo recolhido. Com o projeto de conscientização nas escolas, 36 



                                                                                                             
foram instruídas mais de 28.000 crianças e adolescentes em escolas públicas e particulares. 37 

Taís disse que, como informado anteriormente pela Zeli, a ideia é implantar o Programa nas 38 

comunidades do Maciço do Morro da Cruz. Porém é interessante planejar como funcionaria a 39 

organização na comunidade, constatar locais estratégicos para serem postas bombonas de 40 

coleta. Taís também salientou a necessidade e importância da conscientização e mobilização 41 

dos moradores a respeito do Programa ReÓleo, através de reunião com os moradores onde 42 

as informações possam ser transmitidas de forma dinâmica. Taís ressaltou o grande impacto 43 

do óleo na rede de esgoto e no ambiente. Neste sentido, Alex destacou que as comunidades 44 

do Maciço possuem uma relação muito próxima com o mar e acabam sendo responsáveis 45 

diretos pelo despejo irregular do óleo e seus problemas ambientais. Taís disse que, de acordo 46 

com alguns estudos, um litro de óleo contamina até um milhão de litros de água. Além disso, 47 

o óleo despejado na terra acaba indo para os lençóis freáticos. Informou que no Projeto, os 48 

restos de alimentos encontrados no óleo viram ração animal e as garrafas PET usadas para 49 

armazenar são devidamente higiênizadas e enviadas para reciclagem, logo, nada é 50 

disperdiçado. Quanto à indagação do Marcelino a respeito da estrutura para atender a 51 

grande demanda, Taís relatou que há caminhões que atendem toda a ilha, sendo que o 52 

depósito e a coleta são efetuados em locais estratégicos de maior acesso, como escolas, 53 

postos de gasolina, centros comunitários. Marcelino parabenizou a ACIF pela iniciativa e 54 

salientou que já está evidenciada a melhoria na rede de esgoto após a implantação do Projeto 55 

ReÓleo. As lideranças comunitárias presentes na reunião: Sidnei, Rosemeri, Alex, Valmor, 56 

Jorge, Mário e Paulo, demonstraram seu interesse e disposição de levar o Programa às 57 

comunidades. Taís colocou à disposição o e-mail e telefone para todos os presentes e 58 

esclareceu que é só entrar em contato para programar uma apresentação. Informou ainda 59 

que em cada local onde é deixada a bombona é preciso que alguém se responsabilize e 60 

informe quando a bombona estiver cheia. Finalizando esta pauta, Paulo Abraham agradeceu 61 

à Taís por ter atendido ao convite e enalteceu pelo Programa que a ACIF está 62 

desenvolvendo. De acordo com a pauta, Paulo Bastos coordenou o momento comunidades. 63 

Alex elencou algumas questões: Ausência do setor responsável pela Gestão de Trânsito nas 64 

reuniões do Comitê Gestor e falta de respostas em relação ao quadro de demandas 65 

elencadas em 2014; Solicitou esclarecimentos sobre duas obras de muro de contenção na 66 

Mariquinha, um na casa da Eliane e outro na casa do Luiz Henrique; Demonstrou satisfação 67 

em relação a execução das obras dos módulos hidráulicos; Citou o problema das valas nas 68 

comunidades que armazenam muita água parada, e a vegetação que cobre o riacho auxilia 69 

na retenção da água, aumentando o risco de proliferação do mosquito da dengue. Sidnei 70 

agradeceu pelo pronto atendimento da Secretaria de Habitação, principalmente a Paulina, 71 

Rogério e Carmelita. Falou que a COMCAP está falhando em alguns pontos, por exemplo, na 72 



                                                                                                             
limpeza dos becos e vielas, Salientando que esta situação se repete em todas as 73 

comunidades. Rosemeri informou que neste ano a situação da coleta de lixo pesado no Alto 74 

da Caeira foi precária. Disse que a COMCAP não cumpriu o que prometeu. Demandas da 75 

CASAN: Mário agradeceu pelo trabalho da CASAN na Comunidade Santa Vitória, salientando 76 

que em relação a água o atendimento é rápido, mas a equipe de esgoto não atende as 77 

demandas. Na oportunidade, citou dois problemas de esgoto na Servidão Santa Vitória; 78 

Paulo Silva falou que a Serrinha também convive com o problema da falta de água, 79 

elencando que na Rua 25, Andressa e dos Pássaros, todos os dias falta água. Disse ainda 80 

que na Servidão dos Pássaros e Boa Vista todos os dias, no período vespertino, os 81 

moradores ficam sem água. Sidnei citou o problema ocorrido de falta de água no Jagatá e 82 

solicitou providências em relação ao vazamento de água há um mês na Servidão Cabral. 83 

Valmor informou que a situação na Servidão Cabral é grave, onde há vazamento de água 84 

limpa da CASAN. Alex parabenizou a servidora Tatiane que prontamente atende as 85 

demandas das comunidades. Demandas da CELESC: Mário falou sobre o espaçador de fios 86 

da CELESC; As lideranças também solicitaram agilidade da CELESC em relação às 87 

demandas das comunidades do Maciço. Demandas da SMO: Em relação às lâmpadas 88 

queimadas na Comunidade Santa Vitória, será remetido ofício à COSIP; Jorge falou que a 89 

CASAN cava os buracos na Comunidade Monte Serrat e a SMO não resolve dizendo ser 90 

problema da CASAN. Demandas da COMCAP: Valmor citou o problema da COMCAP que 91 

realizou limpeza em uma parte da comunidade. Também falou que foi preparada a base, mas 92 

o container ainda não está instalado. Situação de um muro derrubado pelo caminhão da 93 

COMCAP, sendo que o morador foi informado na COMCAP que deveria entrar com uma ação 94 

judicial para refazer o muro. Falha da COMCAP em alguns pontos, por exemplo, na limpeza 95 

dos becos e vielas. Considerando que várias lideranças comunitárias se manifestaram 96 

insatisfeitos com o serviço da capina e varrição, salientando que o mato está tomando conta 97 

de algumas ruas e servidões nas comunidades, o Comitê Gestor definiu pelo 98 

encaminhamento de ofício ao Presidente da COMCAP solicitando providências. Outro serviço 99 

que ficou prejudicado no Maciço do Morro da Cruz foi a coleta do lixo pesado, segundo 100 

Rosemeri, Presidente da Associação de Moradores do Alto da Caeira. Jorge da Comunidade 101 

Monte Serrat encaminhou dois ofícios à COMCAP solicitando roçagem. Considerando ser a 102 

última reunião de 2015, foram realizados diversos agradecimentos aos técnicos da Secretaria 103 

Municipal de Habitação pelo empenho e compromisso em relação ao Projeto do Maciço do 104 

Morro da Cruz. Marcelino da CASAN avaliou que, após cinco anos, o que o faz vir à reunião 105 

é a maneira como cada líder comunitário se manifesta em busca de seus direitos e disse que 106 

se sente gratificado pelo aprendizado. Engº. Rogério agradeceu a presença de todos e ficou 107 

estabelecida a próxima reunião do Comitê Gestor para o dia 24 de fevereiro de 2016, às 16 108 



                                                                                                             
horas em local a ser definido. Finalizando a reunião, Paulina distribuiu a Mensagem de Natal 109 

do Secretário de Habitação Domingos Savil Zancanaro salientando a importância do trabalho 110 

em conjunto. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós Mateus Szostak e 111 

Paulina Korc redigimos a presente ata. 112 
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