
                                                                     
Relatório  da  61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 29/05/2013.      1 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e treze, às dezesseis horas, no Auditório 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 Ribeiro 4 

(Alto Caeira); Valmor Euclides Coelho (Morro da Queimada); Adalberto Anacleto Machado e João 5 

Ferreira de Souza/Sr. Teco (Mont Serrat); Antônio Luiz Vilela (Morro do Tico-Tico)  Djeison Stein 6 

e Alexandre da Silva Nascimento (Morro do Mocotó); Paulino (Servidão Berreta); Elísio José 7 

Farias (Morro do Horácio); Fernanda Ferreira Porto (SEMAS); Ronaldo Cesar Laurindo 8 

(Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão); Renato Geske (Secretaria de 9 

Governo); Kátia Regina Medeiros (CASAN); Brunna Remor Borghezan (Secretaria Municipal de 10 

Administração e Previdência); Rudney Alves Pires (Empresa STC); Américo Pescador, Rogério 11 

Miranda, Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Simone Lolatto, Andrea 12 

Cardozo da Silva, Paulina Korc, Tamires Vígolo, Simone Caldeira, Carmelita Luzia Back e Sueli 13 

Antunes de Oliveira (SMHSA), somando um total de trinta e sete (37) pessoas. O Diretor de 14 

Habitação Engº. Américo Pescador iniciou a reunião acolhendo os presentes e justificando a 15 

ausência do Engº. Rafael Hahne (Secretário de Habitação), Clair Correia de Jesus (Morro da 16 

Penitenciária); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Marcelo Ferreira (Morro da Mariquinha); Neide 17 

Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Sandro Azevedo (Secretaria 18 

Municipal de Obras) e Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP). Na oportunidade foi 19 

averiguado que, entre os presentes, não houve proposta de alteração das atas em apreciação. 20 

Dando prosseguimento à reunião, considerando não haver quórum para votar o Regimento 21 

Interno e aprovar as atas das reuniões anteriores, passou ao Momento das Comunidades: Sr. 22 

Adalberto do Mont Serrat informou que foi realizada eleição do Conselho Comunitário e que na 23 

reunião subsequente apresentará os novos representantes da comunidade. Na oportunidade, 24 

questionou a Prefeitura pela demora na pavimentação da Rua General Vieira da Rosa, a qual 25 

seria a primeira rua a ser pavimentada pela atual administração. Sr. Adalberto também citou que 26 

o Secretário de Habitação agendou reunião com a comunidade, porém por três vezes, a reunião 27 

foi desmarcada. Na oportunidade, parabenizou a COMCAP pelo trabalho prestado junto às 28 

comunidades. Com relação à pavimentação da Rua General Vieira da Rosa, Engº. Américo 29 

esclareceu que depende do processo licitatório. Salientou que o serviço de pavimentação que 30 

está sendo executado em outras ruas é fruto de licitações realizadas anteriormente pela 31 

Secretaria de Obras. Com relação aos problemas construtivos das unidades habitacionais, Engº. 32 

Américo informou que a demanda já foi encaminhada à empresa responsável. Em atenção aos 33 

problemas junto à CASAN, Engª. Kátia esclareceu que a obra no Mont Serrat está paralisada por 34 

conta das obras de infraestrutura. Ao retornar das férias, Engª. Kátia tomou ciência de inúmeras 35 

demandas com relação à falta de água, salientando que foram identificadas diversas sangrias, o 36 

que dificulta o abastecimento na parte mais alta. Sr. João Ferreira de Souza - Sr. Teco 37 

lamentou o descaso da CELESC com relação à situação dos postes nas comunidades. “Tem 38 

muita promessa, mas as coisas não são feitas. Tudo o que tem no Mont Serrat é luta da 39 

comunidade”, disse Sr. Teco. O mesmo enalteceu o trabalho desenvolvido pela COMCAP na 40 

comunidade. Com relação à CELESC, Engº. Américo disse que na presente data foi realizada 41 



                                                      
reunião entre a Secretaria de Habitação e a CELESC para dar encaminhamento às pendências. 42 

Sra. Tereza Ribeiro da Caieira solicitou providências da CASAN com relação ao alto valor das 43 

faturas de água. Também disse que a comunidade aguarda a construção da creche, posto de 44 

saúde e campinho. Na oportunidade, passou a palavra para o Sr. Rui Alves o qual disse que 45 

está acompanhando as obras desde o início e, questionou que na gestão atual, a Prefeitura fez 46 

terraplenagem num local que era uma colina belíssima, com grama. Disse ainda que era única 47 

área de lazer da comunidade. Sr. Rui questionou também o destino do material retirado da colina 48 

que era de alto valor. Engº. Américo esclareceu que na área onde atualmente está o campinho 49 

estava prevista a praça, anteriormente discutida com a comunidade. Na reavaliação que ainda 50 

está em estudo, há previsão de contemplar a comunidade com campo, mirante, posto de saúde. 51 

Sr. Rui solicitou que o campinho seja novamente disponibilizado à comunidade. Para tanto, Engº. 52 

Rogério informou que o Secretário de Habitação já autorizou a restauração do campinho para 53 

disponibilizá-lo novamente à comunidade. Com relação às obras de infraestrutura, Engº. 54 

Américo informou que após a aprovação da Caixa Econômica Federal, iniciará a execução das 55 

obras nas comunidades da Serrinha, Caieira, Morro da Penitenciária e Mont Serrat. A empresa 56 

vencedora da licitação foi a STC que executará as obras de muros de contenção, drenagem e 57 

pavimentação com prazo de quinze (15) meses para conclusão dos trabalhos. Como 58 

encaminhamento às questões referentes à utilização do campinho Simone Caldeira, assistente 59 

social de referência, deverá agendar reunião das lideranças comunitárias da Caeira com técnicos 60 

da SMHSA, num prazo de quinze dias. Com relação à solicitação da Sra. Tereza com relação ao 61 

esgoto estourado, Engª. Kátia lamentou a quantidade de pontos com esgoto estourado, e disse 62 

que a CASAN está tomando providências cabíveis ao problema. Por outro lado, salientou a 63 

importância da educação sanitário-ambiental nas comunidades. Sra. Tereza solicitou a ampliação 64 

do transporte coletivo - Linha Transcaeira – necessidade esta justificada pela superlotação 65 

durante a semana e inexistência de linhas nos finais de semana. Como encaminhamento, 66 

Paulina irá elaborar ofício com esta demanda para ser remetido à Secretaria de Transportes. Sr. 67 

Paulino Schmidt da Vila Berreta solicitou a inclusão da sua rua no Comitê Gestor. Para tanto, foi 68 

orientado que a assistente social de referência Andrea irá avaliar quando à sua legalidade para 69 

incluir na composição do Comitê Gestor. Sr. Antônio Vilela do Morro Tico-Tico solicitou 70 

providências urgentes com relação à pedra que coloca diversas famílias em situação de risco na 71 

Rua Mário Napp. Engº. Rogério esclareceu que a situação de risco atingida pela pedra está 72 

inclusa na revisão do Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR. Também esclareceu que 73 

em alta declividade o asfalto não é recomendado pois não funciona, deve ser utilizado concreto. 74 

Engº. Rogério disse ainda que tem várias situações de pedras que colocam famílias em situação 75 

de alto risco (R3 e R4). Foi definido pelo encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de 76 

Obras para solicitar remendo do concreto quebrado na Rua Mário Napp. Sr. Valmor Coelho do 77 

Morro da Queimada justificou as ausências por estar cuidando dos seus pais enfermos. Na 78 

oportunidade, solicitou providências da Prefeitura com relação à permanência dos veículos no 79 

final da Rua Oadir Marcelino, onde a COMCAP não consegue manobrar o caminhão e, portanto, 80 

a coleta do lixo não poder ser realizada na sua plenitude. Neste sentido, Paulina informou que, 81 

conforme solicitação do Sr. Valmor através de contato telefônico, a Secretaria de Habitação 82 



                                                      
remeteu ofício à Guarda Municipal solicitando providências. A Diretoria de Habitação irá fazer 83 

contato telefônico para solicitar agilidade ao caso. Sr. Valmor também solicitou a desobstrução e 84 

limpeza da drenagem na Rua Waldemiro Dias Prado. Para tanto, a Secretaria de Habitação 85 

encaminhará ofício à Secretaria de Obras solicitando o serviço. Sr. Valmor indagou sobre a 86 

previsão de conclusão das obras na Rua Manoel Sibirino Coelho. Com relação à drenagem, 87 

Engª. Kátia reiterou sua preocupação com relação à importância da educação ambiental, 88 

salientando que o entupimento do esgoto tem relação com o depósito do lixo. Por fim, Sr. Valmor 89 

solicitou a retomada da discussão de alteração da rótula na Rua Aníbal Nunes Pires. Para tanto, 90 

será realizada reunião entre a Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação e liderança 91 

comunitária para definir os encaminhamentos. Também foi exposta a necessidade de retomar 92 

junto à COSIP as solicitações encaminhadas. Dando sequência à pauta, foram apresentados os 93 

seguintes informes: a) João Maria Lopes informou que está desenvolvendo o Projeto Agricultura 94 

Urbana, salientando que a FLORAM e a COMCAP já se dispuseram como parceiros do projeto. O 95 

objetivo é desenvolver a Agricultura Urbana nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz. Sr. 96 

Rui salientou a importância do projeto e avaliou que deverá envolver as escolas e demais 97 

instituições das comunidades do Maciço. Considerando a intenção do Comitê Gestor em resgatar 98 

a Comissão de Saneamento e o aprofundamento do projeto Agricultura Urbana, foi agendada 99 

uma reunião para o dia 13 de junho, às 17:30 horas em local a ser confirmado pela Paulina. b) 100 

Com relação às obras de infraestrutura, Engº. Américo informou que na semana subsequente, a 101 

empresa STC estará recebendo a Ordem de Serviço para implantar a infraestrutura nas 102 

comunidades Serrinha, Caeira, Morro da Penitenciária e Mont Serrat. Sr. Ronaldo Laurindo 103 

citou que a CONSEBAN tem um projeto de rampa desde 1998 e continua aguardando a solução 104 

do problema. Com relação às habitações, Engº. Américo informou que o projeto está sendo 105 

revisado pela SMHSA e que, em breve, poderá ser discutido com as lideranças comunitárias. 106 

Neste sentido, foi inclusa na pauta da próxima reunião ordinária a apresentação e discussão do 107 

projeto das habitações do Maciço do Morro da Cruz. Engº. Américo também informou que as 108 

primeiras cinquenta casas estão sendo edificadas de acordo com o projeto inicial. O grupo 109 

também foi informado que está em licitação a casa modular. Com relação às habitações a serem 110 

construídas, Sr. Rui avaliou que os beneficiários deveriam ser mais orientados. Arquiteta Eliza 111 

Jorge, assessora do Gabinete do Vereador Lino Peres, solicitou o diagnóstico dos valores 112 

investidos no Projeto Maciço do Morro da Cruz. Neste sentido, Engº. Américo esclareceu que a 113 

Secretaria de Habitação está disposta a apresentar o relatório dos valores investidos, obras 114 

realizadas, informações estas já disponibilizadas ao Comitê Gestor em reuniões anteriores. Nada 115 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata.  116 


