
                                                                                                             
 Relatório da 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 27/05/2015.   1 
Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no Auditório da 2 

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

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Rosemeri M. de Souza e Rui Alves 4 

(Caeira); Argeu Antunes Goulart (Morro da Penitenciária); Paulo Silva (Serrinha); Mário José 5 

Gomes da Cruz (Santa Vitória); Lenira Stuart (Morro do Céu); Jorge Luiz Rodolfo (Monte Serrat); 6 

Valmor Coelho (Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues (Horácio); 7 

Alex Correia (Morro da Mariquinha); Edevaldo A. Silva e Melissa (SMDU); Marcelino Aloir Dutra 8 

(CASAN); Paulo Bastos Abraham, Rogério Miranda, Paulina Korc, Carmelita Luzia Back, Cláudia 9 

Brasil de Barros, Marina Dambros, Janaína Venturi Dutra, Roselene dos Santos (SMHSA); Renato 10 

(Gabinete Vereador); Clóvis Kusten dos Santos (Engevix) e Renata Vieira (Moradora do Jagatá) 11 

somando um total de vinte e cinco (25) pessoas. Paulina Korc presidiu a reunião, justificou a 12 

ausência do Secretário de Habitação e, na sequência, colocou em apreciação as atas, que foram 13 

aprovadas por unanimidade, considerando que as complementações já haviam sido remetidas 14 

anteriormente. A ata da 80ª Reunião Ordinária será apreciada na próxima reunião. Paulina 15 

informou que as atas do Comitê Gestor serão inseridas no site da Prefeitura. Na sequência, 16 

considerando a pauta, Paulina esclareceu que a Secretaria de Habitação remeteu ofício à CELESC 17 

solicitando a elaboração do cronograma das ações às demandas pendentes no Maciço do Morro da 18 

Cruz. Também solicitou, no documento, a indicação dos representantes fixos nas reuniões do 19 

Comitê Gestor. Paulo Bastos Abraham, Diretor de Habitação e Regularização Fundiária informou 20 

que já houve uma reunião com a CELESC e está aguardando agendamento de outra, pois as vinte 21 

e sete (27) demandas elencadas precisam de respostas. Para tanto, Sulimar, Adriano e Alex se 22 

dispuseram a estar presente na reunião a ser agendada. O grupo presente manifestou a 23 

insatisfação pelo descaso da CELESC com relação ao Projeto Maciço do Morro da Cruz, 24 

salientando que nos últimos anos a CELESC está quase que ausente do Projeto. Também foi 25 

ressaltado que no início do Projeto o governo estadual se manifestou como parceiro, mas apenas a 26 

CASAN está assumindo seu compromisso. Sulimar disse que “a CELESC não está dando a 27 

mínima para o Comitê Gestor. De acordo com uma diretora da CELESC, presente no Comitê 28 

Gestor em 2013, não interessa para a CELESC regularizar no Maciço, porque ela iria ter prejuízo. 29 

Seria preciso uma ação judicial para exigir a presença da CELESC. A CELESC não quer fazer sua 30 

parte”, concluiu Sulimar. Ruy refletiu que é preciso fazer a regularização elétrica no Maciço, porque 31 

senão uns pagam pelos outros. Mário da Santa Vitória sugeriu que a CELESC faça pesquisa de 32 

quantos moradores pagam energia elétrica. Na oportunidade citou a necessidade de colocação dos 33 

espaçadores na fiação elétrica na sua comunidade. Paulo da Serrinha enfatizou a dificuldade no 34 

contato com a CELESC. “A gente fica sem referência para atendimento”, disse Paulo Silva. Sr. 35 

Valmor salientou que a Celesc está fazendo a parte técnica, mas na prática nada acontece, “não 36 

está assumindo seu papel”, concluiu Valmor. Dando prosseguimento à reunião, Paulina relatou 37 

que a Secretaria Municipal de Segurança e Gestão do Trânsito (SMSGT) foi chamada à presente 38 



                                                                                                             
reunião com o intuito de apresentar a proposta de sinalização das vias (horizontal e vertical) e 39 

colocação de lombadas nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz. Alex solicitou uma reunião 40 

com a SMSGT, sugerindo agendamento de reunião extraordinária. Considerando a ausência da 41 

referida Secretaria, o grupo presente deliberou pelo encaminhamento de ofício à SMSGT com o 42 

Quadro das demandas identificadas em 2014 pelo IPUF, então responsável pela sinalização. O 43 

Comitê Gestor solicitou que, na próxima reunião, a SMSGT se pronuncie a respeito do Quadro de 44 

demandas, proveniente das vistorias realizadas pela equipe técnica da área de planejamento viário 45 

(IPUF) em conjunto com as lideranças comunitárias e Secretaria de Habitação, retratando a 46 

necessidade de sinalização nas vias (horizontal e vertical) e lombadas. Adriano do Morro do 47 

Horácio falou da urgência da colocação de placas de sinalização. Expressou sua indignação pela 48 

ausência do setor responsável. Rui salientou que a SMSGT não tem guarda de trânsito nas 49 

comunidades, até porque a parte de segurança não funciona. Avalia que algo precisa ser feito, 50 

porque as ruas são estreitas e a população, como um todo, não respeita o trânsito local. Rosemeri 51 

da Caeira disse que houve dois atropelamentos devido a falta de sinalização. Jorge do Monte 52 

Serrat salientou que os carros passam em alta velocidade e, no local, transitam crianças que 53 

frequentam as creches e as escolas. É preciso sinalizar para os motoristas diminuírem a 54 

velocidade, disse Jorge. Adriano informou que no Morro do Horácio os moradores estão fazendo 55 

as placas com as próprias mãos. “Se não pode ter lombadas, que o poder público coloque 56 

tartarugas então”, disse Adriano. Também foi citado o problema dos veículos estacionados nos 57 

dois lados, impedindo o fluxo de veículos. Carmelita citou a importância do trabalho de 58 

conscientização dos moradores, além da colocação de cartazes informando sobre a execução de 59 

obras da empresa STC. Com relação aos contentores de lixo, Paulo Abraham informou que em 60 

breve serão instalados nas comunidades do Maciço. Paulo Pinho da COMCAP salientou que é 61 

preciso reavaliar com a comunidade os locais dos contentores. Alex indagou sobre o mapa que 62 

identifica os locais dos contentores. As lideranças presentes solicitaram agilidade na colocação dos 63 

contentores, considerando a necessidade. Na sequência, a Sra. Renata, moradora da Comunidade 64 

Jagatá, historiou a situação da sua residência em que a máquina danificou parte da casa, a cerca, a 65 

caixa de água, além da parte elétrica. Renata disse que a sua presença no Comitê Gestor tem por 66 

objetivo solicitar a emissão de autorização para recuperação da casa danificada pela máquina da 67 

empresa que está executando as obras do PAC. Na oportunidade ficou acordado que o prejuízo 68 

será avaliado e acertado com o Clóvis da Engevix e Helio da empresa STC. No que se refere à 69 

fiscalização, as lideranças comunitárias abordaram os problemas com relação às ocupações 70 

irregulares, bem como as construções em áreas de preservação. Rui salientou que não está tendo 71 

fiscalização nas construções. “É preciso ter acompanhamento nas obras em áreas de interesse 72 

social”, destacou Rui, salientando que cada morador está fazendo sem assistência técnica. Com 73 

relação à CASAN, Alex indagou se a equipe realizou visita na servidão dos baianos e vistoria nos 74 

hidrômetros. Na oportunidade, Alex se prontificou a acompanhar as equipes no Morro da 75 

Mariquinha, evitando possíveis transtornos. Adriano relatou que no Morro do Horácio duas 76 



                                                                                                             
servidões estão aguardando rede de esgoto para iniciar construções. Sulimar solicitou que a 77 

CASAN avalie a rede de água na comunidade do Jagatá, porque os moradores estão recebendo 78 

água somente à noite. Na oportunidade, Sulimar solicitou que a CASAN, a exemplo da CELESC, 79 

informe quando houver previsão de corte no fornecimento de água, para que as famílias possam se 80 

organizar antecipadamente. No momento dos informes, foi citada a realização de reunião sobre 81 

Agricultura Urbana; Adriano citou o problema das famílias que não estão resguardadas pelo 82 

aluguel social; Engº. Rogério propôs a discussão do PAC, considerando os cortes e escassez de 83 

recursos do governo federal; Albertina citou a importância de discutir a Ocupação Palmares dentro 84 

do Comitê Gestor. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.  85 
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