
                                                                                                             
 Relatório da 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 25/02/2015.   1 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no Auditório da 2 

Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, se reuniram os seguintes 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Rosemeri M. Souza, Tereza Ribeiro e 4 

Ruy Alves (Caeira); Paulo Silva (Serrinha);  Lenira Stuart (Morro do Céu); Valmor Coelho 5 

(Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Antônio Santos Rodrigues (Horácio); Alex Correia 6 

(Morro da Mariquinha); Anderson Magno Ferreira (Monte Serrat); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); 7 

Ronaldo Cesar Laurindo (Secr. Segurança); Cândido Bordeaqux Rego Neto e José Carlos Chico 8 

Pereira (IPUF); Rodolfo Pinto da Luz e Cedenir Valter da Silva (SME); Paulo Roberto da Rocha e 9 

Pinho (COMCAP); Adriano Luz e Edson Luiz Sabino (CELESC); Domingos Savil Zancanaro, Paulo 10 

Bastos Abraham, Betina D’Ávila, Rogério Miranda, Simone Caldeira, Paulina Korc, Zeli Sabino 11 

Delfino, Juliana Guilardi, Simone Lolatto, Cláudia Brasil de Barros, Marina Dambros, Laís Gianesini, 12 

(SMHSA) e Renato Geske (Vereador), somando um total de trinta (30) pessoas. Paulina Korc 13 

iniciou a reunião apresentando a pauta e passou a palavra ao Secretário da Habitação Domingos 14 

Savil Zancanaro que agradeceu a presença de todos, salientou o envolvimento de cada um e a 15 

importância de fazer avaliação da qualidade das obras que estão em andamento. Domingos citou 16 

o trabalho realizado pela Paulina que buscou envolver alguns órgãos parceiros, disponibilizando 17 

espaço na reunião para apresentar as ações previstas para 2015 no Maciço do Morro da Cruz. 18 

Também mencionou a estabilidade do Maciço, considerando as intensas chuvas ocorridas neste 19 

mês de fevereiro, principalmente no decorrer do carnaval. Destacou que, mesmo com todas as 20 

obras executadas, ainda assim ocorreram alguns problemas como no Morro da Queimada e na 21 

Caeira. Com relação ao contrato com a Caixa, Secretário Domingos elucidou que há dificuldades 22 

de ordem financeira de pagamento às empreiteiras que estão executando as obras no Maciço, 23 

problema este decorrente da conjuntura nacional e da votação do orçamento deste ano na Câmara 24 

Federal. Domingos informou que já fez contato com o Ministério das Cidades buscando agilizar a 25 

liberação do pagamento das obras já realizadas pelas empreiteiras. Considerando a presente de 26 

novos integrantes, Ruy Alves solicitou apresentação dos presentes. Na sequência, Engº. Rogério 27 

Miranda iniciou sua exposição, salientando os problemas decorrentes das intensas chuvas. 28 

Destacou que as obras de infraestrutura já executadas minimizaram as consequências das 29 

precipitações. Domingos justificou a necessidade de se ausentar por ter sido chamado pelo 30 

Gabinete do Prefeito para uma reunião sobre saneamento no Município. Na oportunidade também 31 

justificou à Comunidade da Serrinha que não pode cumprir visita por conta da alteração da data da 32 

reunião do Comitê Gestor Municipal e garantiu que a visita será reagendada. De acordo com a 33 

pauta, Engº. Rogério relatou as obras que estão sendo executadas nas diversas comunidades, 34 

como: Muro, drenagem e via de acesso na Santa Vitória; Drenagem e via de acesso no Morro do 35 

Horácio; Muro e escadaria no Morro do 25. Também citou obras no Morro do Céu e nas demais 36 

comunidades. Salientou o problema de escorregamento ocorrido na Serrinha. Conforme solicitado, 37 

o Diretor de Operações José Carlos Chico Pereira se pronunciou informando que o IPUF passou 38 



                                                                                                             
por uma Operação Ave de Rapina, onde todos os contratos foram cancelados pelo Ministério 39 

Público. Chico Pereira salientou que nenhum funcionário efetivo se envolveu nas irregularidades 40 

da Ave de Rapina. Com relação ao projeto de sinalização do Maciço do Morro da Cruz, Chico 41 

Pereira disse que são mais de duzentas e cinquenta (250) placas, além de lombadas, guard rail, 42 

pintura de asfalto, porém, para executar este projeto é preciso ter um contrato com autorização do 43 

Ministério Público. Chico informou que a Justiça autorizou nova licitação para radares e outra para 44 

semáforos, para sinalização ainda não está liberada. Com relação à sinalização tem uma empresa 45 

em que o contrato foi assinado três dias antes de ser deflagrada a Operação Ave de Rapina. O 46 

Diretor de Operações destacou que o Secretário de Habitação e o Prefeito tem como 47 

compromisso priorizar a sinalização do Maciço do Morro da Cruz. Chico Pereira informou sobre a 48 

insatisfação, como Diretor de Operações, por não poder estar atuando por ordem do Ministério 49 

Público. Alex apresentou sua preocupação com relação à segurança dos moradores. Na 50 

oportunidade insistiu a importância da assinatura do Projeto de sinalização disponibilizado ao 51 

Comitê Gestor. Chico Pereira relatou que está em estudo a possibilidade do contrato da 52 

sinalização ser assumido pela Secretaria de Obras, dependendo da reunião de sexta-feira. 53 

Anderson disse que o então Secretário Rafael disse que a Secretaria de Habitação poderia 54 

executar algumas sinalizações. Chico Pereira esclareceu que a sinalização atualmente é de 55 

responsabilidade do IPUF, inclusive citou as demandas pendentes da Secretaria de Educação e 56 

Saúde que também não podem ser executados por conta da Operação. O Secretário Adjunto de 57 

Habitação esclareceu que colocação de placas e sinalização não estão previstos no orçamento da 58 

Secretaria de Habitação. Na sequência, Adriano da Luz representante da CELESC informou que 59 

desde novembro de 2014 não houve participação da equipe no Comitê Gestor, salientando que a 60 

CELESC está retomando sua participação junto às comunidade do Maciço do Morro da Cruz. Neste 61 

sentido foi definida a realização de reunião entre a CELESC e a Secretaria de Habitação para 62 

avaliar as demandas pendentes. Dando sequência à pauta, Secretário Rodolfo apresentou as 63 

ações previstas da Secretaria de Educação em 2015 nas comunidades do Maciço, conforme 64 

documento anexo. Após a explanação, Sr. Valmor citou o problema da sede da Associação de 65 

Moradores da Queimada que foi cedida à Secretaria de Educação. Segundo Sr. Valmor não foi 66 

avaliada a edificação da Associação de Moradores. O Secretário Rodolfo disse que a Prefeitura 67 

está aguardando posicionamento da Comunidade. Por outro lado, Sr. Valmor disse que a 68 

comunidade está aguardando uma alternativa da Prefeitura, considerando que o espaço, antes 69 

pertencente à comunidade, foi ocupado pela Secretaria de Educação, ficando a comunidade 70 

prejudicada. Após alguns esclarecimentos, foi definido que a Secretaria de Educação agendará 71 

reunião com a Associação de Moradores da Queimada para juntos buscar solução ao problema. De 72 

acordo com a pauta, passou-se para o Momento das Comunidades: D. Tereza da Caeira falou 73 

sobre os quatro postes que precisam ser trocados. Na oportunidade foi definido que D. Tereza 74 

disponibilizará à Secretaria de Habitação cópia dos ofícios remetidos à CELESC. D. Meri, 75 

Presidente da Associação de Moradores da Caeira solicitou que a Prefeitura informe as lideranças 76 



                                                                                                             
comunitárias para acompanhar as visitas às comunidades. Ruy falou que os equipamentos 77 

comunitários farão parte da Unidade de Conservação e, por isso, precisa considerar o paisagismo. 78 

Ruy lamentou que o poder público está envolvido com a corrupção, exemplificando o IPUF. D. 79 

Lenira do Morro do Céu agradeceu pelo serviço executado na comunidade e solicitou providências 80 

com relação às últimas duas residências localizadas na Rua Araranguá que encontram-se sem 81 

água e energia elétrica. Na oportunidade entregou documento à Secretaria de Habitação. Sr. 82 

Sulimar do Jagatá elencou as seguintes questões: 1) Aguarda visita do Secretário de Habitação; 2) 83 

Reinício das obras na Servidão Judas Tadeu; Servidão Paraíso Verde e Servidão Felicidade estão 84 

com esgoto a céu aberto. Com relação às duas casas em situação de risco na Servidão Felicidade, 85 

Engº. Rogério disse que a situação deverá ser remetida à Defesa Civil. Também justificou que 86 

houve atraso por causa das chuvas. Sr. Valmor da Queimada agradeceu à Secretaria de 87 

Habitação e à Defesa Civil pelo atendimento emergencial no decorrer das intensas chuvas. 88 

Marcelino da CASAN esclareceu que está sendo realizado recadastramento para avaliar a inclusão 89 

ou não dos beneficiários na tarifa social. Paulo Silva da Serrinha reclamou da fiscalização das 90 

obras, salientando que a água fluvial da Rua Andreza Pinheiro está sendo colocada na rede de 91 

esgoto. Com relação à iluminação pública, o Secretário Adjunto de Habitação esclareceu que 92 

esta demanda deverá ser encaminhada para a COSIP. Quanto à fiscalização das obras, citada pelo 93 

Paulo Silva, Clóvis da Engevix esclareceu que as reclamações, com relação à rede de água e 94 

esgoto, podem ser encaminhadas ao escritório disponível no canteiro de obras. Quanto às 95 

demandas da CELESC, Alex sugeriu a retomada da comissão de energia elétrica. Também 96 

questionou o projeto sobre a estrutura da creche do Morro da Mariquinha, salientando que a 97 

segurança das crianças e funcionários não está garantida. Na oportunidade, Alex informou sobre a 98 

casa localizada no Beco dos Baianos, que foi invadida pela água e solicitou uma visita do 99 

Secretário de Habitação. Alex também se pronunciou com relação a problemas da COMCAP, 100 

enfrentados na coleta de lixo, que deverão ser remetidos ao conhecimento da CASAN. 101 

Respondendo à questão da creche, citada pelo Alex, Secretário Rodolfo esclareceu que a 102 

Secretaria de Educação adquiriu o terreno ao lado para executar o elevador, com o intuito de 103 

melhorar o atendimento aos funcionários e crianças. Adriano do Morro do Horácio solicitou 104 

documento formalizando as informações referentes à creche do Morro do Horácio. Na oportunidade 105 

também solicitou providências da SME com relação à frequente queda de energia elétrica e falta de 106 

água na creche. Para tanto, Secretário Rodolfo esclareceu que a SME imediatamente atende às 107 

demandas das creches e escolas. Também informou que já foi realizado pedido à CELESC para 108 

colocação de rede trifásica na creche do Morro do Horácio. Com relação à diminuição do 109 

fornecimento de frutas à creche, citada pelo Adriano, Secretário Rodolfo afirmou que a quantidade 110 

de alimentos é fornecida de acordo com o número de crianças atendidas e que há 111 

acompanhamento das nutricionistas com relação à alimentação disponibilizada às crianças. 112 

Adriano solicitou providências da CASAN com relação ao vazamento de água na Rua Joaquim 113 

Mendes Ouriques, bem como solicitou a limpeza da rua e da vala na Rua Antônio Carlos Ferreira. 114 



                                                                                                             
Por fim, Adriano solicitou a presença de representante da Caixa Econômica na próxima reunião; 115 

também solicitou atenção às famílias do campinho atendidas com aluguel social. Para tanto, será 116 

agendada reunião com Adriano, Secretário Adjunto de Habitação e as seis famílias beneficiárias 117 

com o aluguel social. Anderson do Monte Serrat citou os problemas referentes ao Parque, 118 

avaliando o abandono no local, além dos vestiários e lixeira que estão necessitando de 119 

conservação. O líder comunitário solicitou providências com relação aos chuveiros das casas 120 

novas, os quais estão apresentando problemas. Ronaldo do CONSEBAN disse que há dois anos a 121 

comunidade está solicitando pode de árvore na Servidão Idalgino Felix, pois a mesma está 122 

encostando na rede elétrica. Ronaldo reclamou que as reivindicações da comunidade não estão 123 

sendo atendidas. Também disse que o Prefeito ficou de encaminhar ao Gavazoni, do Governo do 124 

Estado, documento sobre a área da CELESC. Na oportunidade, Ronaldo enalteceu o trabalho 125 

realizado pelo Paulo Pinho da COMCAP, salientando a realização do serviço de roçagem no alto da 126 

Rua Anacleto Damiani e solicitou roçada na fonte e limpeza da galeria. Nada mais havendo a tratar 127 

a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi apresente ata. 128 
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