
                                                         
 ATA DA   34ª   REUNIÃO   ORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  27/10/2010                   1 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dez, às dezesseis horas, no Ático da Secretaria 2 

Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê 3 

Gestor do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade estiveram presentes trinta (30) pessoas representando 4 

entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas contratadas. O Engº. Américo 5 

Pescador iniciou a reunião justificando a ausência dos secretários por conta de outros compromissos e 6 

apresentou a pauta da reunião: 1) Apreciação da ata; 2) Informes; 3) Panorama do Trabalho Técnico Social; 7 

4) Panorama das obras; 5) Momento das Comunidades. Engº. Américo colocou em apreciação a ata de 8 

29/09/2010 que foi aprovada por unanimidade. Na seqüência foram apresentados os informes: A) Licitação 9 

CASAN: Engª Kátia, representando a CASAN, informou que no dia 28/10/2010 será publicado o Edital de 10 

Licitação Nº 24/2010 para as obras de implantação do sistema de água e esgoto, do Maciço do Morro da 11 

Cruz, e que no dia 30/11/2010 está prevista a abertura da licitação. Na oportunidade, Sr. Matias solicitou 12 

informações sobre os boosters. Na Comunidade Santa Vitória a instalação iniciará no dia 03/11, informou 13 

Renato da CASAN. Sr. Clair citou que na Comunidade do Morro da Penitenciária foi instalada apenas base 14 

do booster, faltando as ligações prediais. Sr. Valmor disse que o serviço de instalação do booster na 15 

Comunidade da Queimada paralisou. Neste sentido, o Técnico Renato informou que o referido booster será 16 

transferido para a área localizada ao lado do Colégio. B) Andamento dos Projetos Habitacionais em 17 

Florianópolis: a) O Habitar Brasil BID foi implementado nas comunidades da Região Chico Mendes e Morro 18 

do Mocotó, onde foram edificadas unidades habitacionais, implantada a infra-estrutura e, por fim, está em 19 

execução a regularização fundiária. O recurso é do Governo Federal com contrapartida da Prefeitura. b) PSH 20 

– Programa da COHAB/SC em convênio com a Prefeitura. O contrato é assinado junto ao beneficiário. 21 

Como a forma de construção das habitações não funcionou, a Prefeitura foi acionada para agilizar a 22 

construção das habitações, investindo o valor de três mil reais, como contrapartida. São noventa e nove casas 23 

em construção. Até o final de 2010 serão construídas cerca de vinte e cinco casas. c) Minha Casa Minha 24 

Vida - Devido à falta de área disponível para construção de habitações, a Prefeitura Municipal de 25 

Florianópolis juntamente com alguns empresários, está solicitando à Câmara de Vereadores alteração de 26 

zoneamento. O Projeto que beneficiará famílias com renda salarial de 0 a 3 salários mínimos está em 27 

negociação nos bairros Tapera e Jardim Atlântico. Para famílias com renda salarial de 4 a 10 salários 28 

mínimos, os projetos estão sendo analisados na Câmara de Vereadores para alteração de zoneamento. Dois 29 

(02) projetos já estão em análise na Caixa. C) Licitação para construção das habitações – está prevista a 30 

abertura da licitação para o dia 11/11/2010. Caso der deserta poderá ser feita carta consulta. Sr. Clair 31 

solicitou que, após o dia 11/11/2010, seja marcada uma reunião para esclarecimentos às famílias atendidas 32 

com o aluguel social. Sr. Matias informou que no Alto da Caeira a Cooperativa está construindo casas do 33 

PSH. Sr. Teco disse que na Rua da Bica poderão ser construídas casas do Projeto Minha Casa Minha Vida. 34 

Kelly esclareceu que no PAC está prevista a construção de casas inclusive na área citada pelo Sr. Teco. 35 

Kelly disse ainda que, após dia 11/11 voltaremos a conversar caso novamente, for deserta a licitação, para 36 

ver os próximos procedimentos. D) Conselho Consultivo do Parque: Danilo relatou que houve reunião no 37 

dia 13/10, quando foram criados dois grupos de trabalho. Um grupo para acompanhamento das obras da sede 38 



                                                      
do Parque, sendo que, no dia 22 já foi realizada a visita in loco para tomar conhecimento das obras e do que 39 

está previsto, o outro grupo irá elaborar o projeto executivo das trilhas (não houve reunião ainda). Com 40 

relação ao Plano de Manejo, os trabalhos estão em fase conclusiva, há pendência apenas quanto ao limite 41 

georeferenciado. A minuta do Projeto de Lei já foi encaminhada no início de outubro/2010 ao 42 

Superintendente da FLORAM para ser dirigida à Câmara de Vereadores para aprovação do Projeto de Lei 43 

que define os novos limites do Parque. A demarcação só poderá ser feita após a aprovação da Câmara, disse 44 

Danilo. Rosane Ruiz indagou sobre a participação dos conselheiros. Em resposta, Danilo respondeu que o 45 

quorum está baixo, em função de que algumas instituições não indicaram seus representantes, 46 

exemplificando a UFSC e a Polícia Ambiental. A representação das lideranças comunitárias é maior do que 47 

das governamentais, completou Danilo. Kelly disse que na última reunião havia oito (08) entidades 48 

representadas. E) Poda de árvores: Conforme reunião anterior o cronograma da poda das árvores não está 49 

ocorrendo conforme previsto. Os Vereadores Renato e Dinho estão acompanhando este trabalho. F) 50 

Comissão de Saneamento: A reunião está prevista para o dia 11/11, às 16 horas, na SETUR, tendo como 51 

pauta a apresentação dos mapas da coleta do lixo. Na sequência, com relação ao trabalho técnico social, 52 

Kelly informou que a Empresa Ambientalis está encerrando os trabalhos, e que estão em estudo os cursos de 53 

meio ambiente e saneamento. Também cientificou o grupo sobre a proposta, em parceria com o IFSC, de 54 

realizar projeto de educação ambiental no Maciço do Morro da Cruz. Danilo esclareceu que o IFSC está 55 

promovendo curso sobre condutores ambientais locais das UCs, para o primeiro semestre (no continente). 56 

Neste sentido, Kelly disse que a intenção é direcionar algumas vagas para o Maciço do Morro da Cruz. 57 

Outro projeto em estudo, é a proposta de grafitagem no muro do Morro da Penitenciária.  Na oportunidade, 58 

Kelly apresentou André, um dos mentores do projeto que, por sua vez, propôs uma visita in loco para 59 

conhecer o local e discutir a forma de realizar a pintura, que poderá ser através de oficina, ou de outra forma 60 

a ser avaliada. Sr. Clair louvou a idéia. Kelly disse que com o retorno da assistente social Fabiana será 61 

agendada a reunião com o Sr. Clair e André. Com relação aos Kits dos Brigadistas, Kelly informou que já 62 

foram adquiridos, faltando apenas o agendamento da entrega solene. Momento das Comunidades: 63 

Comunidade do Morro da Penitenciária - Sr. Clair louvou pela agilidade com que foi realizado o muro, o 64 

serviço rendeu acima do esperado. Com relação à CELESC, Sr. Clair apresentou a preocupação com relação 65 

à leitura dos medidores, pois os responsáveis pelo serviço efetuaram a leitura apenas na parte baixa, faltando 66 

a leitura dos medidores na parte alta, alegando presença de cachorros. Encaminhamento: A SMHSA emitirá 67 

ofício à CELESC apresentando o problema supra citado. Comunidade da Serrinha – D. Clara informou que 68 

entre a Rua Batoré, após o nº 85 e Rua da Paz, está sendo realizada uma construção perigosa/local de risco. 69 

Para tanto, Danilo se dispôs a encaminhar uma Comunicação Interna à fiscalização e orientou que D. Clara 70 

fizesse a denúncia, através de contato telefônico, à FLORAM e à SMDU. Gilberto da Caixa destacou que o 71 

comentário do Sr. Clair é louvável, pois é importante avaliar o porquê da construção rápida. Tal exemplo 72 

serve de reflexão para o bom funcionamento das obras no PAC no Maciço com bom entrosamento entre 73 

todas as partes que atuam no processo (prefeitura, empreiteira, comunidade, etc.). Se a obra foi bem 74 

executada, no prazo e sem problemas, todos devem ter contribuído de alguma forma, e é isso que se busca 75 

em todo o PAC do Maciço, concluiu Gilberto. Sr. Alcelino  informou que na Servidão da Paz há vazamento 76 



                                                      
de água. Em resposta, Renato disse que no dia seguinte será feito o reparo. Sr. Alcelino reclamou que as 77 

obras na Serrinha estão paradas. Engº. Rampinelli disse que os trabalhadores foram deslocados, para suprir 78 

uma necessidade emergencial, mas que amanhã estarão retornando. Comunidade da Queimada: Sr. Valmor 79 

relatou que a obra está parada; que o muro da igreja foi quebrado; solicita agilização no corte das árvores. 80 

Disse ainda que, com a interrupção do projeto de energização, tem famílias sem energia elétrica. Kelly 81 

informou que a Empresa MGM desistiu da obra, solicitando a rescisão do contrato. Engº. Rampinelli disse 82 

que a CELESC instalou a rede elétrica, os moradores foram cadastrados e a solicitação de autorização será 83 

encaminhada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMDU. Com relação à 84 

CASAN, Engº Rampinelli informou que falta liberação da ligação predial. Para tanto, Renato esclareceu 85 

que isso depende do contrato que está sendo licitado. CONSEBAN: D. Neide explanou que veio à reunião 86 

para escutar, pois nada está acontecendo no CONSEBAN. Kelly contestou dizendo que a Vila Berreta está 87 

sendo atendida e, por conseqüência, os moradores estão participando da reunião do Comitê Gestor. Engº. 88 

Américo salientou que a referida região está bem dotada de infra-estrutura. Porém, D. Neide disse que isso 89 

não justifica que os que carecem de infra-estrutura não sejam atendidos. Está registrada a indignação, 90 

concluiu D. Neide. Diante da situação apresentada, Gilberto da Caixa perguntou se há algo para ser 91 

realizado, pois ficou no ar o impasse. Engº. Rogério refletiu que é preciso ter ciência do ritmo de obra 92 

pública, exemplificando a SC 401. É preciso ter paciência e entender o processo. Tem obra programada do 93 

PAC para o CONSEBAN, mas é preciso esperar. Não adianta vir aqui e se lamentar. Tem uma série de obras 94 

programadas na sua área, tanto no PAC como no PAC Complementar. O CONSEBAN não foi deixado de 95 

lado, mas é preciso esperar, concluiu Engº. Rogério. Após essa troca de informações, ficou acertado que se 96 

faria uma reunião específica, a ser agendada, entre a coordenação da Prefeitura e os 97 

representantes/moradores do CONSEBAN para esclarecimentos. Salvador citou que os moradores da Rua 98 

Anacleto Damiani e Germinal Moreira estão solicitando informações sobre o alargamento ou não da rua. Em 99 

resposta, Engº. Rogério disse que está em estudo a implantação ou não do bondinho e que a assistente social 100 

Dorothea irá agendar a reunião com a Comissão Local de Obras. Comunidade Santa Vitória: Sr. Matias 101 

informou que estão implantando o sistema de drenagem. Por outro lado, disse que está sendo ameaçado 102 

devido a falta de água. Renato confirmou que no dia 03/11 iniciará a instalação do booster nesta 103 

comunidade. Na oportunidade, Vereador Renato se ausentou e informou que Sr. Rogério Antônio está 104 

ausente por problemas de saúde. Sr. Teco sugeriu que Sr. Matias solicitasse uma reunião na comunidade 105 

com a presença da CASAN e SMHSA. Comunidade Mont Serrat: Sr. Teco relatou que em 26/10 houve 106 

reunião na Rua do Pastinho, onde foi dito que a empresa não está fiscalizando o serviço, pois estão 107 

colocando menos cimento do que o necessário. Sr. Teco reclamou que, ao invés de concluir o muro que 108 

coloca pessoas em risco, a equipe de trabalho foi deslocada para outra frente de serviço. Disse ainda que, 109 

numa frente de serviço onde tinha seis trabalhadores, tem apenas quatro, inclusive um ganhou “gancho” por 110 

ter falado à verdade. Em contraposição, Messias fiscal da Empresa JK, disse que a empresa e o empreiteiro 111 

foram notificados. E esclareceu que o empreiteiro deu “gancho” porque o empregado não quis medir o 112 

material utilizado na obra. Engº. Rogério afirmou que há fiscalização, por outro lado, disse que se a obra 113 

estiver errada, a empresa deverá refazer o serviço, pois a Prefeitura não admite obra mal feita. Messias 114 



                                                      
exemplificou que no Morro do Horácio o serviço foi mal feito e teve que ser feito novamente, por isso a 115 

utilização da frente de serviço das comunidades Queimada e Santa Vitória. Engº. Américo esclareceu que o 116 

custo do serviço refeito é por conta da empresa. Sr. Teco  relatou ainda que foi realizado o recapeamento da 117 

Rua General Vieira da Rosa, entre a Nova Descoberta até a Igreja e que a segunda parte não foi feita por 118 

causa de duas pedras, segundo técnicos da Prefeitura. Disse também que a drenagem foi até as proximidades 119 

da pedra. Hoje a tarde tinha três pessoas no local, porém parados e sem tubo para serem colocados. Porque 120 

não deixam a obra iniciar e ficar até a conclusão. Se sente envergonhado pela situação, concluiu Sr. Teco. 121 

Em complementação, Sr. Jair disse que o atraso das obras está causando muitos transtornos para a 122 

comunidade, e comentou que na ultima reunião de trecho os moradores denunciaram que está sendo usado 123 

pouco cimento na massa e um dos muros construídos já quebrou; os funcionários estão reclamando que 124 

recebem comida estragada, são mal pagos, dentre outras questões. Para tanto, Engº. Américo falou que a 125 

obra do PAC no Maciço é diferente e o apoio das comunidades é primordial. Com relação à Servidão Farias, 126 

houve questionamento se tem projeto para a escadaria, pois o esgoto está quebrando e a escadaria está 127 

apresentando problemas; caíram árvores e a CELESC deixou a fiação muito baixa; relatou também que nesta 128 

Servidão ocorreu um incêndio. Neste sentido, Engº. Rogério esclareceu que tem projeto para a escadaria, 129 

que depende da obra da CASAN (Jan/2011) e do PAC Complementar. Comunidade do Jagatá: Sr. Sulimar 130 

apresentou algumas questões: previsão de execução das obras nas servidões Paraíso Verde e dos Gaúchos; 131 

necessidade de colocação de lombadas após a execução da pavimentação na J8, conforme ofício já 132 

encaminhado em 2009; necessidade da retirada do poste que está na rua, em frente ao reciclado. Com relação 133 

à lixeira, há necessidade de conscientizar os moradores e divulgar que a coleta será casa a casa, pois não 134 

estão previstas lixeiras coletivas no Jagatá. Sr. Rogério Antônio disse que o serviço de drenagem ficou além 135 

da expectativa, bem feito e bonito. Em resposta às questões apresentadas pelo Sr. Sulimar, Engº. Rogério 136 

sugeriu que seja feito contato com a COMCAP para a colocação de caixa Brooks, provisoriamente. Com 137 

relação às lombadas informou que a solicitação deverá ser endereçada ao IPUF. Assistente Social Maria da 138 

Graça informou que haverá reunião comunitária no Jagatá para encaminhar as questões referentes à 139 

COMCAP, CASAN, entre outros. Sr. Sulimar louvou a equipe da CASAN que está respondendo às 140 

expectativas das comunidades. Com relação à previsão de execução das obras nas servidões, Engº. 141 

Rampinelli informou que tem servidões previstas para serem contempladas no PAC Complementar. Sr. 142 

Valmor louvou o serviço desempenhado pela equipe de trabalho coordenada pelo Engº. Renato da CASAN. 143 

Com relação aos postes, Engº. Américo relatou que a CELESC não está respondendo às solicitações 144 

apresentadas, pois a mesma está em fase de transição do sistema interno. Paulino louvou pelo serviço na 145 

Servidão e frisou sobre a necessidade de recuperação da Vila Berreta, onde foi realizado o muro para 146 

sustentar o sistema viário. Por fim, solicitou providências com relação ao buraco localizado em frente à casa 147 

da Salete, na subida da Rua Monsenhor Topp e falou sobre a necessidade do alargamento da entrada da Vila 148 

Berreta. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 149 


