
                                                                     
ATA  da  55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 31/10/2012.      1 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e doze, às dezesseis horas, na sala 05 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: Carlos 4 

Raimundo Lins dos Santos (Caeira), Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves 5 

(Jagatá); Antônio Luiz Vilela e Amanda Alves Vilela (Morro do Tico-Tico); Marcelo Ferreira e 6 

Alex Correia (Morro da Mariquinha), Valmor Euclides Coelho (Morro da Queimada), Joel 7 

Batista (morador do Morro do Horácio); Adalberto Anacleto Machado e João Ferreira de 8 

Souza (Mont Serrat); Neide Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); 9 

Vânia Menezes e Djonatan Menezes (Morro do 25), Bruno Vieira Luiz, Ulisses L. Bianchini, 10 

Carlos Berkembrock (COMCAP); Kátia Regina Medeiros, Renato João Horstmann, Marcelino 11 

Aloir Dutra (CASAN); Elaine Pompermayer Otto (SEMAS), Kelly Cristina Vieira, Américo 12 

Pescador, Rogério Miranda, Paulina Korc, Andrea Cardoso da Silva, Danielle Ferreira de 13 

Araujo, Noemi Santana Rodrigues, Rudney Alves Pires (SMHSA); Antônio Simões Neto 14 

(SMO) e Erivaldo da Rosa (FLORAM), somando um total de trinta e duas (32) pessoas. A 15 

Secretária Adjunta de Habitação, Kelly Cristina Vieira, iniciou a reunião justificando a 16 

ausência do Secretário de Habitação Salomão Mattos Sobrinho (SMHSA) e do Sr. Clair 17 

Correia de Jesus (Morro da Penitenciária). Seguindo a pauta, foram apreciadas as atas, 18 

sendo aprovadas, por unanimidade, as atas da 53ª e 54ª reunião, esta com alteração na linha 19 

30: “Kelly Cristina Vieira esclareceu que a referida pavimentação não está prevista no 20 

Projeto Maciço do Morro da Cruz, porém, considerando que as obras principalmente da 21 

SETEP, prejudicaram a malha viária, a SMO se prontificou a fazer a manutenção das ruas, 22 

como paliativo, possibilitando o tráfego dos moradores”. A seguir, Kelly Cristina Vieira 23 

convidou cada setor que tem assento no Comitê Gestor a prestar informações sobre as ações 24 

realizadas ou em andamento no Projeto Maciço do Morro da Cruz, principiando pela 25 

COMCAP: Carlos Berkembrock informou que está assumindo o setor de coleta, em 26 

substituição ao Paulo Pinho, e está dando prosseguimento aos trabalhos do setor. Relatou 27 

que na Rua Waldomiro Monguilhote tem problemas com relação a uma lixeira. Carlos disse 28 

que o caminhão não consegue chegar à lixeira para recolher o material depositado. Marcelo 29 

disse que deverá ser colocado guard rail em pontos estratégicos, dificultando a permanência 30 

de veículos ao longo da referida rua. Com relação ao projeto dos contentores, Kelly 31 

esclareceu que está sob a responsabilidade da COMCAP. Carlos esclareceu que nos 32 

próximos dias o projeto estará concluído. Na oportunidade, Kelly e Américo esclareceram 33 

aos representantes da COMCAP os procedimentos que devem ser tomados para viabilizar o 34 

projeto. Carlos relatou que assumiu o setor em 15/09 do corrente ano, portanto, está 35 

tomando conhecimento dos projetos em andamento. Sr. Teco falou da necessidade de 36 

realizar a limpeza das calhas desde a RBS até a parte baixa do morro. Bruno disse que a 37 

limpeza e varrição deverão ser realizadas a cada quinze dias, porém, irá averiguar se houve 38 

problema no cumprimento dos prazos. Sr. Teco salientou que a capina deverá ser realizada 39 

tanto na rua geral quanto nos becos. No dia subsequente à reunião Carlos verificará a 40 



                                                      
situação das lixeiras do Maciço. Quanto à comunidade do Jagatá, Sr. Sulimar disse que os 41 

reciclados estão criando problemas de saúde e de drenagem. O container está sendo 42 

insuficiente, por conta dos restos do reciclado que está sendo depositado no mesmo, 43 

tomando todo espaço, impedindo que a comunidade deposite o lixo doméstico. Carlos 44 

relatou que já conversou com o morador que deposita o material reciclado e solicitou que o 45 

mesmo procure alternativas. Kelly relatou que o Conselho Municipal de Saneamento também 46 

está discutindo esta situação. Carlos informou que os motoristas da COMCAP sempre 47 

identificam quais carros impedem a coleta do lixo. Sr. Sulimar solicitou a roçagem na 48 

escadaria da Servidão Bento Custódio Machado. Para tanto, a Secretaria de Habitação 49 

encaminhará ofício à COMCAP. Sr. Valmor agradeceu pelo serviço executado pela 50 

COMCAP com relação às lixeiras. Sr. Marcelo relatou que um morador, residente próximo à 51 

lixeira, solicitou a retirada da mesma considerando a proliferação de animais peçonhentos no 52 

local. Porém, como a lixeira está em local estratégico, não há possibilidade de deslocamento. 53 

Sendo assim, há necessidade de recuperação, em caráter emergencial, pois as lixeiras estão 54 

caindo, salientou Marcelo. Carlos afirmou que na próxima semana a COMCAP encaminhará 55 

à SMHSA as informações necessárias para aquisição dos containers. Na oportunidade, 56 

Carlos disse que na próxima segunda-feira avaliará in loco a situação das lixeiras. Na 57 

oportunidade, disponibilizou os telefones 9987-0904 que ele mesmo utiliza e o número da 58 

Ouvidoria da COMCAP 3271-6805. Alex, da Comunidade do Morro da Mariquinha, se dispôs 59 

a acompanhar os técnicos na vistoria da comunidade. Marcelo salientou que a lixeira da Rua 60 

Laura Caminha Meira é o local de menos acesso para coletar o lixo. Ressaltou que a 61 

comunidade já está ciente de que, caso haja veículos estacionados impedindo o tráfego do 62 

caminhão da COMCAP, o lixo permanecerá na comunidade. Houve a solicitação do Sr. 63 

Antônio, da comunidade Tico-Tico, de rever a instalação da rede de água na Rua Waldomiro 64 

Monguilhote. D. Neide do CONSEBAN solicitou à COMCAP, limpeza da Rua Germinal 65 

Moreira e escadarias. Bruno relatou que, no decorrer de novembro, a equipe irá fazer a 66 

limpeza das ruas, servidões e becos, vindo da região da Trindade em direção ao Centro, 67 

perpassando todo o Maciço do Morro da Cruz. Engº. Rogério salientou que é preciso rever a 68 

questão das lixeiras. É fato que há mais produção de lixo, para tanto, é necessário colocar 69 

mais contentores. Neste sentido, Engº. Rogério destacou que é preciso a colaboração dos 70 

moradores para não estacionar os veículos em locais que impedem o tráfego do caminhão 71 

que faz a coleta do lixo. Disse ainda que a coleta do lixo é fundamental, para tanto, a 72 

participação de cada morador é imprescindível, conclui Rogério. Carlos salientou que o 73 

Maciço do Morro da Cruz é a região privilegiada, pois é a mais beneficiada com coleta do lixo 74 

pesado. Djônatan, da Comunidade do Morro do 25, se apresentou informou que a 75 

comunidade está se reorganizando e estará presente nas próximas reuniões do Comitê 76 

Gestor. Agradeceu pelo serviço da COMCAP realizado na Travessa Bom Pastor. Salientou 77 

que atualmente a coleta do lixo está sendo realizada nas ruas do Morro do 25, o que 78 

anteriormente não acontecia. Por isso enalteceu o serviço prestado pela COMCAP. Djônatan 79 

disse ainda da importância das lideranças comunitárias informar aos moradores como 80 



                                                      
proceder com o lixo. Foi solicitado à COMCAP para averiguar a frequência da coleta do lixo 81 

na Rua Clemente Rôvere, nº 114. Carlos disse que na semana subsequente à reunião 82 

verificará a situação. Dando prosseguimento à pauta, Marcelino, representando a CASAN, 83 

informou sobre o retorno do técnico Renato para as ações do Maciço. D. Neide solicitou 84 

informações sobre o início da obra na Rua Djalma Moellmann. Engº. Rogério relatou que, 85 

considerando que a rede de manilha está funcionando, primeiramente será feita a rede de 86 

drenagem. Na oportunidade, Kátia avaliou que a escadaria está em bom estado, 87 

comparando com outras situações. Como encaminhamento, Rogério e Kátia irão avaliar 88 

junto à comunidade, locais que possam estar em piores situações. Neste sentido, D. Neide 89 

citou que avalia como situação mais precária a parte superior da Rua Anacleto Damiani onde 90 

não tem rede de esgoto. D. Neide também mencionou a necessidade de limpeza do terreno 91 

da esquina da escadaria Djalma Moellmann com a Ângelo Laporta, de propriedade do Sr. 92 

Zaia. D. Neide lembrou que a promessa é de que, até o final de novembro/2012, a revisão 93 

dos projetos estaria pronta. Informação confirmada pelo Engº. Rogério. Sr. Teco lamentou 94 

que o Mont Serrat, até pouco, só tinha problema de energia elétrica. Atualmente está com 95 

problema de falta de água, pois a CASAN mudou a tubulação provocando problemas. “Deixa 96 

como está para não dar problemas”, enfatizou Sr. Teco. Com relação ao esgoto ligado na 97 

rede pluvial, Kátia disse que a equipe está buscando a solução para este problema. Kátia 98 

relatou sobre a importância da participação das lideranças comunitárias para identificar os 99 

locais da canalização. Sr. Teco reclamou que a rede de saneamento foi feita em cima da 100 

rede de água e  fez crítica com relação à troca da bitola de 25 cm para 50 cm, causando 101 

assim o problema de fornecimento de água. A água chega na comunidade somente de 102 

madrugada, concluiu Sr. Teco. Para tanto, Renato da CASAN irá verificar a situação 103 

apresentada, com a presença do Sr. Teco. Engº. Rogério salientou que a comunidade Mont 104 

Serrat tem inúmeras redes por se tratar de comunidade muito antiga. Por isso há 105 

necessidade da colaboração, tanto da comunidade como da CASAN para averiguar a 106 

problemática apresentada. Kátia ressaltou que é importante analisar o todo do projeto e 107 

verificar que muita coisa já foi realizada. Sr. Teco disse que há trinta (30) anos a comunidade 108 

não teve mais problema de falta de água, agora estão convivendo novamente com o 109 

problema. Como encaminhamento, Kelly solicitará à assistente social Simone para agendar 110 

reunião da equipe de obra, de engenharia e associação de moradores, quando as lideranças 111 

deverão apresentar os locais que tem problemas. O grupo foi informado que já estão sendo 112 

realizados reparos na R-8 e R-0. Sr. Valmor falou da Servidão Administrativa ressaltando 113 

que, embora toda burocracia, foi uma vitória a sua execução. Na oportunidade, Sr. Valmor 114 

citou a necessidade de extensão da rede de água para oito (8) famílias residentes na Rua 115 

Manoel Sibirino Coelho. Kátia disse que esta questão já está sendo encaminhada. Sr. 116 

Valmor também citou o problema da calçada que está desbarrancando na Rua Laudemiro 117 

Prado. Situação que será averiguada pelo Engº. Rogério. Marcelo relatou o problema da 118 

’pedra do olheiro’, de aproximadamente 2.500 toneladas, a qual está preocupando a 119 

comunidade, pois tem habitações localizadas abaixo da pedra. Engº. Rogério disse que a 120 



                                                      
situação deverá ser avaliada pela Defesa Civil e Secretaria Municipal de Obras. Marcelo 121 

solicitou a ligação do hidrômetro localizado próximo à casa do Sr. Rogério. Na Rua 122 

Waldomiro Monguilhote foi colocada mangueira preta por cima de casas – ‘rede aérea’. 123 

Renato da CASAN disse que irá verificar a situação. Alex do Morro da Mariquinha citou que 124 

na escadaria da Bica, não tem projeto de esgoto e, repetitivamente, há entupimento da rede 125 

pluvial. Kátia citou que está em análise a possibilidade de fornecimento para três casas no 126 

beco da Rua Araranguá. Com relação à Secretaria Municipal de Obras, Sr. Simões informou 127 

que as solicitações foram encaminhadas para os setores responsáveis. Alex disse que 128 

agendará com Sr. Simões uma vistoria na comunidade, identificando algumas demandas. Sr. 129 

Simões informou que a repavimentação da Rua General Vieira da Rosa está licitada, o 130 

problema está concentrado na falta de recursos. Salientou que a Secretaria de Obras estava 131 

aguardando o recurso do BADESC para executar a obra. Américo informou que no PAC está 132 

previsto recapeamento na parte superior da referida rua, a partir da creche. Sr. Teco disse 133 

que no recapeamento das valas seria feita a recuperação da malha viária, porém o que ficou 134 

no local agora são verdadeiras crateras. D. Neide reiterou o pedido de reparar o asfalto no 135 

ponto final da Rua Ângelo Laporta. Com relação à representação da FLORAM e da CELESC 136 

que, repetitivamente, estão ausentes nas reuniões do Comitê Gestor, o grupo definiu pelo 137 

encaminhamento de ofício ressaltando a importância da participação de todos os parceiros 138 

na execução do Projeto. Na sequência, Engº Rogério informou que na semana subsequente 139 

estará agendando reunião com as lideranças comunitárias para tratar da reprogramação. 140 

Posteriormente, Engº. Rudney informou sobre as obras dos muros de contenção, as quais 141 

iniciaram pelas áreas de maior risco como a Caeira. O prazo para execução é de julho/2012 à 142 

julho/2013. Engº. Américo informou que, considerando que o Plano Municipal de Redução 143 

de Risco (PMRR) foi elaborado em 2007, há necessidade de revisá-lo atualizando os dados, 144 

para tanto, já foi realizada a primeira reunião, da qual algumas comunidades do Maciço 145 

estiveram representadas. Os membros do Comitê Gestor também foram informados sobre os 146 

encaminhamentos dados com relação à Lei nº. 9.031 que trata do benefício eventual - aluguel 147 

social. Na lei o prazo do benefício está estipulado em três meses com possibilidade de 148 

prorrogar por, somente, mais três meses, período insuficiente para prover as habitações 149 

necessárias. A proposta encaminhada pelas lideranças comunitárias do Maciço ao Conselho 150 

Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS é de que seja elaborada uma lei 151 

complementar prorrogando o prazo para um ano com possibilidade de prorrogação pelo 152 

mesmo período. O CMHIS também preocupado com a situação levou ao conhecimento do 153 

Procurador Geral do Município, Dr. Jaime, através de ofício e reunião, quando foram 154 

manifestadas as justificativas plausíveis para alteração da Lei nº 9.031. Por fim, Sr. Sulimar 155 

solicitou que na reunião de novembro o grupo fosse informado sobre a situação atual do 156 

processo de regularização fundiária do Maciço, o que foi acatado pelo grupo presente. 157 

Também serão repassadas as informações sobre as habitações. Nada mais havendo a tratar 158 

a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 159 


