
                                                                                                             
ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 13/09/2017.  1 

Aos treze dias do mês de setembro 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 

Janaína S. Rodrigues (Santa Vitória); Osmar Cardoso (Morro do Céu); Valmor Coelho (Morro 5 

da Queimada); Sidnei do Nascimento (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues e Danilo Novais 6 

(Morro do Horácio); Alex Correa (Morro da Mariquinha); Patrício da Cruz (Monte Serrat); Neide 7 

Oliveira de Almeida (CONSEBAN); Silvana Gromvicki (Caeira); Lucas Barros Arruda, Rogério 8 

Miranda, Kelly Cristina Vieira, Betina D’Ávila, Simone Lolatto, Paulina Korc, Simone Caldeira, 9 

Rosângela Maria Piccoli e Michaeli F. G. Martendal (SMI);  Marcelino Aloir Dutra, Edésio 10 

Chagas, Francisco J. Pimentel, Thatyany Dias de Costa (CASAN); Daniel e Fabiano Zommer 11 

(Gab. Vereador Jeferson); Albertina Silva (Gab. Vereador Lino Peres), somando um total 12 

de vinte e sete (27) pessoas presentes. Foi justificada a ausência da Diretora de Habitação, 13 

Janara Barboza. A reunião foi presidida pelo Superintendente de Habitação e Saneamento da 14 

Secretaria Municipal de Infraestrutura Lucas Barros Arruda, que salientou a importância da 15 

presença das lideranças comunitárias e da equipe da CASAN. Na oportunidade, Marcelino 16 

agradeceu pela oportunidade de estar com as comunidades e apresentou a equipe da CASAN, 17 

sendo: Engº. Francisco Pimentel - responsável pelo esgoto, Tathyany Dias de Costa - 18 

responsável pela água, Edésio Chagas – responsável pela parte comercial. Inicialmente, 19 

Marcelino salientou que as reuniões do Comitê Gestor merecem ser revisadas, sugerindo que 20 

seja dada nova dinâmica. Destacou que o Comitê Gestor foi formado para discutir o macro 21 

projeto e não demandas pontuais. Marcelino informou que atualmente a CASAN não tem 22 

projeto específico para o Maciço. Propôs que as demandas apresentadas na presente reunião 23 

sejam oficializadas à CASAN, ao que Lucas afirmou que a ata é um documento que 24 

apresentará as informações prestadas na reunião. Na sequência, as comunidades presentes 25 

elencaram suas demandas que estão elencadas no quadro em anexo. No decorrer da reunião, 26 

Alex Correia da Comunidade do Morro da Mariquinha tomou a palavra e enalteceu o trabalho 27 

da servidora Tathyany da CASAN. Questionou por que o Maciço do Morro da Cruz não tem um 28 

atendimento diferencial, considerando o grau de declive. Quanto ao questionamento sobre a 29 

forma de fiscalização das obras, Lucas afirmou que houve fiscalização no decorrer das obras, 30 

salientando que, após a conclusão das mesmas, quem pode fiscalizar é a comunidade. Alex 31 

solicitou a substituição de todas as manilhas de cerâmica em sua comunidade. Na 32 

oportunidade, Kelly Cristina esclareceu que no Projeto inicial do Maciço não estava prevista a 33 

substituição, mas sim, implantação onde não havia rede de esgoto. Sidnei do Nascimento da 34 

Comunidade Jagatá relatou que a falta de água regularizou e salientou que o Sr. Sulimar 35 

sempre comunica a CASAN quando o motor é desligado, apenas a título de informação. Sidnei 36 

disse que o 0800 é, por vezes, ineficiente considerando a morosidade no atendimento, por 37 



                                                                                                             
isso, após abrir diversos protocolos, as lideranças acabam por fazer contato com os servidores 38 

de referência da CASAN. Sr. Valmor Coelho da Comunidade Morro da Queimada citou 39 

problemas de vazamento de água e esgoto. Chamou atenção à construção irregular que está 40 

sendo edificada sobre a rede de esgoto e do canal fluvial. Janaína Rodrigues da Comunidade 41 

Santa Vitória reiterou a reclamação a respeito do 0800, enfatizando que, quando abre um 42 

protocolo recebe a informação de que não houve reclamações anteriores. Quanto ao 43 

questionamento da Janaína sobre uma obra inacabada, Engº. Francisco Pimentel esclareceu 44 

que o serviço não teve continuidade por conta de uma rocha, mas a CASAN já está tomando 45 

as providências necessárias. Engº. Rogério Miranda destacou que o problema mais sério de 46 

esgoto é da Comunidade Santa Vitória, localizado atrás do Hospital. Na oportunidade, propôs 47 

que sejam realizadas visitas técnicas em todas as comunidades com a participação da CASAN, 48 

Prefeitura e liderança comunitária. Danilo Novais da Comunidade Morro do Horácio citou 49 

algumas demandas, como: avaliação da tarifa social, falta de regularização das ligações, tarifa 50 

de esgoto cobrada sem disponibilidade de rede, falta ação da fiscalização, biodigestores, 51 

preocupação com borrachudos e ratos. Adriano Rodrigues, também do Morro do Horácio 52 

falou dos buracos abertos pela CASAN na Rua Antônio Carlos Ferreira, em frente ao nº 613 e 53 

773. Paulo Silva da Comunidade Serrinha discorreu sobre a necessidade de extensão de rede 54 

de esgoto e água, bem como manutenção de redes existentes. D. Neide Oliveira do 55 

CONSEBAN disse que até o momento não foi tomada nenhuma providência em relação à 56 

moradora que não permitiu a passagem de esgoto entre a Rua Anacleto Damiani e José 57 

Boiteux. D. Neide disse ainda que a comunidade recebeu poucas obras. Questionou a falta de 58 

fiscalização em relação às construções irregulares. Sr. Osmar Cardoso da Comunidade Morro 59 

do Céu citou problemas pertinentes às redes de esgoto. Patrício da Cruz da Comunidade 60 

Monte Serrat solicitou revisão da rede de esgoto nas regiões: Nova Descoberta, Pastinho e 61 

Quebra Pote. E também reclamou sobre o não recebimento das faturas da CASAN.  Após ouvir 62 

as comunidades, Engº. Rogério enfatizou que, em sua maioria, os problemas se referem a 63 

expansão, manutenção, reparo e mau uso. Lucas Arruda enfatizou que sua maior 64 

preocupação é obter todas as informações de todas as comunidades. Disse que a Prefeitura 65 

precisa saber o que foi realizado e o que falta fazer. Na oportunidade, enfatizou que a 66 

Prefeitura não tem compromisso com as áreas invadidas, mas sim com as 5.677 famílias 67 

constantes no início do Projeto Maciço do Morro da Cruz. Quanto às obras do Maciço, Arruda 68 

informou que a Prefeitura concluiu o relatório de tudo o que foi realizado e o que precisa fazer 69 

ainda. Informou que a Caixa ainda não emitiu resposta a respeito dos recursos. Cientificou a 70 

todos que os engenheiros Rogério Miranda e Renato Pagani estão com a tarefa de fazer o As 71 

Built (como construído) das obras do Maciço. Em relação às demandas elencadas pelas 72 

lideranças comunitárias, Lucas convidou as lideranças comunitárias para estaremos presentes 73 

na Superintendência de Habitação e Saneamento, no dia 15/09, às 17 horas, para programar 74 



                                                                                                             
as visitas técnicas por ordem de prioridade. Salientou que a CASAN terá sessenta (60) dias 75 

para dar resposta e, posteriormente, a mesma informará o prazo para execução. Na 76 

oportunidade, o Superintendente solicitou que todos os documentos sejam entregues à 77 

servidora Paulina, para que a Superintendência dê os encaminhamentos necessários. Kelly 78 

Cristina salientou que em algumas comunidades havia mais necessidade, pois estavam com 79 

mais demandas. As comunidades mais antigas já estavam mais estruturadas. Marcelino 80 

salientou que a CASAN está comprometida com as comunidades e que as reclamações devem 81 

sim ser feitas por meio do 0800. Por fim, destacou que, com o Eng. Lucas, o Comitê Gestor 82 

terá nova dinâmica. Alex sugeriu que Lucas convidasse o Prefeito para a reunião do Comitê 83 

Gestor. Encaminhamentos definidos: Compor grupo para verificar a tarifa social; Reunião dia 84 

15/09, às 17 horas, na SMI para organizar cronograma de visitas técnicas. Para a próxima 85 

reunião foi definida a pauta: Parque do Maciço do Morro da Cruz e as ocupações irregulares. 86 

Para tanto, serão envolvidos o Ministério Público, FLORAM, Defesa Civil, SMDU e ACAERTE. 87 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 88 

    89 
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COMUNIDADE e 

 LIDERANÇA 

ENDEREÇO DEMANDA 

SANTA VITÓRIA 
(Janaína Rodrigues) 

Rua ao lado da Creche Rede de esgoto não concluída – 
Encontrada rocha – em andamento 

 Atrás do Hospital Nereu 
Ramos 

Reparos na rede de esgoto e nos PVs entre 
a Servidão Santa Vitória e fundos no 
Hospital Nereu Ramos 

 4 escadarias Rever e reparar a rede de esgoto e PVs 

 Rua Joel Jorge Vazamento de esgoto 
MORRO DO HORÁCIO 

(Adriano Rodrigues) 
 Rever a rede de esgoto dentro do canal 

 Novo projeto Na parte sul – ampliação de rede de esgoto 

 Rua Antônio Carlos 
Ferreira 

Buracos abertos pela CASAN 

MORRO DA QUEIMADA 

(Valmor Coelho) 
Rua Manoel Sibirino 
Coelho 

Fundo do vale – substituição de rede de 
esgoto – casa da Eliege 

 Rua Oadir Marcelino 
(final da rua) 

Obras sobre a rede de esgoto da CASAN e o 

canal fluvial 

JAGATÁ 
(Sidnei do Nascimento) 

Servidão Cabral Vazamento de água e esgoto – falta 
manutenção da rede em toda escadaria 

MORRO DA 
MARIQUINHA 

(Alex Correia) 

Rua Laura Caminha 
Meira, 210 

Rede de água e esgoto dentro do terreno – 
encanamento R-0 

  Substituição de todas as manilhas de 
cerâmica 

MORRO DO TICO TICO 

(Antônio Varela) 
Rua Prof. Mario Nappi Casa em cima de adutora (que mais a baixo 

se repete em outra moradia na Mariquinha) 

MONTE SERRAT 
(Patrício) 

Rua Nova Descoberta, 
Pastinho e Quebra 
Pote. 

Revisão da rede de esgoto 

 Serv. Tio Bento e 
Pastinho 

Rever vazamento de água 

 Quebra Pote Correção de vazamento de esgoto 

 OE 895 de 2016 Regularização de ligação de água de casa 
modular do Sr. João Paulo de Freitas. 

SERRINHA 
(Paulo Silva) 

Rua 25 de Novembro Extensão de rede de esgoto e água 

  Rede de água – cano 50 falta de água na 
parte alta da comunidade 

 Servidão Boa Vista Frequente falta de água 

 Servidão Diplomada 
até Servidão do Iega 

Manutenção de rede de esgoto 

 Rua Milton Sulivan Desobstrução de PV 

CONSEBAN 
(Neide de Oliveira e 

Ronaldo) 

Rua Anacleto Damiani 
e José Boiteux 

A moradora não permitiu passagem da rede 
de esgoto 

MORRO DO CÉU 
(Lenira Stuart) 

Rua Germinal Moreira Revisão de rede de esgoto 

 Servidão Arnaldo 
Tomás Domingos 

Manutenção da tubulação pluvial – 
vazamento de esgoto e água na parte baixa 
da rua 

  Falta caixas de recepção para ligação 
predial de esgoto 


