
                                                                                                             
Relatório da 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 19/11/2014.   1 
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no Auditório 2 

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

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro (Caeira); Paulo Silva 4 

(Serrinha); Lenira Stuart e Lúcia Maria S. Machado (Morro do Céu); Beloni (Morro da Penitenciária), 5 

Valmor Coelho (Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues (Horácio); 6 

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

(CASAN); Kelly Cristina Vieira e Maria Aparecida Napoleão Catarina (SMO); Leandro P. Garcia 8 

(DVS); Artur Amorim, Priscila Valler dos Santos e Carlos G. GM (VISA SMS); Cristiane Folzke 9 

(AMPLA Consultoria),  Domingos Savil Zancanaro, Renato Carlos da Silva, Paulo Bastos Abraham, 10 

Betina D’Ávila, Rogério Miranda, Simone Caldeira, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Juliana 11 

Guilardi, Cláudia Brasil de Barros, João Maria Lopes, Carmelita Luzia Back, Elizonete Tietjen, 12 

Natália Tonelo, Priscila B. Rodrigues, Marina Dambros, Laís Gianesini, (SMHSA) e Renato Geske 13 

(Gab. Prefeito), somando um total de trinta e seis (36) pessoas. Paulina Korc iniciou esclarecendo o 14 

objetivo da reunião e passou a palavra ao Secretário da Habitação Domingos Savil Zancanaro 15 

que se apresentou, agradeceu a presença de todos e enfatizou que está comprometido com o 16 

Projeto Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade, informou que a empresa que está executando 17 

as obras nas comunidades, terá um cronograma específico, com férias coletivas entre os dias 19 de 18 

dezembro de 2014 e 05 de janeiro de 2015. No decorrer deste período a empresa terá uma equipe 19 

de plantão, afirmou Secretário Domingos. Na sequência, o Secretário Adjunto de Habitação 20 

Renato Carlos da Silva se apresentou e colocou à disposição das demandas do Maciço do Morro 21 

da Cruz. O representante da CASAN, Marcelino se pronunciou dando as boas-vindas à nova 22 

equipe da Secretaria. Domingos agradeceu e salientou a importância do trabalho desenvolvido 23 

pela CASAN nas comunidades do Maciço e das demais comunidades. Dando prosseguimento à 24 

reunião, houve apresentação de todas as lideranças comunitárias presentes e a nova equipe da 25 

Secretaria de Habitação e demais presentes. As lideranças comunitárias deram as boas-vindas aos 26 

novos gestores da Secretaria de Habitação, salientando que há inúmeros desafios do Projeto em 27 

execução. Na sequência, Engº. Rogério elencou que há vinte e três obras em execução, sendo 28 

que destas, algumas estarão sendo concluídas até dezenove de dezembro. Engº. Rogério relatou 29 

que um dos grandes entraves são os carros estacionados em local inadequado. Alex Correia 30 

indagou sobre os projetos do novo Secretário. Para tanto, Domingos informou que a Secretaria de 31 

Habitação dará continuidade aos projetos em execução, salientando a importância da parceria das 32 

lideranças e Prefeitura. Com relação às obras, Engº. Rogério informou que na presente data foram 33 

iniciadas obras na Comunidade do Morro da Penitenciária. Betina D’Ávila colocou-se à disposição 34 

das lideranças comunitárias informando que é a atual Gerente de Mobilização e Articulação 35 

Comunitária. Alex se pronunciou dizendo que o PAC I está mal acabado, ressaltando que falta a 36 

colocação do guard rail. Adriano disse que as lideranças deveriam ter em mãos o mapa. Neste 37 

sentido, Sulimar salientou que a Secretaria iria fornecer a planta. Foi definido que a Secretaria irá 38 



                                                                                                             
providenciar a pasta para cada comunidade. Também será fornecido às comunidades o 39 

cronograma de todas as obras. Paulo Silva questionou a qualidade das obras, exemplificando a 40 

Servidão Diplomata onde houve erro da empreiteira. Falou sobre os transtornos no decorrer das 41 

obras. Beloni do Morro da Penitenciária solicitou que seja arrumado o corrimão e a água na área 42 

de litígio. Alex citou que no Orçamento no Bairro está prevista ampliação da Rua Laura Caminha 43 

Meira e colocação de manta de concreto. Com relação ao atraso do pagamento do aluguel social, 44 

Renato Carlos justificou que o atraso deve-se à mudança de sistema que houve na Prefeitura de 45 

Florianópolis, impedindo qualquer forma de pagamento em todas as secretarias. Esclarecimento 46 

complementado pelo Secretário Domingos, salientando que tal situação provocou problemas em 47 

toda Prefeitura, pois não está sendo executado nenhuma forma de pagamento. Paulina solicitou às 48 

lideranças comunitárias que comunicassem à Secretaria de Habitação, através de ofício, o 49 

representante titular e suplente da comunidade juntamente com a cópia da ata de eleição da 50 

Associação de Moradores. Na oportunidade, Paulina disponibilizou na pauta o teor do ofício para 51 

facilitar na elaboração do mesmo. Kelly Cristina pediu a palavra para agradecer às lideranças 52 

comunitárias e equipe social pelo trabalho desenvolvido nas comunidades do Maciço e informou 53 

que está trabalhando na Secretaria de Obras. Sulimar disse ao Secretário que pode contar com as 54 

comunidades e lideranças e salientou que Domingos já esclareceu no início da reunião sobre a 55 

certeza da continuidade do Projeto. Sulimar agradeceu pelo trabalho desenvolvido pela equipe de 56 

assistentes sociais e historiou que o Projeto deu dignidade aos moradores. É uma responsabilidade 57 

conjunta, finalizou Sulimar. Alex salientou que o objetivo é um só: a dignidade de todos. Lenira 58 

lamentou a saída da Kelly e da Cida. Para tanto, Domingos esclareceu que foi opção das próprias 59 

assistentes sociais em sair da Secretaria de Habitação. Domingos informou que já atuou na 60 

Secretaria da Maricultura, elencando diversos projetos desenvolvidos na época. Valmor desejou 61 

sucesso à nova equipe nas frentes de trabalho e afirmou que todo esse trabalho tem apoio das 62 

lideranças comunitárias, ponderando que todo projeto tem dificuldades. Domingos agradeceu pelo 63 

apoio e receptividade, afirmando novamente seu compromisso com o Projeto Maciço do Morro da 64 

Cruz. Considerando o debate da Comissão de Saneamento sobre o Plano Municipal de Resíduos 65 

Sólidos, Domingos ressaltou que problemas referentes ao lixo dificultam na agilidade das obras. 66 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, que redigi a presente ata. 67 
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