
                                                                     
ATA  da  19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 07/07/2014.      1 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às quinze horas, na Sala 1002B, 2 

UNISUL - Rua Trajano, Centro – Florianópolis/SC, se reuniram os seguintes integrantes do 3 

Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro e Ruy Alves (Alto Caeira); Volmir 4 

Rodrigues (Serrinha); Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano 5 

Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Neide Oliveira de 6 

Almeida (CONSEBAN); Acácio Garibaldi S. Thiago Filho, Antônio Marius Zuccarelli Bagnati, 7 

Paulo Roberto da Rocha e Pinho, Patrick V. Coelho e Bruno Vieira Luiz (COMCAP); Rafael 8 

Hahne, Américo Pescador, Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Betina 9 

D’Ávila, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Simone Caldeira, Marina Feltrin Dambros 10 

(SMHSA); Cedenir Valter da Silva (SME); Ronaldo Laurindo e Roberto Machado (SMDC), 11 

somando um total de vinte e seis (26) pessoas. Justificaram ausência: Valmor Coelho 12 

(Morro da Queimada); Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN). O Secretário de Habitação 13 

e Saneamento Ambiental/SMHSA, Engº. Rafael Hahne coordenou a reunião que teve por 14 

objetivo a retomada dos compromissos firmados pela COMCAP no início do Projeto Maciço 15 

do Morro da Cruz e as atuais demandas pendentes junto à Companhia. Após apresentação 16 

dos presentes, Engº. Américo Pescador fez um breve relato sobre o Projeto iniciado em 17 

2008. Salientou as conquistas, como aquisição de duas kias para coleta do lixo, construção 18 

do galpão de reciclagem, além das inúmeras obras realizadas. Outro avanço foi o 19 

compromisso de parceria e confiança entre órgãos públicos e lideranças comunitárias. Na 20 

oportunidade, Engº. Rafael salientou que em função das obras de infraestrutura, a COMCAP 21 

está sendo diretamente atingida no trabalho de coleta do lixo. Na sequência, Sr. Sulimar 22 

elencou diversas demandas que não refletem apenas a situação da Comunidade do Jagatá, 23 

mas de, praticamente, todas as comunidades do Maciço, sendo: 1) Houve retirada de lixeiras 24 

e colocação ‘provisória’ de contentores que permanecem até o presente momento; 2) 25 

Necessidade de agilizar a execução do projeto dos contentores; 3) Muitos problemas na 26 

coleta do lixo comum e coleta do lixo pesado; 4) Os equipamentos adquiridos pela COMCAP 27 

não comportam a demanda e as exigências dos morros, exemplificando que as kias, motor 28 

1.0, não conseguem subir morros; 5) Sucateamento dos equipamentos e falta de 29 

investimento da Companhia de Melhoramentos da Capital. Sulimar propôs que essa reunião 30 

seja realizada em cada comunidade, a exemplo das reuniões realizadas no início do Projeto. 31 

Também salientou a necessidade de retomar a Comissão de Saneamento considerando a 32 

importância do trabalho educativo. Por fim, Sulimar solicitou fiscalização da COMCAP na 33 

execução dos trabalhos, pois servidões, aleatoriamente, estão ficando sem roçagem ou é 34 

realizado parcialmente, causando transtornos e descrédito das lideranças nas comunidades. 35 

Em síntese, Sulimar salientou a necessidade de educação sanitário-ambiental e reuniões da 36 

COMCAP nas comunidades. Kelly Cristina disse que “um livro é feito de vários capítulos”, 37 

assim também o Projeto vivenciou momentos diferentes, alguns de vitórias e outros mais 38 

difíceis. Disse ainda que a partir desta semana, as assistentes sociais e os engenheiros de 39 

referência estarão agendando reuniões comunitárias, conforme definição na reunião ordinária 40 



                                                      
do Comitê Gestor. Kelly enfatizou a importância e necessidade de retomar a Comissão de 41 

Saneamento, com a parceria da FLORAM e COMCAP. Ruy Alves disse que na Comunidade 42 

da Caeira foram realizadas aproximadamente cinco reuniões com a participação da Glória e 43 

Paulo Pinho da COMCAP para tratar sobre os problemas do lixo. Salientou que um dos 44 

problemas é o descarte de restos de construção lançados no Parque do Maciço. Estas 45 

reuniões foram articuladas com a Secretaria Municipal da Saúde. Ruy destacou que o 46 

assunto lixo não pode ser tratado apenas com a COMCAP. Lamentou que dentro do poder 47 

público não tem servidores para desenvolver a educação ambiental, por isso a importância de 48 

envolver escolas, creches e organizações não governamentais. Enfatizou que tem muito lixo 49 

nas comunidades e animais abandonados. Ruy afirmou que deve haver mais interlocução 50 

entre COMCAP, FLORAM e demais secretarias, pois a SMHSA está abraçando todo o 51 

Projeto. Ruy disse que o desafio atual é direcionar as energias na questão do ser humano 52 

envolvendo creches, escolas, ONGs, dentre outros, salientando a disponibilidade da Sede do 53 

Parque que pode agregar à motivação das comunidades. Engº. Rafael enfatizou que o 54 

objetivo é transformar as comunidades do Maciço em cidade real. As associações de 55 

moradores podem buscar a parceria de outras secretarias, exemplificando a criação do 56 

NUDEC no Morro da Mariquinha, salientou Rafael. D. Neide disse que há três anos a 57 

COMCAP atendia prontamente as comunidades, porém, atualmente isto não está 58 

acontecendo. Percebe-se que não tem uma rotina de trabalho na COMCAP, pois tem muito 59 

mato nas ruas e calçadas. D. Neide indagou sobre a possibilidade da COMCAP se envolver 60 

com os acadêmicos do IFSC para desenvolver projeto de coleta de lixo em morros, 61 

enfatizando a importância da discussão da questão ambiental. Ressaltou que as associações 62 

de moradores não tem sede, em sua maioria, por isso não tem condições de organizar 63 

cursos. E quando os cursos são em locais distantes da comunidade, as pessoas não se 64 

dispõem a participar. D. Neide destacou que, “na época da Comissão do Lixo funcionou 65 

muito bem”. Alex do Morro da Mariquinha elencou três questões, sendo: 1) Manutenção dos 66 

garis fixos nas comunidades; 2) Troca do lixo reciclado por alimentos; 3) Colocação de guard-67 

rail. Adriano do Morro do Horácio solicitou a manutenção de limpeza da vala, campinho e 68 

pracinha da comunidade. Com relação à limpeza da sede de Associação de Moradores, 69 

Máruis esclareceu que a ordem é de não execução de limpeza em locais particulares, 70 

embora seja espaço de utilização comunitária. Adriano também abordou a necessidade de 71 

realizar a dedetização nas comunidades. Volmir da Comunidade da Serrinha questionou 72 

sobre a não efetivação do calendário do lixo pesado e elencou uma série de problemas 73 

advindos do descumprimento dos acordos realizados entre COMCAP e comunidade. “As 74 

pessoas estão colocando lixo pesado em frente da minha casa”, lamentou Volmir. Também 75 

relatou sobre o problema do lixo na Casa São José e Rua dos Lajeanos. D. Lenira do Morro 76 

do Céu agradeceu pelo serviço prestado pela COMCAP e solicitou a retirada do lixo reciclado 77 

na Rua São Joaquim e Rua Araranguá. Na oportunidade foi esclarecido sobre a 78 

impossibilidade de executar tal serviço considerando a permanência de carros estacionados 79 

e por se tratar de rua estreita. D. Tereza da Comunidade da Caeira solicitou a definição do 80 



                                                      
local para colocar a caixa de entulho e a importância de fixar cartazes e conscientizar os 81 

moradores sobre os dias e horários da coleta do lixo. Após as colocações das lideranças 82 

comunitárias, Márius salientou que, embora as dificuldades de estrutura da Companhia urge 83 

a necessidade de definir um projeto de ação para resolver as demandas. Na oportunidade 84 

destacou a importância da mudança de comportamento das pessoas e o envolvimento dos 85 

agentes de saúde para articulação dos moradores. Márius informou que as kias, adquiridas 86 

em 2009, eram as mais viáveis para a demanda na época. Atualmente existem equipamentos 87 

com motor mais potente para atuar em morros. Com relação aos garis comunitários, Márius 88 

afirmou que este trabalho permanecerá nas comunidades. Porém ao referir-se à troca de 89 

material reciclado por alimento, Márius informou sobre a impossibilidade de manter tal 90 

iniciativa, já executada pela diretoria anterior. Ruy Alves enalteceu a experiência no Morro da 91 

Mariquinha e a importância de refletir sobre Agricultura Urbana. Na oportunidade, Márius 92 

informou que o Arq. João Maria Lopes, da SMHSA, já elaborou este projeto. Com relação aos 93 

dois terrenos da Caeira, citados pela D. Tereza, Kelly informou que a Secretaria de 94 

Habitação irá tratar deste assunto com a comunidade. Referindo-se às iscas, Márius disse 95 

que é necessário desenvolver um projeto à cidade e não executar ações pontuais. Como 96 

encaminhamento, foi estabelecido: 1) Reunião da Comissão do Lixo/Saneamento para o dia 97 

13 de agosto, às 17 horas, em local a ser definido; 2) Após cada reunião comunitária de 98 

obras, será articulada reunião comunitária com a COMCAP; 3) Kelly fará contato com Isabela 99 

do IPUF para envolver a COMCAP nas visitas técnicas. Acácio Garibaldi, Presidente da 100 

COMCAP, no uso da palavra disse que houve dificuldades, não por mudança de diretoria, 101 

mas por excesso de demandas e por problemas financeiros houve sucateamento dos 102 

equipamentos e falta de investimento da Companhia. Salientou que a ida da COMCAP às 103 

comunidades será importante para melhorar o atendimento, pois deve haver sintonia entre 104 

COMCAP e comunidades. A diretriz não é da diretoria e sim da Companhia, disse Acácio 105 

salientando que quer, comunitariamente, buscar as soluções. Próxima reunião ordinária do 106 

Comitê Gestor está agendada para o dia 30 de julho, às 16 horas. Nada mais havendo a 107 

tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 108 

         109 


