
                                                                     
ATA  da  15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 17/04/2013.      1 

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala 08 do 2 

Centro de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis, se 3 

reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza 4 

Ribeiro e Carmen S. Carneiro (Alto Caeira); Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas 5 

Alves (Jagatá); Clair Correia de Jesus (Morro da Penitenciária); Marcelo Ferreira (Morro da 6 

Mariquinha); Adalberto Anacleto Machado e João Ferreira de Souza/Sr.Teco (Mont Serrat); 7 

Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Kátia R. Medeiros e Marcelino Aloir Dutra 8 

(CASAN); Vitor Maravalhas Filho e Ronaldo Cesar Laurindo (Defesa Civil), Mauro Manoel da 9 

Costa e Elias Osvaldo Pires (FLORAM); Cândido Bordeaux Filho (IPUF); Paulo Roberto da 10 

Rocha e Pinho (COMCAP); Marcos Cesar Pinar (Secretaria Municipal da Saúde); Fabiana R. 11 

Eliz e Maria Cláudia Goulart da Silva (CRAS Prainha); Vereador Guilherme Botelho de 12 

Oliveira e Rosélia Maria Vieira (Câmara de Vereadores); Américo Pescador, Kelly Cristina 13 

Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Simone Caldeira, Simone Lolatto, Fernanda 14 

Vieira, Tamires Vígolo, Paulina Korc, Carmelita Luzia Bach, Rogério Miranda, Noemi S. 15 

Rodrigues, Welma Cândido, Andrea C. da Silva, (SMHSA), somando um total de trinta e 16 

quatro (34 pessoas. O Diretor de Habitação/SMHSA, Engº. Américo Pescador iniciou a 17 

reunião acolhendo os presentes e salientando que o objetivo da presente reunião é a 18 

avaliação da metodologia de trabalho do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na 19 

oportunidade Kelly Cristina Vieira, Gerente de Unidades Especiais, informou sobre a 20 

presença da psicóloga Maria Cláudia Goulart da Silva e assistente social Fabiana R. Eliz, 21 

ambas do CRAS da Prainha, as quais foram convidadas para coordenar a dinâmica na 22 

avaliação. Maria Cláudia fez uso da palavra solicitando uma breve apresentação dos 23 

presentes e, na sequência, iniciou a dinâmica indagando o grupo: O que trouxe para a 24 

reunião e o que deseja receber desta reunião. Na oportunidade, o grupo citou que veio 25 

oferecer: esforço, tempo, gratidão, disposição, apoio, integração, suporte técnico, presença 26 

no projeto, experiência adquirida com as comunidades, resgate da história, participação, 27 

observação participante, dentre outros pontos apresentados. Por outro lado, o grupo espera 28 

do Comitê Gestor: mudança na forma de condução do comitê Gestor, notícias boas, 29 

melhorias para as comunidades, visão geral do Maciço, aprendizado do coletivo, 30 

compreensão e parceria da comunidade, novas propostas de atuação, envolvimento das 31 

comunidades para além dos líderes, respostas, avaliação do valor das faturas de água da 32 

Caeira, soluções com relação a água, lixo, obras, serviço planejado, agilidade, rumo claro, 33 

discutir e buscar soluções, bem estar social, integração dos conselhos municipais e 34 

comunitários, aprendizado coletivo, participação das demais comunidades, compreensão e 35 

parceria das comunidades, melhoria do conjunto das ações, novas propostas de atuação 36 

para que todas as comunidades se envolvam, resgatar a história do Maciço, dentre outros. 37 

Na segunda parte da dinâmica ficou clara a importância do compromisso pelo coletivo. Por 38 

fim, foram apresentadas as problemáticas: metodologia do Comitê Gestor; Resgatar as 39 

reuniões de trecho e comunitárias para resolver problemas pontuais; Reuniões 40 



                                                      
quadrimestrais do Comitê Gestor; Criação de Câmara Técnica dentro do Comitê Gestor; 41 

Comissões temáticas; Qual é a nova forma de condução, considerando ser nova 42 

administração, do Projeto Maciço do Morro da Cruz; Horário das reuniões alternado 43 

vespertino e noturno; Retomar o Regimento Interno; Assistentes sociais de referência 44 

poderão agrupar as demandas das comunidades por temas para a reunião do Comitê Gestor, 45 

bem como identificar o motivo das ausências das lideranças comunitárias; Fortalecer o 46 

trabalho comunitário; Falta trabalho educativo/retomar trabalho das comissões: Educação 47 

Sanitário-Ambiental e Cronograma do Lixo Pesado; Resgate da história/Fórum do 48 

Maciço/Encontro festivo; Avaliação do Projeto/andamento das obras: reunião específica dos 49 

gestores, planejar o cronograma das reuniões. Por fim, houve algumas explanações 50 

salientando que o objetivo da reunião não foi alcançado na sua totalidade, mas houve 51 

avanços. Também houve a ressaltava de que no dia 24 de abril está agendada a 60ª Reunião 52 

Ordinária do Comitê Gestor, às 16 horas, neste mesmo local. Não havendo mais tempo hábil, 53 

a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 54 


