
                                                                     
ATA  da  48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ - 29/02/2012.      1 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às dezesseis horas, no Ático da 2 

Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Av. Mauro Ramos, 1277 – Centro – 3 

Florianópolis se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê 4 

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

cinco (25) pessoas representando entidades comunitárias, governamentais e moradores. O 6 

Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental Nelson Bittencourt acolheu a 7 

todos os presentes na primeira reunião do ano e colocou em apreciação as atas de 8 

30/11/2011 e 14/12/2011que, por unanimidade foram aprovadas. Na sequência, Rosângela 9 

Piccoli informou sobre a disponibilização de vagas para realização do curso gratuito de 10 

Informática e Web Design. As inscrições estão abertas até 08/03/2012 para jovens de 14 a 24 11 

anos, a partir da 6ª série do ensino fundamental, preferencialmente moradores do Maciço do 12 

Morro da Cruz. Os mesmos deverão estar munidos dos documentos: RG, CPF, comprovante 13 

de residência e atestado de matrícula ou certidão de conclusão. Os referidos cursos fazem 14 

parte do Projeto Animando a Cultura da Ilha - PAC Cultural. Com relação à sinalização da 15 

Transcaeira, Engº. Américo Pescador informou que em set/2011 a Secretaria de Habitação 16 

solicitou oficialmente ao IPUF a elaboração e execução do referido projeto. Segundo 17 

informações do IPUF, a previsão é de em quinze (15) dias o projeto estar concluído. Na 18 

sequência, Secretário Nelson informou que no dia 1º de março de 2012, às 19 horas, no 19 

Plenarinho da Assembléia Legislativa, haverá a Audiência Pública da região central para 20 

apresentação e discussão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Também 21 

informou sobre as demais audiências realizadas nas regiões de Florianópolis. Dando 22 

prosseguimento à reunião, Kelly Cristina Vieira destacou a presença da Daiane – 23 

representando o CRAS da Trindade e, na oportunidade informou que na próxima reunião 24 

ordinária do Comitê Gestor estará presente Ana Paula da COPPIR para tratar sobre 25 

igualdade racial. Conforme previsto na pauta, Engº. Américo explanou sobre os valores 26 

investidos no Projeto Maciço do Morro da Cruz, disponibilizando uma via impressa a cada 27 

liderança comunitária. Relatou a origem dos recursos e o percentual no quadro de 28 

investimentos; o resumo geral das obras, citando o valor contratado e o valor investido até 29 

dez/2011; as obras de infraestrutura e os muros de arrimo com seus respectivos valores por 30 

comunidade. Engº. Rogério Miranda lamentou a ausência de representação da Caixa 31 

Econômica que, incessantemente, exige uma série de documentos, porém não participa das 32 

discussões da SMHSA com as comunidades nas reuniões ordinárias do Comitê Gestor. Disse 33 

ainda que há seis (6) meses está reelaborando o projeto, porém ainda não há nenhuma 34 

manifestação positiva da Caixa. Na oportunidade o técnico foi aplaudido pelo grupo reunido. 35 

Vereador Renato Geske relatou que desde dezembro/2011 está buscando a presença da 36 



                                                      
Caixa Econômica no Comitê Gestor, mas ainda não teve sucesso na sua busca. Como 37 

encaminhamento, para esclarecer os entraves, foi definido pelo agendamento de uma reunião 38 

do Comitê Gestor junto à Caixa. Considerando o período de férias do Carlos Averbeck, no 39 

início de março, Américo fará agendamento da reunião em consonância com o vereador 40 

Renato. Dando prosseguimento, Engº. Rogério informou que a implantação da rede de água 41 

e esgoto está tendo continuidade. Disse ainda que até o início de maio deva estar concluído o 42 

levantamento que há seis meses está sendo elaborado. Na sequência, houve o Momento das 43 

Comunidades: MONT SERRAT - Sr. Teco reclamou do serviço executado pela Empresa STC 44 

que não tem acabamento. O encarregado das obras não tem atuação, ficando o trabalho 45 

inacabado ou mal acabado, exemplificando a Rua General Vieira da Rosa que em dias de 46 

chuva fica intransitável. Sr. Berto solicitou a fiscalização da CASAN junto aos serviços da 47 

STC. Sr. Rodrigo reiterou a solicitação e ressaltou a falta agilidade na manutenção do 48 

sistema viário. Sr. Berto reclamou sobre a demora no recapeamento da Rua General Vieira 49 

da Rosa. Neste sentido, Engº. Américo esclareceu que, considerando o valor a ser investido, 50 

a Secretaria Municipal de Obras (SMO) abriu o processo licitatório para definição da empresa 51 

que executará o recapeamento. As lideranças do Mont Serrat informaram ainda que estão 52 

sendo pressionadas pelos moradores pela falta de manutenção da referida rua. Kelly 53 

esclareceu que a SMHSA irá solicitar à SMO a execução do tapa-buracos, não sendo esta a 54 

solução definitiva para o problema. Sr. Berto e Sr. Teco relataram sobre o corte de árvores 55 

realizado pela Polícia Militar nas imediações da Nova Descoberta. Neste sentido, Renato 56 

Geske disse o projeto do parque não está em andamento por causa das ações da Polícia 57 

Militar. QUEIMADA – Sr. Valmor relatou as obras pendentes: 1) Escadaria do Sergio; 2) 58 

Guarda corpo no final da Rua Manoel Sibirino Coelho; 3) Calhas entupidas na Rua Laudomiro 59 

Dias Prado; 4) Calhas coletoras de água fluvial no final da Ria Oadir Marcelino; 5) Não tem 60 

ligação predial de água em oito residências localizadas acima do campinho; 6) O muro 61 

construído pela empresa Castelli está com rachadura colocando em risco algumas famílias; 7) 62 

Falta agilidade para definição da servidão administrativa; 8) Necessidade de manutenção da 63 

lixeira no final da Ria Oadir Marcelino; 9) Falta agilidade na colocação das lombadas, o ofício 64 

já foi remetido ao IPUF e será reiterado pela SMHSA; 10) Houve limpeza na Rua Aníbal 65 

Nunes Pires, porém faltou a execução do serviço nas ruas: Manoel Sibirino Coelho e Oadir 66 

Marcelino. TICO-TICO – A moradora solicitou providências às seguintes situações na Rua 67 

Clemente Rôvere: 1) Existência de buraco na boca-de-lobo; 2) Recuperação da lixeira 68 

quebrada pelo caminhão da COMCAP; Colocação de placas Proibido Estacionar; Água 69 

vertendo na Travessa Maria Dolores dos Santos Vilela. Na Rua Mário Napp tem três postes 70 

com lâmpadas queimadas. Engº. Rogério informou que irá verificar in loco as situações 71 

pertinentes ao projeto. MORRO DO CÉU - D. Lenira agradeceu a presença de todos e 72 



                                                      
manifestou sua satisfação em retomar as atividades do Comitê Gestor, na sequência, relatou 73 

as seguintes demandas referentes à comunidade: 1) Necessidade de roçar o terreno 74 

pertencente à Prefeitura localizado na Rua Cruz e Souza, nº 299, em frente ao Conselho 75 

Comunitário, previsto para construção da creche; 2) Solicita cópia do cronograma da coleta 76 

do lixo pesado emitido pela COMCAP; 3) Necessidade de corte de duas árvores que 77 

apodreceram na raiz, localizadas na Rua Cruz e Souza, nº 582; 4) Solicita uma 78 

lombada/tacão na Rua Cruz e Souza, próximo ao ponto de ônibus; 5) Manifestou sua 79 

preocupação com relação ao muro que caiu na Rua Araranguá, pois coloca em risco a casa 80 

localizada acima; 6) Na Rua Desembargador Nelson Nunes, em frente à Igreja, tem um muro 81 

particular com risco de desabar; 7) Solicitou providências com relação à CASAN que não está 82 

executando a ligação predial de água na Rua Araranguá, nº 168. Na oportunidade, foi 83 

esclarecido sobre a impossibilidade de execução deste serviço por se tratar de duas ligações 84 

no mesmo lote; 8) Por fim, agradeceu pela conclusão e entrega das unidades habitacionais 85 

do Morro do Céu. Na ocasião, Cida ressaltou a importância de reunir os moradores. 86 

CONSEBAN – Sr. Salvador informou que a comunidade já entregou suas solicitações à 87 

SMHSA. JAGATÁ – Sr. Sulimar manifestou sua insatisfação com relação a ausências dos 88 

representantes da CELESC, COMCAP, CASAN, dentre outros, nas reuniões do Comitê 89 

Gestor. Destacou que o Diretor Regional da CELESC não cumpriu com os compromissos 90 

assumidos com os líderes comunitários, enfatizando que o estado não está cumprindo com 91 

seus compromissos. Na oportunidade, Sr. Sulimar destacou que as lideranças comunitárias 92 

carecem de orientação jurídica para saber os procedimentos a serem tomados para resolver 93 

tais situações. Solicitou providências urgentes com relação ao problema de esgoto que é 94 

muito sério, pois tem de ser resolvida definitivamente a instalação da Servidão Administrativa, 95 

para instalação dos equipamentos da CASAN, pois o escoamento de esgoto do Jagatá, 96 

depende destes equipamentos. Por fim, reiterou sua fala na reunião ordinária de avaliação 97 

(dez/2011): “É preciso mudar o rumo do Comitê Gestor”. Na oportunidade, Sr. Valmor pediu a 98 

palavra para enfatizar que todos esses problemas são muito preocupantes e batem a porta 99 

dos líderes comunitários. Sr. Sulimar indignado ressaltou que omissão é crime e, por isso é 100 

preciso ter assessoria jurídica para sugerir as providências cabíveis para exigir do poder 101 

público a execução dos compromissos assumidos junto às lideranças comunitárias. Sr. 102 

Sulimar disse ainda sobre a importância de agendamento da reunião com o prefeito 103 

municipal. Em repúdio a ausência dos representantes da CASAN, CELESC, Caixa 104 

Econômica, Secretaria Municipal de Obras, COMCAP, Sr. Sulimar se absteve em apresentar 105 

as pendências da comunidade do Jagatá. Considerando as demandas com relação à 106 

COMCAP, foi sugerido o agendamento de reunião junto à referida Companhia. Nada mais 107 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 108 


