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ATA da 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 28/11/2012.

3

auditório do Centro de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro –

4

Florianópolis, se reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da

5

Cruz: Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Antônio Luiz Vilela e

6

Amanda Alves Vilela (Morro do Tico-Tico); Marcelo Ferreira e Alex Correia (Morro da

7

Mariquinha), Valmor Euclides Coelho (Morro da Queimada); Adalberto Anacleto Machado

8

(Mont Serrat); Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Carlos Berkembrock (COMCAP);

9

Renato João Horstmann e Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Elaine Pompermayer Otto

10

(SEMAS), Américo Pescador, Paulina Korc, Sueli Antunes de Oliveira e Rudney Alves Pires

11

(SMHSA); Antônio Simões Neto (SMO), somando um total de trinta e duas (32) pessoas. O

12

Diretor de Habitação, Américo Pescador, iniciou a reunião informando o atraso do Secretário

13

de Habitação Nelson Bittencourt (SMHSA) e justificando a ausência de Salomão Mattos

14

Sobrinho, Neide Oliveira de Almeida (CONSEBAN); Walério S. C. Moreira e Felipe C. Pereira

15

(CELESC); Kelly Cristina Vieira e Rogério Miranda (SMHSA); Kátia R. Medeiros (CASAN);

16

Bruno V. Luiz (COMCAP). Seguindo a pauta, foi apreciada a ata da 55ª Reunião Ordinária,

17

sendo aprovada, por unanimidade. A seguir, Engº. Américo Pescador convidou cada setor

18

que tem assento no Comitê Gestor a prestar informações sobre as ações realizadas ou em

19

andamento no Projeto Maciço do Morro da Cruz, principiando pela CASAN: Marcelino Aloir

20

Dutra, representando a CASAN, informou que as demandas apresentadas na reunião

21

anterior foram encaminhadas aos setores responsáveis. Com relação às solicitações do Mont

22

Serrat foi realizada reunião na comunidade para acertar as pendências, exemplificando a

23

avaliação da pressurização para minimizar o problema da falta de água na comunidade. Sr.

24

Clair relatou que no Morro da Penitenciária foi instalado o booster, porém não foi ligado,

25

permanecendo aproximadamente cinquenta (50) famílias da comunidade sem água. Para

26

tanto, sugeriu que o booster seja ativado, pelo menos uma hora por dia, para fornecer água à

27

parte superior da comunidade. Também relatou que na Rua Lauro Linhares há falta de água

28

durante o dia,. Sr. Clair disse ainda que, em contato com a Engª. Kátia foi informado que a

29

ligação do booster depende apenas da CASAN. Engº. Américo disse que a questão será

30

reavaliada pela Kátia e Carlos Coutinho da CASAN. Sr. Clair solicitou providências com

31

relação ao vazamento de água, em local de difícil acesso, situado na Rua João da Cruz

32

Meira, ao lado da Creche, em frente à casa da D. Ana. D. Lenira reiterou a solicitação de

33

extensão da rede de água na Rua Araranguá para atender três (3) famílias que permanecem

34

sem fornecimento de água. Sr. Adalberto reclamou que há dois anos está falando sobre o

35

vazamento de água na Rua General Vieira da Rosa. Renato da CASAN informou que, é do

36

conhecimento do Sr. Teco, já foi identificado o local do vazamento e disponibilizado material

37

para o morador. Com relação a reclamação do Sr. Adalberto sobre a água corrente no meio

38

da Rua General Vieira da Rosa, abaixo da Igreja, Renato disse que no dia subsequente à

39

reunião estará no local para averiguar a situação e solicitou a presença do Sr. Adalberto para

40

acompanhá-lo. Marcelo do Morro da Mariquinha solicitou providências às seguintes

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, às dezesseis horas, no

41

demandas: 1) Existência de vários hidrômetros soltos por terem sido mal colocados; 2) Não

42

foi colocado quadro-padrão na casa do filho do Sr. Rogério, residente na Servidão da Bica; 3)

43

Permanece o vazamento de esgoto na escadaria da Servidão da Bica, mais precisamente na

44

casa do Fernando. Alex Correia, da mesma comunidade, agradeceu pelo empenho da

45

CASAN no sentido de equacionar os problemas. Porém ressaltou que o 0800... da CASAN

46

não funciona. Sr. Antônio Vilela da Comunidade Tico-Tico solicitou a recuperação da Rua

47

Clemente Rôvere, nas proximidades do Sindicato dos Taxistas, onde tem um buraco na

48

referida rua. Sr. Valmor da Comunidade do Morro da Queimada agradeceu pelo empenho da

49

CASAN com relação a extensão da rede de água para oito (8) famílias residentes na Rua

50

Manoel Sibirino Coelho. Com relação à COMCAP, Marcelo informou que na Rua Waldomiro

51

Monguilhote a limpeza não está concluída, pois em frente à lixeira permanece lixo espalhado.

52

Disse ainda que na Rua Laura Caminha Meira houve limpeza, porém a Servidão Formiga não

53

foi realizada limpeza o que fomenta a colocação de entulhos. Carlos Berkembrock disse

54

que em algumas comunidades a COMCAP é orientada por alguns moradores a se retirar.

55

Marcelo e Alex solicitaram a disponibilização de um gari, a exemplo do Morro do Mocotó.

56

Carlos se posicionou contrário a esta solicitação, sugerindo a disponibilização de caixa

57

coletora às áreas onde não tem acesso ao caminhão. Com relação ao mutirão de limpeza,

58

Carlos sugeriu que a comunidade oficialize o pedido de disponibilização dos equipamentos à

59

COMCAP. O grupo foi informado que a coleta do lixo é realizada na Rua Waldomiro

60

Monguilhote nas 2ª, 4ª e 6ª feiras, a partir das 20 horas. Já na parte do Morro a coleta é

61

realizada de 2ª à sábado a partir das 7 horas. Sr. Sulimar reiterou o pedido de roçagem na

62

Comunidade Jagatá. Paulina informou que a referida solicitação foi remetida à COMCAP,

63

conforme definido em reunião. Sr. Clair relatou a situação de uma lixeira embutida na

64

garagem de uma propriedade, onde o novo proprietário está diminuindo o tamanho da lixeira,

65

criando um novo problema. Na Servidão da Casa da Criança tem necessidade de retirada de

66

entulhos. Carlos disse que a COMCAP ficou dois dias retirando lixo pesado depositado

67

próximo à lixeira. D. Lenira agradeceu à COMCAP pelo trabalho executado na comunidade.

68

Com relação ao cronograma de coleta do lixo pesado, D. Lenira disse que, considerando que

69

no dia 16/11 não foi disponibilizado equipamento, solicita a caixa coletora para o dia 07/12.

70

Carlos verificará a possibilidade de atender à solicitação. Referindo-se à conjuntura política

71

atual, Carlos informou que tomará algumas providências, dentre elas, oficializar à Secretaria

72

Municipal da Saúde a solicitação de um técnico da Vigilância sanitária para atuar juntamente

73

com a COMCAP nas comunidades. Também há necessidade de restaurar a lixeira da curva

74

da RBS, atualmente falta apenas o cimento, pois o restante do material já está na COMCAP.

75

Carlos salientou que a COMCAP não disponibiliza férias no período de veraneio, para melhor

76

atender a população. Realçou a importância de recuperar a lixeira ao lado da escadaria da

77

Rua Waldomiro Monguilhote. Na oportunidade, foi solicitado à COMCAP a roçagem no final

78

da Rua Germinal Moreira e limpeza da vala no final da Rua Anacleto Damiani. Sr. Valmor

79

solicitou a limpeza de uma parte da Rua Oadir Marcelino. Sr. Antônio Vilela solicitou a

80

colocação do caçambão na metade da Rua Clemente Rôvere, no primeiro final de semana de

81

dezembro, considerando que no início de novembro não foi colocado. Carlos relatou que um

82

dos caminhões se envolveu numa colisão, dificultando o atendimento às demandas. Sr.

83

Adalberto parabenizou pelo serviço da COMCAP. Carlos da COMCAP informou que o

84

projeto dos contentores já foi remetido à Prefeitura com dois orçamentos. Salientou que não

85

gosta de enrolar os moradores e não gosta de prometer, esta e a sua maneira de trabalhar.

86

Como representante da CELESC, Rodrigo informou que a previsão de entrega do projeto de

87

extensão é dia dez de dezembro. Américo solicitou a antecipação da conclusão do projeto

88

para o dia cinco de dezembro. Sr. Adalberto reiterou as pendências junto à CELESC: 1)

89

Poste localizado na Servidão Encano; 2) Poste em frente à casa do Sr. Teco, nº 776 - Rua

90

General Vieira da Rosa; 3) Relógio muito baixo na Rua General Vieira da Rosa, ao lado na

91

casa nº 722; 4) Precisa do relógio-padrão na Rua General Vieira da Rosa, ao lado na casa nº

92

345. Sr. Adalberto deverá passar os dados à Simone Lolatto. Com relação às demandas

93

relatadas pelo Sr. Adalberto, Paulina informou que esses problemas já foram oficializados à

94

CELESC. Marcelo citou os seguintes problemas da Comunidade do Morro da Mariquinha: 1)

95

Substituição de poste de ferro na Rua Waldomiro Monguilhote; 2) Poste pendente na Rua

96

Laura Caminha Meira - escadaria da Bica. Sr. Sulimar reclamou que foi colocada a rede

97

elétrica e a CELESC não executou a ligação. Sr. Clair reclamou que uma moradora do Morro

98

da Penitenciária solicitou energização da casa e a CELESC não se prontificou a executar.

99

Paulina deverá fazer contato com a Maria Cléia da CELESC. Na sequência, Elaine Otto,

100

representante da SEMAS, falou sobre a lei do aluguel social. Na oportunidade, Sr. Clair

101

salientou que a referida lei está preocupando as lideranças comunitárias com relação à

102

situação de insegurança dos moradores. Salientou que “na comunidade foi dada garantia às

103

famílias”. São vinte e oito (28) famílias do Morro da penitenciária que tem garantia apenas até

104

março do próximo ano. Com relação à indagação do Sr. Clair com relação à aquisição das

105

casas existentes nas comunidades, Cida informou que o Termo de Referência – TR já foi

106

elaborado e remetido à Caixa Econômica. Por sua vez, a Caixa solicitou algumas correções,

107

as quais estão sendo providenciadas para, em breve, remeter novamente à Caixa

108

econômica. Referindo-se à Secretaria Municipal de Obras, Sr. Clair agradeceu pelo serviço

109

prestado na sua comunidade. Já o Sr. Adalberto frisou que a comunidade Mont Serrat quer a

110

pavimentação da Rua General Vieira da Rosa desde a Rua Major Costa até a RBS. Foi

111

solicitado serviço paliativo na Rua General Vieira da Rosa, próximo às casas nº 897 e nº 773.

112

Com relação à Servidão Tio Bento, Engº. Rudney disse que esteve no local e verificou que

113

as obras já foram iniciadas. Renato da CASAN disse que verificará juntamente com a Engª.

114

Kátia, a situação da rede de água e esgoto na Servidão Tio Bento. Sr. Adalberto reclamou

115

sobre a falta de fiscalização para agilizar as obras. Sr. Sulimar reiterou a solicitação de

116

desentupimento de drenagem na Rua das Àguas e Rua Luiz Zilli. Paulina informou que já foi

117

remetido ofício à SMO. Sr. Sulimar salientou que, como a grade está chumbada, os

118

moradores estão quebrando a drenagem para ter escoamento. Sr. Simões solicitou o registro

119

fotográfico da situação. Sr. Antônio Vilela solicitou trabalho paliativo da SMO com relação

120

aos buracos existentes na Rua Mário Napp. Na sequência, Sr. Valmor falou sobre a

121

necessidade de executar alterações na rótula da Rua Aníbal Nunes Pires. Sr. Simões relatou

122

que a árvore foi retirada e o serviço parado por solicitação da comunidade. Na oportunidade,

123

Sr. Sulimar e Sr. Valmor disseram que as comunidades Queimada e Jagatá não se

124

manifestaram contrários às modificações da rótula. Considerando as divergências, foi

125

agendada reunião para o dia 04/12/2012, às 14 horas, com a presença do Sr. Simões, Sr.

126

Valmor, Sr. Sulimar e Engº. Américo. Marcelo solicitou providências com relação às lajotas

127

soltas e buracos existentes na Rua Laura Caminha Meira. Sr. Simões solicitou que, caso em

128

dez dias não esteja resolvido o problema, que as lideranças comunitárias o comuniquem.

129

Com relação ao circuito do lixo, Cida relatou a importância do evento promovido pela

130

COMCAP, no sentido de sensibilizar as pessoas com relação à preservação ambiental e

131

utilização do material reciclável. Marcelo salientou a importância do evento. Sr. Berto

132

lamentou que os recicladores não utilizavam luvas de proteção. D. Lenira salientou a

133

importância da educação ambiental junto ás crianças. Cida ressaltou que foi muito importante

134

esta sensibilização. Na oportunidade, as lideranças que prestigiaram o evento destacam a

135

importância de levar outros moradores no circuito do lixo para ampliar a conscientização

136

ambiental. Finalizando a reunião, com relação ao parque, Sr. Adalberto disse que foi

137

averiguar o andamento das obras e viu que ninguém estava trabalhando no local. Falta

138

fiscalização da Prefeitura, finalizou Sr. Adalberto. Nada mais havendo a tratar a reunião foi

139

encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata.

