
                                                                                                             
ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 28/06/2017.  1 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no Auditório 2 

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

seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Paulo Silva (Serrinha); 4 

Lenira Stuart e Lúcia Maria Machado (Morro do Céu); Adriano Santos Rodrigues (Morro do 5 

Horácio); Alex Correa (Morro da Mariquinha); Roberto Carlos Garcia, Rogério Miranda, Paulo 6 

Vitor Manoel Rosa, Kelly Cristina Vieira, Betina D’Ávila, Simone Lolatto, Paulina Korc, Simone 7 

Caldeira, Rosângela Maria Piccoli e Michaeli F. G. Martendal (SMI); Fabiano Zommer (Gab. 8 

Vereador Jeferson); Adriano Marques e Ricardo Nunes (COMCAP), somando um total 9 

de dezoito (18) pessoas presentes. Foi justificada a ausência da Diretora de Habitação, Janara 10 

Barboza. A reunião iniciou com a chegada do Secretário de Infraestrutura Roberto Carlos 11 

Garcia. Inicialmente houve esclarecimento a respeito da falta de quórum, considerando 12 

algumas comunidades não estarem com a diretoria da Associação de Moradores atualizada e 13 

também por conta do chamamento apenas da COMCAP, além das lideranças comunitárias. 14 

Alex Correa pediu a palavra e disse que o Gerente de Mobilização e Articulação Comunitária 15 

Paulo Vitor não está representando o Projeto e nem as comunidades. Na oportunidade, 16 

solicitou informações sobre o projeto. Alex solicitou ainda: que fosse resgatado o período em 17 

que havia um engenheiro para cada comunidade; que Paulo Vitor visite sua comunidade para 18 

ver as demandas do local; que a Prefeitura tomasse providências em relação a uma obra de 19 

contenção realizada no ano de 2013 que apresenta problemas; que a COMCAP verificasse a 20 

possibilidade do caminhão subir na Rua Waldomiro Monguilhote; que fosse divulgado o 21 

cronograma da limpeza do mato e a desratização do Maciço; que na Rua 13 de Maio, nº 74, 22 

permanece o cavalete da CASAN sinalizando a permanência de um buraco; que tem 23 

vazamento de água na Rua Laura Caminha Meira; . Por fim, Alex informou que o Gabinete do 24 

Vereador Jeferson está aberto às comunidades e citou a importância da Lei de Assistência 25 

Técnica. Kelly Cristina informou que em 2011 foi criada a lei municipal de assistência técnica, 26 

a qual está em discussão no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. Quanto às 27 

indagações a respeito do Projeto, Kelly rememorou as informações a respeito do Projeto, 28 

prestadas na reunião anterior. Engº. Rogério salientou que a Prefeitura pode fazer 29 

levantamento, captar recursos, mas não pode deixar de atenção especial às situações de risco, 30 

pois o lixo além de ser problema de saúde pública é situação de risco. Para tanto, precisa 31 

intensificar a retirada do lixo pesado, realizar a limpeza e desobstrução de canais e limpeza do 32 

mato. São três demandas urgentes a curto prazo, enfatizou Engº. Rogério. Alex reclamou que 33 

os ofícios não estão tramitando nas secretarias com a agilidade necessária. Adriano 34 

Rodrigues do Morro do Horácio elencou as seguintes questões: Falta de respeito dos órgãos 35 

públicos em relação às comunidades; Salientou a importância da presença do Secretário nas 36 

reuniões mensais do Comitê Gestor; Em relação aos ofícios encaminhados à Secretaria de 37 



                                                                                                             
Infraestrutura, queria que houvesse respeito; Quanto à COMCAP, foram comprados 38 

contentores e estão parados no pátio da Companhia. Kelly relatou que o aceite da nota 39 

referente à compra dos contentores foi dado pela COMCAP, os quais foram adquiridos para 40 

serem instalados nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz. As bases seriam construídas 41 

pela então Secretaria de Habitação, porém a licitação deu deserta. Será necessário atualizar o 42 

valor para construção das bases e inseri-lo no valor dos cinco milhões. Quanto à COMCAP, 43 

Adriano Rodrigues enfatizou que quando solicita algum serviço é prontamente atendido. Em 44 

relação à solicitação de realizar coleta com maior frequência, Ricardo relatou que as equipes 45 

atendem toda a Ilha e, por isso, há dificuldades de intensificar os dias da coleta. Alex disse que 46 

em anos anteriores a COMCAP disponibilizou garis às comunidades do Maciço. Adriano 47 

lembrou que anteriormente havia coleta seletiva no Maciço. Ricardo informou que precisa 48 

fazer ampliação de roteiro, porém os equipamentos estão com problemas mecânicos. Adriano 49 

reiterou sua fala no início da reunião, salientando a importância da presença do Secretário de 50 

Infraestrutura nas reuniões. Secretário Roberto, por sua vez, disse que chegou com atraso 51 

por estar em reunião com a Caixa, mas que fará o possível para estar presente em todas as 52 

reuniões do Comitê Gestor. Na oportunidade, enfatizou que as portas da Secretaria estão 53 

abertas às comunidades. Em relação aos contentores, Roberto endossou o que já foi dito 54 

anteriormente, sobre a necessidade de atualizar o custo para construção das bases e inserir 55 

nos cinco milhões. Sr. Valmor pediu a palavra enfatizando que está desde o início do Projeto 56 

Maciço do Morro da Cruz. Em relação à COMCAP, disse que protocolou ofício no dia 20 de 57 

abril e reiterou no dia 01 de junho, solicitando roçagem, mas somente no final do corrente mês 58 

o serviço foi realizado. Tem problemas de lixo pesado na Rua Manoel Sibirino Coelho e Rua 59 

Oadir Marcelino. Sr. Valmor informou que no Morro da Queimada foram instalados seis 60 

contentores, dos vinte e seis previstos. Quanto à CASAN, relatou que foram abertos oito (8) 61 

protocolos solicitando providências em relação ao vazamento de esgoto que desemboca na 62 

casa de uma moradora. Inclusive buscou apoio da Secretaria de Infraestrutura, a qual também 63 

remeteu ofício, mas ainda permanece o problema do esgoto na comunidade, inclusive a 64 

moradora prejudicada ameaçou concretar a rede de esgoto. Adriano Marques falou das 65 

dificuldades em relação ao lixo pesado. Sr. Valmor informou que já remeteu ofício solicitando a 66 

substituição de luminárias; colocação de lombada ou redutor de velocidade na Rua Aníbal 67 

Nunes Pires; reparo na Rua Manoel Sibirino Coelho, onde tem um buraco. Paulo Silva da 68 

Serrinha relatou a frequente queda de energia elétrica, ao que a equipe da CELESC informou 69 

que só poderá fazer melhoria com a ordem do prefeito. Kelly Cristina disse que o problema 70 

está ligado à ocupação da área do Hélio Costa, pois a rede instalada estava programada para 71 

uma demanda. Paulo disse que fez contato com a CELESC mas sem resultado, inclusive há 72 

pedidos de ligação para regularização pendentes na CELESC. Na oportunidade, Kelly historiou 73 

os problemas da CELESC em relação ao Projeto do Maciço. Paulo Silva informou que 74 



                                                                                                             
protocolou ofício na Secretaria de Infraestrutura e não obteve retorno. O serviço tapa buraco foi 75 

realizado de forma deficitária. Quanto ao cronograma do lixo pesado, Paulo avalia que deveria 76 

ser mais frequente. Alex enfatizou a importância da educação ambiental e da implementação 77 

da agricultura urbana. Secretário Roberto disse que a Prefeitura está fazendo licitação para 78 

resolver os problemas pertinentes ao serviço tapa buracos. Salientou que a Secretaria deverá 79 

monitorar se a solicitação, encaminhada por ofício, foi resolvida ou não. Em relação à Rua dos 80 

Lageanos, Paulo disse que, dos encaminhamentos tomados, falta a Prefeitura e a CASAN se 81 

reunir. Salientou que o cadastro está pronto. Outra questão citada pelo Paulo, é que a UFSC 82 

iria fazer o projeto e esta deverá chamar a Prefeitura. O Vereador Lino Peres ficou responsável 83 

de intermediar entre a Prefeitura e a Universidade. Ao que Roberto enfatizou que a Prefeitura 84 

precisa obter as informações com antecedência para analisar e verificar os recursos 85 

necessários. Albertina solicitou esclarecimentos sobre o relatório da Corregedoria Geral da 86 

União (CGU) do PAC, e complementou que em 2016 o Vereador Lino fez uma audiência 87 

pública. Roberto Carlos relatou que toda obra pública tem fiscalização. O Ministério das 88 

Cidades aceitou o projeto. Considerando as demandas pendentes em relação à CASAN, foi 89 

estabelecido que a referida Companhia será chamada para a próxima reunião. Nada mais 90 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 91 

 92 


