
                                                                                                             
  Relatório da 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 26/08/2015.   1 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 (Caeira); Paulo 4 

Silva (Serrinha); Lenira Stuart (Morro do Céu); Valmor Euclides Coelho e Sandro Machado (Morro 5 

da Queimada); Luana Farias e Roger Willian Alves (Morro do 25); Othávio Okonski (Gab. Vereador 6 

Renato Geske);  Mauro Manoel da Costa (FLORAM); Marcelino Aloir Dutra e Lucas Barros Arruda 7 

(CASAN); Adriano da Luz e Samara Silva de Souza (CELESC); Domingos Savil Zancanaro, Paulo 8 

Bastos Abraham, Betina D’Ávila, Rogério Miranda, Paulina Korc, Mariza Dreyer de Aguiar, Zeli 9 

Sabino Delfino, Juliana Guilardi, Cláudia Brasil de Barros, Michaeli Goulart Martendal, Janaina 10 

Ventura Dutra, Laís Gianesini e Roselene dos Santos (SMHSA); Hélio Fernando Madruga (STC); 11 

Guilherme Laraya de Almeida Godoy e Clovis Kuster dos Santos (Engevix) e Albertina Santos 12 

Souza, que não assinou a lista de presença, somando um total de trinta (30) pessoas. A reunião foi 13 

coordenada pelo Secretário de Habitação, Domingos Savil Zancanaro. Com relação às atas, 14 

Paulina informou que foram encaminhadas, por e-mail, as atas da 80ª, 81ª e 82ª reuniões, e que as 15 

retificações recebidas já foram consideradas. Para tanto, o Engº. Rogério solicitou a permanência 16 

do texto original na sua fala. Considerando a ausência de diversos membros do Comitê Gestor não 17 

foi possível aprová-las durante a reunião. Na oportunidade, Paulina comunicou que já 18 

disponibilizou às lideranças presentes a ata da 83ª reunião e será remetida por e-mail aos demais 19 

membros do Comitê Gestor para apreciação. Marcelino Aloir Dutra solicitou que fosse registrada 20 

a ausência das lideranças comunitárias na reunião, programada para tratar especificamente  da 21 

prestação de contas do Projeto Maciço do Morro da Cruz, solicitada pelas próprias lideranças, hoje 22 

ausentes. Domingos salientou que o Programa do Maciço do Morro da Cruz inclui a questão de 23 

infraestrutura urbana e habitação. E, no momento, é necessário um avanço principalmente no 24 

quesito habitação, já que referente à infraestrutura urbana o projeto avançou bastante, devido ao 25 

grande volume de recursos aplicados neste setor. Dentro deste segmento, grande parte dos 26 

recursos foi destinada à construção de muros de contenção. Em seguida, Domingos realizou a 27 

prestação de contas, discorrendo sobre as obras realizadas em cada comunidade e o recurso 28 

investido. Para facilitar o entendimento, o Secretário especificou cada medição - sendo doze (12) 29 

medições até o presente momento - prestando as informações de forma clara e minuciosa de todos 30 

os contratos, sendo eles: UNIDADES HABITACIONAIS: Contrato 306/FMIS/2011: 30 Casas de 31 

Alvenaria Estrutural em Blocos - Valor do Contrato R$ 3.697.354,53; Contrato 656/FMHIS/2013: 44 32 

casas modulares - Valor do Contrato R$ 3.196.227,97; Contrato 750/FMHIS/2014: 50 Casas de 33 

Alvenaria Estrutural em Blocos - Valor do Contrato R$ 3.928.795,82. OBRAS DE 34 

INFRAESTRUTURA: Contrato 223/FMIS/2008 no valor de R$ 12.669.575,34; Contrato 35 

400/FMHIS/2013 no valor de R$10.276.676,17; Contrato 612/FMHIS/2014 no valor de 36 

R$16.167.346,85. MÓDULOS HIDRÁULICOS: Contrato 611/FMHIS/2014 - 59 banheiros em bloco 37 

estrutural no valor de R$ 879.161,15. Domingos informou que este Relatório com a prestação de 38 



                                                                                                             
contas será disponibilizado no site da Secretaria de Habitação - aba do Projeto do Maciço do Morro 39 

da Cruz – Relatórios de Obras – Relatório de Obras e Prestação de Contas. O Secretário também 40 

especificou os valores investidos e obras realizadas a partir de cada contrato. Roger Willian Alves 41 

citou a necessidade de um corrimão no Morro do 25. Marcelino registrou a presença do Engº. 42 

Lucas Barros Arruda, e salientou a complexidade e o resultado positivo das obras no Maciço do 43 

Morro da Cruz. Domingos agradeceu a presença e o trabalho da CASAN, ressaltou ainda que toda 44 

segunda-feira, nas reuniões de obras realizadas no canteiro da STC, a CASAN está sempre 45 

presente. Domingos disse que todos os recursos do governo são finitos., porém, está sendo 46 

executado um aporte maior do município, possibilitando mais obras necessárias para as 47 

comunidades. Domingos disse que, quando assumiu a Secretaria, havia trinta e nove (39) obras 48 

em andamento e existe o compromisso de entregar todas concluídas. Clóvis salientou as 49 

dificuldades de atuar nas comunidades, como por exemplo, casos de furtos de material. Roger 50 

disse que é importante uma melhor comunicação com as lideranças sobre este assunto. Citou 51 

também um problema ocorrido com uma a obra, onde a mesma beneficiou um morador e não a 52 

comunidade. Domingos disse que isso será estudado e que o objetivo é pensar no bem coletivo. 53 

Guilherme esclareceu que é feita uma reunião com os líderes comunitários e a empresa para 54 

planejamento das obras. Mauro (FLORAM) parabenizou a apresentação e o trabalho desenvolvido 55 

pela equipe técnica, líderes comunitários e pelos demais envolvidos. Paulo salientou a importância 56 

destas informações apresentadas ao Comitê Gestor, pois as pessoas falam sem buscar os dados 57 

corretos. Domingos cientificou que todas as informações devem estar disponíveis no Portal de 58 

Transparência. Esclareceu que os valores utilizados são embasados em tabela do Governo 59 

Federal. Na oportunidade, Domingos agradeceu ao Hélio, da Empresa STC, pela permanência no 60 

projeto, apesar de todos os problemas no decorrer da execução das obras. Paulo afirmou que os 61 

projetos a serem executados são os mais difíceis. Marcelino enalteceu o trabalho da Empresa 62 

STC, salientando que problemas ocorrem diariamente e a STC ajudou inúmeras vezes a CASAN 63 

para resolver as demandas. Valmor disse que a STC não mediu esforços para resolver os 64 

problemas na Comunidade do Morro da Queimada. Finalizando a reunião, o Secretário Domingos 65 

ressaltou que todas estas informações estarão sendo disponibilizadas no site da Prefeitura, de 66 

forma clara e transparente, destacando que as informações são públicas e que se coloca à 67 

disposição para dirimir qualquer dúvida a respeito do Projeto Maciço do Morro da Cruz. Nada mais 68 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada e nós, Mateus Szostak e Paulina Korc, redigimos a 69 

presente ata. 70 
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