
                                                                     
ATA da  41ª REUNIÃO   ORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  29/06/2011.                        1 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e onze, às dezesseis horas, no Ático da Secretaria 2 

Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do 3 

Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes trinta e seis 4 

(36) pessoas representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas 5 

contratadas. O Secretário Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental, Átila Rocha dos Santos 6 

iniciou a reunião agradecendo o comparecimento de todos e apresentando a pauta: 1) Acolhimento e 7 

apresentação dos presentes 2) Apreciação da ata de 25/05/2011 que foi aprovada, incluindo as linhas 8 

134 a 136: Sr. Clair perguntou sobre o início da instalação da rede de água e esgoto no Morro da 9 

Penitenciária. Também solicitou a previsão de início da colocação dos corrimões. Rampinelli informou 10 

que nos próximos dias iniciará a instalação da rede de água e esgoto. 3) Informes: a) Ofício Jagatá: 11 

eleição da nova diretoria e indicação dos representantes no COG: Sulimar Vargas Alves (titular) e Rosa 12 

Batista Vieira (suplente); b) Recebimento do Ofício 305/2011/SMO informando a execução de 13 

manutenção da Servidão Luiz Zilli – respondendo ao Ofício nº 75/2011/SMHSA; c) Autorizações da 14 

FLORAM para poda de árvores: Autorização 151/2011e 178/2011; d) Esclarecimento sobre a expressão 15 

Favelas: Kelly esclareceu que o modelo das placas colocadas no Maciço utilizando esta expressão é 16 

proveniente do Ministério das Cidades. João Maria sugeriu que nas próximas placas haja destaque ao 17 

programa e não tanto à nomenclatura utilizada pelo Ministério das Cidades. Na oportunidade, Átila 18 

esclareceu a origem do nome Favelas, que provém da denominação de uma árvore existente na região 19 

do Rio de janeiro, onde residia um grupo de famílias, área esta sem regularização e ocupada 20 

aleatoriamente. Como esclarecimento, Sr. Teco relatou que historicamente o Maciço do Morro da Cruz 21 

é chamado de Morro e não admite a expressão Favela. João Maria esclareceu que nas demais regiões 22 

do Brasil e no exterior a expressão Favela não é pejorativa, apenas aqui no sul esta expressão não é 23 

aceita. Em meio às diferentes interpretações, Sr. Sulimar disse que esta discussão deve ser feita em 24 

outra esfera ao nomear os projetos, destacando que nossa responsabilidade vai além da nomenclatura 25 

do projeto vinda do Ministério das Cidades. Na oportunidade, Sr. Sulimar apresentou a nova presidente 26 

da Associação de Moradores do Jagatá – Sra. Rosa Batista Vieira. e) Disponibilização do número de 27 

telefone  dos líderes para outras pessoas: As lideranças comunitárias presentes concordaram em 28 

disponibilizar o número de telefone aos órgãos públicos para agilizar os encaminhamentos do projeto do 29 

Maciço. f) A formatura da Brigada Comunitária será realizada no dia 02/07/2011. g) Sr. Valdecir 30 

informou que a partir de segunda-feira (04/07), Sr. Carlos responderá pela comunidade da Caeira, 31 

durante três meses, até a realização da eleição da Associação de Moradores. 4) Secretário Átila – 32 

agradecimento: Átila discorreu sobre a premiação recebida em Brasília, conforme foi divulgado na 33 

reunião anterior. Destacou a forma participativa em que o projeto está sendo realizado. Neste sentido, 34 

agradeceu o esforço e a participação no projeto do Maciço do Morro da Cruz e Projeto Chico Mendes. 35 

Na sequência, foi apresentado o Vídeo do desenvolvimento das obras do Projeto do Maciço do Morro 36 

da Cruz, bem como o Slide das Nascentes do Maciço. Após a apresentação, Átila disse que as 37 

dificuldades e condições de executar o Projeto do Maciço são bem mais difíceis do que a do Projeto 38 



                                                      

Chico Mendes. Disse ainda que a parte do saneamento está em ritmo acelerado. Na oportunidade 39 

discorreu sobre o andamento das obras. Destacou que o Projeto do Bondinho está em processo de 40 

elaboração. Átila informou que o Ministério das Cidades reclamou que o projeto social, na maioria das 41 

cidades, não está articulado. Porém, Florianópolis tem um diferencial, pois 37% das obras foram 42 

executadas e 62% do projeto social. João Maria destacou a importância do projeto social, considerando 43 

que o mesmo alavanca o andamento das obras. Vereador Célio, da Câmara Municipal de Florianópolis, 44 

disse que a cidade esperava há mais de trinta anos a realização deste projeto. É um sonho que está 45 

sendo realizado, completou. Sr Teco, disse que quem começou esta articulação do Maciço do Morro da 46 

Cruz foi a comunidade Mont Serrat, juntamente com o Pe. Vilson Groh. Neste sentido, D. Lenira disse 47 

que se não fossem as lideranças comunitárias o projeto não estaria sendo desenvolvido. A homenagem 48 

deve ser estendida aos técnicos da SMHSA, bem como às lideranças comunitárias. 6) Apresentação e 49 

discussão da proposta de Transporte Coletivo para o MMC: Em função das alterações do sistema viário, 50 

técnicos da Secretaria Municipal de Transportes, Mobilidades e Terminais (SMTMT) e SMHSA 51 

estudaram a proposta com base nas linhas da Caieira do Saco dos Limões, Mont Serrat e Serrinha, o 52 

objetivo do projeto é integrar as linhas do transporte coletivo do Maciço do Morro da Cruz. Engª. Lucia 53 

discorreu sobre a proposta, informando que as linhas Mont Serrat e Caeira permanecem, sendo 54 

ampliado o percurso da linha Serrinha até o Bar da Jandira. O primeiro passo é a configuração espacial 55 

de linhas e o segundo passo será a avaliação da demanda para ver a necessidade de ampliação de 56 

horários. Sr. Valdecir se posicionou favorável com relação as linhas Norte/Sul e Sul/Norte para o Maciço 57 

do Morro da Cruz Engª. Lucia destacou que a proposta da SMTMT com relação à linha da Serrinha é 58 

partir do TITRI em direção ao Bar da Jandira e retornar do Bar da Jandira até o TITRI. Sr. Teco disse 59 

que a comunidade já solicitou a colocação de placas na Rua General Vieira da Rosa, o que ainda não 60 

aconteceu. Salientou que o encontro de dois ônibus na referida rua não consegue passar um pelo outro. 61 

Sr. Elivaldo expôs sua preocupação sobre a necessidade ou não de fazer o processo licitatório, para 62 

não infringir os trâmites legais. Caso não haja necessidade de licitação, sugeriu a implantação da linha 63 

Centro – Bar da Jandira e vice-verso, pela Transcaeira. Após várias considerações, foi apresentada a 64 

proposta da linha Mont Serrat, percorrendo Norte/TICEN e Sul/TICEN em caráter de experiência; se a 65 

proposta não funcionar, não será implantado por falta de viabilidade técnica. Com relação à licitação 66 

mencionada pelo Sr. Elivaldo, Engª. Lucia informou que não será necessário, pois há possibilidade de 67 

ajuste e/ou prolongamento. Caso houver criação de novas linhas, daí sim, será necessário o processo 68 

licitatório. Para descontrair, o grupo recebeu a ilustre visita da D. Ginoca (Sayonara da FLORAM) que 69 

contou várias estórias e histórias ecohumorísticas, sensibilizando a todos para a educação ambiental. 70 

Retomando as discussões, Engª. Lucia informou que nenhuma obra pode ser entregue sem sinalização. 71 

Portanto, após a entrega da obra, a SMTMT retoma a discussão, considerando a necessidade de 72 

concluir a obra da Transcaeira, Serrinha e Rua General Vieira da Rosa. Engª. Lucia destacou a 73 

importância da elaboração do projeto de sinalização. Também foi abordada a necessidade de colocação 74 

de uma placa na entrada do Bairro Saco dos Limões, indicando o acesso ao Maciço do Morro da Cruz. 75 

Engº. Rampinelli informou que a previsão de conclusão das obras é para o final de agosto, sendo 76 



                                                      

assim, há possibilidade de, em setembro implantar a sinalização. Engª. Lucia enfatizou que o ônibus só 77 

será colocado após a entrega das obras e colocação da sinalização. Com relação ao encontro de carros 78 

nos morros citado pelo Sr. Teco, foi esclarecido que a preferência é de quem está subindo o morro. Na 79 

oportunidade, Sr. Teco se posicionou contra a instalação da nova linha enquanto a Rua General Vieira 80 

da Rosa não for ampliada, indenizando alguns imóveis. Sr. Clair falou sobre a necessidade de alteração 81 

da linha Centro-Santa Vitória. Na oportunidade, Sr. Valmor agradeceu à SMTMT que, após muita 82 

reivindicação da comunidade, realizou as melhorias solicitadas com relação aos abrigos de ônibus, na 83 

Comunidade da Queimada, precisando agora o ajuste nos horários. Engª. Lucia informou que não há 84 

necessidade de abaixo-assinado para reivindicar melhorias nas comunidades, bastando oficializar o 85 

pedido à SMTMT. Foi evidenciado que há necessidade de reavaliar o transporte coletivo do Morro da 86 

Penitenciária e ajuste dos horários da linha da Queimada. Como encaminhamento foi definido pela 87 

realização da reunião técnica, no dia 19/07, às 14 horas, na SMHSA, à qual serão chamados: IPUF, 88 

SMO, Guarda Municipal, SMTMT e SMHSA. 7) Momento das Comunidades: Mont Serrat: Sr. Berto 89 

reclamou com relação à situação do esgoto na Nova Descoberta. Na oportunidade, reiterou a 90 

solicitação apresentada na reunião anterior sobre o muro na casa do Vino, considerando que a casa 91 

está em situação de risco. Sr. Berto citou também os problemas referentes à manutenção da Rua 92 

Nestor Passos; bueiro na Rua General Vieira da Rosa/Bica; buraco ao lado da Igreja/ao lado da casa do 93 

Sr. Teco. Problema existente há bastante tempo, complementou Sr. Teco.  Engº. Rampinelli informou 94 

que esta demanda cabe à SMO, destacando que a Rua General Vieira da Rosa já está liberada para 95 

pavimentação. Sr. Berto agradeceu à COMCAP pelo serviço prestado na comunidade. Jagatá: Sr. 96 

Sulimar apresentou algumas questões: 1) Solicitação de recuperação da rede elétrica na J-6, perigo de 97 

incêndio; 2) Pedido de conserto nas grades de drenagem; 3) Informou que os PVs continuam sob a 98 

pavimentação; 4) Indagou quanto à previsão de realização das obras na Servidão Felicidade e São 99 

Judas Tadeu; 5) Deficiência no recolhimento do lixo pesado; 6) Reitera o pedido de colocação de 100 

lombadas e sinalização na Servidão Zilli. Com relação à fiscalização, Sr. Sulimar reclamou que a 101 

Guarda Municipal não sobe o morro para fiscalizar, exemplificando a Rua Aníbal Nunes Pires que tem 102 

sinalização proibindo estacionar, porém a sinalização não é fiscalizada e nem respeitada. A situação 103 

atual impede inclusive o tráfego de ônibus. 7) Por fim, indagou sobre a situação das famílias que 104 

atualmente estão adquirindo casas no Jagatá e demais comunidades. Neste sentido, Kelly esclareceu 105 

que no processo de regularização fundiária, a casa deverá existir desde o cadastro de 2008. O cadastro 106 

pode ser transferido ao novo morador. Com relação a indagação sobre as obras, Engº. Rampinelli 107 

relatou que na Servidão Felicidade e São Judas Tadeu as obras serão executadas pela nova empresa, 108 

após a licitação. CONSEBAN: Sr. Salvador citou que o vazamento do esgoto do final da Servidão 109 

Germinal Moreira foi sanado, mas que está faltando a conclusão das obras nesta servidão que será 110 

executada pela nova empresa. Estamos aguardando o restante das obras na nossa comunidade, 111 

concluiu Sr. Salvador. Com relação à COMCAP, citou a existência de problemas referentes ao lixo 112 

pesado, devido o problema do caminhão da COMCAP que está quebrado. Sobre a Rua Djalma 113 

Moellmann, relatou que está sendo depositado entulho em terreno baldio. Kelly destacou que os 114 



                                                      

problemas referentes ao lixo estão se apresentando nas diversas comunidades. Em resposta a esta 115 

demanda, a SMHSA deverá retomar as atividades da Comissão de Saneamento e fazer contato com a 116 

COMCAP para retomar a coleta do lixo pesado considerando que, na época, tais problemas haviam 117 

sido minimizados. Como encaminhamento, foi definida a realização de reunião extraordinária do Comitê 118 

Gestor para o dia 13/07/2011, especificamente para discutir as questões pertinentes aos resíduos 119 

sólidos, para tanto, será oficializado o convite à COMCAP, solicitando a presença da presidência e 120 

diretor de operações. Queimada: Sr. Valmor relatou várias questões: 1) Lamentou que um servidor da 121 

COMCAP recriminou-o, culpando que a caixa estava muito cheia de lixo, porém o problema estava na 122 

demora na troca da caixa coletora. 2) Execução do serviço de roçagem sem a devida coleta do material 123 

roçado. 3) Com o desentupimento de PVs, a CASAN está quebrando a pavimentação realizada 124 

recentemente. Em resposta, Engº. Rampinelli informou que há retrabalho da CASAN por conta da 125 

desistência da empresa MAP.  Com relação à Rua Manoel S. Coelho, o serviço será realizado pela 126 

nova empresa. Já na Rua Laudelino Dias Prado, Sr. Valmor relatou que, segundo a CASAN, deverá ser 127 

implantada nova rede de água e há necessidade de intervenção do projeto, porém ressaltou que a 128 

situação é de alto risco. Com relação às questões referentes aos ‘gatos’ de energia elétrica que estão 129 

colocando as famílias em situação de risco elétrico, citados pelo Sr. Valmor, Kelly relatou qua a 130 

CELESC remanejou a forma de atendimento do Projeto Sou Legal Tô Ligado, com instalação de Kits 131 

Postinho, energização da rede e reforma elétrica em algumas casas de alto risco elétrico. A Prefeitura 132 

aguarda a resposta da CELESC. Tico-Tico: Sr. Antônio reiterou o pedido apresentado na reunião 133 

anterior solicitando providências da Secretaria Municipal de Obras com relação à malha viária. Na 134 

oportunidade agradeceu pelo serviço prestado pela COMCAP. Serrinha: D. Clara solicitou a ligação da 135 

Rua Batoré com a rua nova. Para tanto, Engº. Rampinelli informou que este serviço não está incluso no 136 

contrato da SETEP e que falta fazer a drenagem, portanto não é uma obra tão simples quanto parece. 137 

Para finalizar a reunião, foi oferecido pelo Secretário Átila um coffee break em agradecimento pela 138 

parceria no Projeto Maciço do Morro da Cruz. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 139 

Paulina Korc redigi a presente ata. 140 


