
                                                                     
ATA  da  50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ - 30/05/2012.      1 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e doze, às dezesseis horas, no Ático da Secretaria 2 

Municipal de Assistência Social, sito à Av. Mauro Ramos, 1277 – Centro – Florianópolis, se 3 

reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor do Maciço do 4 

Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes vinte e quatro (24) pessoas 5 

representando entidades comunitárias, Secretaria Municipal de Obras (SMO), FLORAM, CELESC, 6 

CASAN, COMCAP, Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de 7 

Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA) e Câmara de Vereadores. O Diretor de Habitação 8 

Engº. Américo Pescador iniciou a reunião acolhendo a todos os presentes e justificando a 9 

ausência do Secretário de Habitação Salomão Mattos Sobrinho e dos técnicos da Caixa 10 

Econômica. Na sequência colocou em apreciação as atas de 16/03/2012; 20/03/2012; 04/04/2012 11 

e 28/03/2012 que, por unanimidade foram aprovadas, considerando a seguinte correção: inclusão 12 

na linha 61 da ata de 20/03/2012: ‘Sr. Clair solicitou resposta dos representantes da Caixa 13 

Econômica com relação à aquisição das casas prontas nas comunidades. Averbeck esclareceu 14 

que esta alternativa está em análise no Ministério das Cidades’. A seguir, cada setor que tem 15 

acento no Comitê Gestor foi convidado a prestar informações sobre as ações realizadas ou em 16 

andamento no Projeto Maciço do Morro da Cruz: FLORAM: Julio Cesar relatou que a FLORAM 17 

está providenciando a vigilância do parque, bem como a equipe de manutenção do referido 18 

espaço. Sr. Berto solicitou o corte de uma árvore na Rua Monsenhor Topp, nº 383. Sr. Marcelo 19 

relatou sobre o problema de árvores que estão colocando em risco várias casas bem como as 20 

famílias que nelas residem. CELESC: Felipe relatou que em função de outras demandas 21 

elencadas pelos dirigentes da CELESC esteve afastado do Projeto do Maciço, mas está 22 

retomando para dar prosseguimento às demandas já relacionadas em reuniões anteriores e na 23 

próxima reunião trará resposta às pendências. Sr. Clair relatou que no Morro da Penitenciária foi 24 

projetado o local dos três postes, porém o serviço não foi executado. COMCAP: Paulo Pinho 25 

informou que a Companhia está com diversos problemas nos equipamentos que realizam a coleta 26 

do lixo pesado e, por isso, o serviço está comprometido. Com relação ao cronograma, o mesmo 27 

será disponibilizado nos próximos quinze dias, disse Paulo Pinho. Sr. Clair destacou a 28 

importância da atuação de técnicos no Projeto do Maciço que já conhecem as comunidades e 29 

participam das reuniões, citando os servidores Paulo Pinho e Paulo Nunes. Neste sentido, Sr. 30 

Clair enalteceu a importância da presença do Paulo Pinho na reunião do Comitê Gestor, 31 

ressaltando que a COMCAP esteve ausente em diversas reuniões, e convidou as lideranças a 32 

fazer um documento assinado solicitando o retorno do servidor Paulo Nunes às ações da 33 

COMCAP no Maciço, pelo seu compromisso, bom relacionamento e conhecimento. A sugestão foi 34 

acatada pelas lideranças comunitárias presentes representando dez comunidades do Maciço do 35 

Morro da Cruz. Sr. Berto relatou sobre a situação de pessoas de outras localidades que sobem o 36 

morro para descartar móveis já em desuso. Por orientação de servidores da COMCAP, o mesmo 37 

registrou a placa do carro para remeter à Secretaria Executiva de Serviços Públicos (SESP) e esta 38 



                                                      
tomar as providências cabíveis. CASAN: Marcelino informou que haverá recadastramento das 39 

famílias residentes nas comunidades onde já houve instalação das redes de água e esgoto, para 40 

tanto, solicitou apoio das lideranças comunitárias. Com relação a solicitação de melhorar no 41 

atendimento das demandas do 0800... disse que repassou o pedido aos responsáveis pelo setor. 42 

A respeito o booster do Jagatá, Marcelino informou que já foi licitado e em trinta dias será 43 

resolvido o problema dos ruídos. SMHSA: Engº. Rogério informou que a reprogramação de 44 

quatro comunidades está em andamento: Morro da Penitenciária já foi totalmente aprovada pela 45 

Caixa Econômica; Caiera e Serrinha estão em análise na Caixa Econômica; Mont Serrat será 46 

remetido à Caixa na primeira semana de junho/2012. No que se refere a empresa STC, Engº 47 

Rogério relatou que o trabalho está em ritmo progressivo, estando em andamento as 48 

comunidades do Morro da Mariquinha, Mont Serrat e Morro da Penitenciária, contabilizando 46% 49 

do cronograma de execução de água e esgoto. Engº. Américo informou que o Projeto do Kit 50 

Postinho foi licitado, porém nenhuma empresa apresentou proposta, portanto, nos próximos dias 51 

será republicada. O assessor jurídico Jackson Weber, referindo-se à Servidão Administrativa para 52 

instalação da rede de esgoto relatou que após tentativas de negociações amigáveis não exitosas, 53 

houve processo judicial onde foi definido que a obra de implantação da rede de esgoto que 54 

atravessa um terreno particular poderá ser executado num prazo de até trinta dias, primeiro da 55 

Comunidade do Morro da Queimada e, posteriormente na Comunidade do Morro do 25. Jackson 56 

destacou que várias são as justificativas da decisão, entre elas o prejuízo do coletivo e o dano 57 

ambiental. Secretaria Municipal de Obras: Sr. Simões informou que a licitação para pavimentação 58 

da Rua General Vieira da Rosa deu deserta, a mesma foi republicada e agora tem empresa 59 

interessada. Com relação às datas publicadas na imprensa, Sr. Simões esclareceu que as 60 

informações são divulgadas seguindo o cronograma normal dos processos licitatórios, porém 61 

como nenhuma empresa havia se habilitado, não foi possível cumprir os prazos. Dando 62 

prosseguimento à pauta, Engº. Américo passou a palavra às lideranças comunitárias para o 63 

Momento das Comunidades: Queimada - Sr. Valmor: COMCAP: 1) Reiterou a solicitação 64 

apresentada na 49ª Reunião Ordinária sobre a recuperação das lixeiras; 2) Rua Oadir Marcelino – 65 

necessidade da colocação de caçambão. CELESC: 1) Solicitou a retomada das demandas 66 

apresentadas em reuniões no decorrer de 2011 e não foram resolvidas; 2) Necessidade de 67 

extensão de rede na Rua Laudemiro Dias Prado pois o rabicho está servindo mais de cinco 68 

famílias. 3) Na mesma rua foi retirado um poste e o outro permanece no meio da rua. 4) Na Rua 69 

Manoel Sibirino Coelho há necessidade de melhoria de rede e instalação dos Kit Postinhos. 70 

CASAN: Com relação à casa onde precisa ser ligada a rede de água e esgoto, Engª. Katia 71 

esclareceu que a STC e a CASAN estão analisando a situação. Kelly esclareceu que para ser 72 

atendida pelo Projeto do Maciço, a família deve estar dentro dos critérios do projeto, por isso a 73 

situação apresentada está em estudo. Morro da Penitenciária – Sr. Clair: FLORAM: Em 74 

dez/2011 foi iniciado o corte de uma árvore e não foi concluído até o presente momento. Kelly 75 

destacou que esta situação vem se estendendo desde 2010 sem alternativas ainda para resolver 76 



                                                      
o problema. COMCAP: Agradeceu pela colocação do caçambão conforme solicitação da 77 

comunidade. Solicita o cronograma do lixo pesado. CASAN: Sr. Clair solicitou resposta ao Ofício 78 

remetido à CASAN em out/2010 com relação ao esgoto a céu aberto localizado entre a Rua João 79 

da Cruz Meira e Rua José Francisco Dias Areias. Jagatá – Sr. Sulimar: CELESC: 1) Expressou 80 

indignação com a demora da CELESC em atender requerimentos feitos pela comunidade e 81 

Comitê Gestor, para extensão da rede de energia elétrica na Rua das Águas no Jagatá, para 82 

atender 15 famílias que estão correndo risco, pelo mau estado da rede que ali existe. O fato se 83 

arrasta desde novembro/2011. O problema se resolve com a colocação de três (03) postes. Felipe 84 

relatou que já está pronto o projeto para ser executado na Servidão das Águas. Elton disse que a 85 

licitação dos Kit Postinhos e a extensão de rede devem ser realizados concomitantemente. As 86 

comunidades presentes rechaçaram a proposta, pois há urgência na execução de extensão de 87 

rede considerando tratar-se de famílias que encontram-se em situação de risco. Para tanto, Kelly 88 

solicitou que a CELESC avaliasse a situação com o Carlão considerando o risco de vida na 89 

situação atual. 2) Sr. Sulimar solicitou informações sobre a regularização fundiária, pois relatou 90 

que foi informado na Câmara de Vereadores que a regularização depende da execução de um 91 

projeto urbanístico. Na oportunidade, Kelly sugeriu que este assunto seja colocado como ponto 92 

de pauta da próxima reunião ordinária. 3) Um morador está construindo a garagem utilizando 93 

parte da rua, quebrando o meio fio, relataram Sr. Sulimar e Sr. Valmor. Engº. Américo disse que 94 

é preciso agilizar a demolição, pois trata-se de construção irregular prejudicando inclusive o 95 

tráfego dos moradores. Caeira – Sr. Carlos apresentou as seguintes demandas: FLORAM: 96 

Árvore está colocando em risco famílias residentes no ponto final da Caeira. COMCAP: 97 

Necessidade de limpeza do campinho localizado na Transcaeira. Mont Serrat – Sr. Berto 98 

solicitou as seguintes providências: CASAN - Na Rua Laudelino Cruz (R-0) estourou a rede de 99 

esgoto. Engº. Rogério relatou que os PVs estão sendo desentupidos. Sr. Teco disse que na 100 

Servidão Vila Nova não foi arrumada a drenagem e que o problema começa na Rua da Bica, que 101 

não foi recapeada. CELESC: Sr. Teco fez crítica também sobre irregularidades da própria 102 

CELESC. Sr. Berto reclamou que na Rua General Vieira da Rosa, ao lado da casa nº 345, 103 

precisa ligar a energia elétrica direto do poste. Kelly esclareceu que a extensão de rede é de 104 

responsabilidade da CELESC, porém o Kit Postinho é um projeto que está sendo licitado pela 105 

prefeitura. Com relação à solicitação das lideranças do Mont Serrat da participação da Engª. Kátia 106 

em reunião comunitária realizada às 20 horas, Marcelino da CASAN esclareceu que o horário da 107 

engenheira é das oito às dezoito horas e que a mesma se dispõe a participar da reunião desde 108 

que o horário seja antecipado. Referindo-se às habitações, Sr. Berto reclamou que a assistente 109 

social Simone apresentou uma listagem que não fechou com os nomes da comunidade. Para 110 

tanto, Kelly propôs que o assunto entre em pauta na próxima reunião, inclusive com a presença 111 

da assistente social Simone Lolatto. Morro do Céu – D. Lenira apresentou os problemas 112 

conforme seguem: Com relação à CASAN, disse que na Rua São Joaquim duas caixas abaixaram 113 

provocando buracos na rua. HABITAÇÃO - Outro problema citado é a situação do muro que caiu 114 



                                                      
na Rua Araranguá, já foi trocada a lona, porém a casa acima continua em situação de risco. 115 

FLORAM – Necessidade de corte de três árvores localizadas na Rua Araranguá e Rua Cruz e 116 

Souza. SMO - Necessidade de colocação de asfalto na Rua Cruz e Souza, considerando o 117 

intenso fluxo de ônibus e veículos. COMCAP – Necessidade do cronograma do lixo pesado. 118 

Morro da Mariquinha – Marcelo solicitou providências a CELESC, pois uma planta trepadeira 119 

está abaixando a fiação elétrica no final da Rua Laura Caminha Meira e início da Servidão 120 

Formiga. CASAN – Na Rua Julia Gomes as mangueiras estão expostas, causando problemas. 121 

COMCAP – Reclamou sobre as lixeiras deterioradas na Rua Laura Caminha Meira e sobre o lixo 122 

que permanece na comunidade. Paulo Pinho disse que os carros estacionados prejudicam a 123 

realização da coleta do lixo. CASAN – A rede pluvial está sendo lançada na Rua Valdomiro 124 

Monguilhote e Rua Cid Gonzaga, necessitando recuperação da drenagem. Engº. Rogério disse 125 

que a situação será verificada. CONSEBAN - D. Neide reclamou que a COMCAP, sem comunicar 126 

aos moradores, alterou a data da coleta seletiva e, na oportunidade, solicitou o cronograma do lixo 127 

pesado. Com relação a alteração de horário da coleta, Paulo Pinho relatou que toda alteração é 128 

antecipada pela entrega de panfletos nas comunidades interessadas. HABITAÇÃO – D. Neide 129 

reclamou que os engenheiros da SMHSA ficaram de fazer contato em abril/2012 com a 130 

comunidade e até o momento presente não houve manifestação. Também reclamou que foi feito 131 

asfalto onde a comunidade não solicitou e onde precisa não houve melhorias. D. Neide reiterou a 132 

solicitação do Sr. Sulimar sobre a regularização fundiária. Por fim, apresentou sua indignação com 133 

relação ao projeto, salientando que a comunidade está no limite, pois nem sequer é citada na 134 

reprogramação. Com relação a remoção das famílias, a comunidade quer saber quem será 135 

removido e qual é a alternativa caso não sejam removidas. Engº. Rogério confirmou que não 136 

houve reunião com a comunidade, mas que a partir do presente momento é possível agendar 137 

reunião com a comunidade. Encaminhamento: Kelly irá fazer contato com a comunidade 138 

agendando data de reunião.  Comunidade Tico Tico: COMCAP – Sr. Antônio solicitou roçagem 139 

na Rua Mário Napp, como também na Servidão Moritz. Servidão Maria Dolores dos Santos Vilela 140 

duas lixeiras foram retiradas. SMO – Na Rua Mário Napp solicitou asfaltamento e pavimentação 141 

na Travessa Maria Dolores Vilela. Por fim, Paulo Pinho colocou à disposição os telefones 3271-142 

6857 e 3271-6870 da COMCAP para facilitar a comunicação junto às lideranças comunitárias do 143 

Maciço. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente 144 

ata. 145 
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