
                                                                                                             
 Ata da 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 31/08/2016.  1 

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, 2 

no Auditório da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-3 

se os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Rosemeri M. de 4 

Souza (Alto Caeira); Adriano Santos Rodrigues e uma moradora (Morro do Horácio); Janaína 5 

Barbosa Rodrigues (Santa Vitória); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Adalberto Anacleto 6 

Machado (Monte Serrat); Adriano Luz (CELESC); Leodegar da Cunha Tiscoski, Paulo Bastos 7 

Abraham, Rogério Miranda, Mariza Dreyer de Aguiar, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino e 8 

Carmelita Luzia Back (SMHSA), somando um total de trinta (30) pessoas presentes. Foi 9 

justificada a ausência de Grasiella de O. Pereira (Secretaria Municipal de Segurança e Gestão 10 

de Trânsito - SMSGT) e Marcelino Aloir Dutra (CASAN). A reunião foi coordenada pelo Diretor 11 

de Habitação e Regularização Fundiária Paulo Bastos Abraham, auxiliado pela Gestora do 12 

tempo Zeli Delfino e Facilitador das falas Adriano Rodrigues. Abraham inicialmente solicitou a 13 

manifestação do Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental Leodegar da 14 

Cunha Tiscoski que, na oportunidade, relatou sobre o problema dos atrasos de pagamento 15 

das empresas. Informou que no início da tarde esteve numa reunião onde fez o apelo em 16 

relação a necessidade de retomar as obras do Projeto Maciço do Morro da Cruz, quando foi 17 

informado sobre a probabilidade de liberação de recursos no início da semana seguinte. 18 

Tiscoski salientou que, assim que forem retomadas as obras, dará atenção especial em 19 

relação às bases para instalação dos contentores. Relatou ainda que está conversando com a 20 

Caixa Econômica Federal sobre a readequação do atual contrato e possibilidade de novo 21 

contrato para o Maciço do Morro da Cruz. Tiscoski salientou que na semana passada esteve 22 

em Brasília, porém com as mudanças do governo federal, não houve avanços nas tratativas. 23 

Por outro lado, disse que foram realizados contatos com a Empresa Jovem da Universidade 24 

Federal de Santa Catarina – UFSC no sentido de elaborar projetos para o Maciço do Morro da 25 

Cruz, ressaltando os terrenos disponíveis do Morro do Horácio e da Caeira. Leodegar 26 

Tiscoski informou ao Comitê Gestor que o Conselho Municipal de Habitação de Interesse 27 

Social e o Conselho Municipal de Saneamento Básico estão programando reuniões 28 

individualizadas com todos os candidatos a Prefeito de Florianópolis para abordar 29 

especificamente sobre Habitação e Saneamento de Florianópolis. Para tanto, o Secretário de 30 

Habitação, e Presidente desses Conselhos, convidou o Comitê Gestor para participar da 31 

programação que será disponibilizada pela Paulina, secretária do Conselho. Dando 32 

prosseguimento, Paulo Abraham passou a palavra às lideranças comunitárias para o 33 

Momento das Comunidades. Rosemeri Sousa da Comunidade da Caeira solicitou atenção 34 

especial às três famílias que estão aguardando a construção das casas modulares. Ao que 35 

Tiscoski respondeu que irá retomar as obras assim que houver liberação de pagamento às 36 

empresas. Alex Correia da Comunidade do Morro da Mariquinha solicitou informações sobre o 37 



                                                                                                             
valor pago e o investimento da Empresa STC. Para tanto, Tiscoski relatou que após o 38 

pagamento será conversado com a empresa sobre a retomada das obras. Engº. Rogério 39 

complementou as informações, ressaltando que a empresa solicitou paralisação do contrato 40 

devido a falta de pagamento. Disse ainda que foi elaborada uma pauta mínima de obras, 41 

dentro do valor de quinhentos mil reais, para realizar até o final deste ano, com pequenas 42 

obras. Engº. Rogério lembrou a todos que em junho de 2011 as obras também foram 43 

paralisadas para reformulação do projeto, sendo retomadas apenas em 2013. O mesmo será 44 

necessário realizar desta fase do projeto. Alex solicitou um documento da Prefeitura 45 

oficializando a informação do motivo da paralisação das obras. Adalberto A. Machado da 46 

Comunidade Monte Serrat solicitou que o Secretário Municipal de Obras seja chamado à 47 

reunião pela falta de manutenção da malha viária, principalmente pela necessidade de 48 

recuperação do asfalto da Rua General Vieira da Rosa. Considerando a ausência da Secretaria 49 

de Obras na presente reunião, será remetido ofício com a demanda apresentada. Por fim, 50 

Adalberto agradeceu à CASAN pelo serviço prestado no Monte Serrat e solicitou à COMCAP 51 

a lavação das lixeiras. Adriano Santos Rodrigues da Comunidade Morro do Horácio salientou 52 

a constante ausência de diversos setores da Prefeitura, nas reuniões do Comitê Gestor, como: 53 

COMCAP, IPUF, FLORAM e Secretaria de Obras. Parabenizou a CASAN pelo serviço prestado 54 

no Morro do Horácio. Na oportunidade, Adriano também solicitou a emissão de documento, 55 

por parte da Prefeitura, oficializando o motivo da paralisação das obras. Solicitou providências 56 

em relação a constante falta de água na Rua Xumadela, bem como a necessidade de tapar os 57 

buracos deixados pela CASAN na Rua Antônio Carlos Ferreira. Adriano agradeceu pelo 58 

atendimento da CELESC no domingo, dia 28/08 e solicitou uma equipe para arrumar o fio da 59 

alta tensão na Rua Antônio Carlos Ferreira. Janaína Barbosa Rodrigues da Santa Vitória 60 

solicitou à CELESC a substituição do transformador, considerando a frequente queda de 61 

energia elétrica na comunidade. Na oportunidade, Janaína solicitou a limpeza terreno 62 

pertencente ao Município, localizado na Servidão Joel Jorge, nos fundos do Hospital Nereu 63 

Ramos. Considerando a ausência da COMCAP na reunião, a Secretaria de Habitação irá 64 

encaminhar ofício à referida Companhia solicitando a limpeza da área. Por fim, Janaína 65 

agradeceu pelo serviço prestado pela CASAN na Comunidade Santa Vitória. Em relação ao 66 

problema dos roedores, as comunidades solicitam que a Vigilância Sanitária seja chamada 67 

para a execução do Projeto de Desratização, enfatizou Alex. Dando prosseguimento a reunião, 68 

foram relatados os avanços do Projeto Maciço do Morro da Cruz no decorrer do mês de 69 

agosto: Paulina repassou a informação disponibilizada por Grasiella Pereira da Secretaria 70 

Municipal de Segurança e Gestão de Trânsito - SMSGT, relatando que esteve na semana 71 

passada no Monte Serrat para fazer alguns levantamentos das necessidades. Também 72 

informou que a Prefeitura não pagou a empresa de sinalização, logo a situação é a mesma que 73 

da reunião anterior. Já a Secretaria Municipal de Educação encaminhou as seguintes 74 



                                                                                                             
informações: Creche Morro do Horácio - processo licitatório na fase final. Relatório de 75 

julgamento será enviado para Brasília até sexta-feira, dia 02 de setembro. Previsão de 76 

assinatura do contrato na segunda quinzena de setembro. Creche Santa Vitória - processo 77 

licitatório já abriu. Propostas das empresas em análise técnica. Previsão de assinatura de 78 

ordem de serviço no final de setembro. Creche Caieira do Saco dos Limões - processo 79 

licitatório já abriu. Propostas das empresas em análise técnica. Previsão da ordem de serviço 80 

no final de setembro. Na sequência, Adriano Luz da CELESC relatou os projetos que foram 81 

executados, exemplificando extensão de rede na Serrinha. Alguns serviços não foram 82 

concluídos como a relocação de poste, pois faltou o apoio da Guarda Municipal para 83 

fechamento da rua. Também não foi concluída uma extensão de rede na Serrinha, porque a 84 

CELESC aguarda o poste de fibra para instalar no local. Em relação à Guarda Municipal, 85 

Paulina se dispôs a conversar com o Diretor Geral da SMSGT para articular o apoio da Guarda 86 

Municipal no serviço a ser executado pela CELESC. Janaína salientou a urgência na 87 

substituição do transformador na Comunidade Santa Vitória, ao que Adriano Luz informou que 88 

é necessária a extensão de rede para melhorar o fornecimento de energia elétrica. Neste 89 

sentido, é preciso encaminhar à CELESC, os pedidos de ligação de energia elétrica para 90 

justificar a necessidade da extensão de rede. Alex solicitou a substituição de um poste no 91 

Morro da Mariquinha. Informe: 2ª Audiência Pública do Plano Municipal de Coleta Seletiva: 92 

Será na próxima segunda-feira (05/09), das 19h às 22h, no Auditório do SENAC - Rua Silva 93 

Jardim, 360 - Centro, Florianópolis – SC. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e 94 

eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 95 

        96 


