
                                                                                                             
   ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 26/10/2016.  1 

Aos vinte seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e trinta 2 

minutos, no Auditório da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, 3 

reuniram-se os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Paulo 4 

Silva (Serrinha); Janaína Barbosa Rodrigues (Santa Vitória); Lenira Stuart e Sandro Kowalski 5 

(Morro do Céu); Valmor Coelho (Morro da Queimada); Sidnei do Nascimento (Jagatá); Adriano 6 

Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Jorge Luiz Rodolfo 7 

(Monte Serrat); Neide Oliveira de Almeida (CONSEBAN); Carolina Amorim (FLORAM); Ulisses 8 

Laureano Bianchini (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra e Lucas Barros Arruda (CASAN); Samara 9 

Silva de Souza (CELESC); Leodegar da Cunha Tiscoski, Paulo Bastos Abraham, Rogério 10 

Miranda, Mariza Dreyer de Aguiar, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino e Carmelita Luzia Back 11 

(SMHSA), somando um total de vinte e dois (22) representantes. A reunião foi coordenada 12 

pelo Diretor de Habitação e Regularização Fundiária Paulo Bastos Abraham, auxiliado pelo 13 

Gestor do Tempo Lucas Barros Arruda e Facilitadora das Falas Zeli Sabino Delfino. Abraham 14 

solicitou à Paulina que relatasse sobre os encaminhamentos constantes na pauta. Na 15 

oportunidade, a Secretária do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz Paulina Korc 16 

cientificou os membros do Comitê Gestor em relação aos ofícios emitidos com as demandas 17 

apresentadas na reunião anterior, conforme segue: Ofício Expedido nº. 885/SMHSA/GAB/2016 18 

de 20/10/2016 – COMCAP: Definição do representante no COG MMC; Ofício Expedido nº. 19 

867/SMHSA/GAB/2016 de 11 /10/2016 – COMCAP: Roçagem em área pública Comunidade 20 

Santa Vitória; Ofício Expedido nº. 881/SMHSA/GAB/2016 de 20/10/2016 – SMDU: Parecer 21 

sobre ocupação irregular no Morro da Penitenciária; Ofício Expedido nº. 22 

865/SMHSA/GAB/2016 de 11/10/2016 – SMDU: Solicita fiscalização em área pública 23 

Comunidade da Serrinha; Ofício Expedido nº 882/SMHSA/GAB/2016 de 20/10/2016 – SMSGT: 24 

Reunião específica com os órgãos da Segurança Pública Municipal e Estadual para o dia 03 de 25 

novembro, às 16 horas, na Casa da Memória; Ofício Expedido nº 883/SMHSA/GAB/2016 de 26 

20/10/2016 – 4º Batalhão da PM: Reunião específica com os órgãos da Segurança Pública 27 

Municipal e Estadual para o dia 03 de novembro, às 16 horas, na Casa da Memória; Ofício 28 

Expedido nº 871/SMHSA/GAB/2016 de 11/10/2016 – SMSGT: Solicita lombada na Rua Aníbal 29 

Nunes Pires – próximo à Creche local; CASAN: Numerosos contatos telefônicos, whats e email 30 

do Secretário de Habitação e da equipe técnica da SMHSA com Eng. Lucas, Marcelino, 31 

Leonardo, Francisco e Edésio solicitando agilidade nas demandas da Comunidade Jagatá 32 

(falta de água); Escadaria José Boiteux e Monte Serrat (vazamento de esgoto); Articulação 33 

para agilizar a regularização do fornecimento de água; CELESC: Articulação para agilizar a 34 

regularização elétrica; liberação de Kit Postinho aos beneficiários que forneceram o NIS; 35 

Previsão de execução dos projetos elaborados em 2015 e no 1º semestre deste ano. Dando 36 

prosseguimento à reunião, Paulo Abraham solicitou que as lideranças comunitárias se 37 



                                                                                                             
manifestassem no Momento das Comunidades. Assim sendo, Adriano Rodrigues da 38 

Comunidade Morro do Horácio, agradeceu à COMCAP pelo serviço de limpeza da área pública 39 

onde foi realizada a festa alusiva ao Dia das Crianças. Salientou a necessidade da CASAN 40 

sanar a falta de água das comunidades devido a ruptura da tubulação e a necessidade de 41 

melhorar onde foram realizados os reparos pela CASAN na comunidade. Adriano enfatizou a 42 

importância da ação da Mobilidade Urbana, pois o trânsito na Rua Antônio Carlos Ferreira está 43 

se agravando. Alex Correia da Comunidade Morro da Mariquinha, tomou a palavra e pediu 44 

informações à SMHSA sobre liberação de recursos e sobre o levantamento das pequenas 45 

obras. Citou o problema dos veículos estacionados em local impróprio e questionou a 46 

paralisação das obras dos módulos hidráulicos. Se dirigindo à COMCAP, Alex perguntou pelo 47 

cronograma de limpeza das comunidades. À CASAN fez o questionamento sobre a dificuldade 48 

em relação às demandas de vazamento do esgoto. Quanto à CELESC, Alex chamou atenção 49 

ao problema dos postes deteriorados pela ação tempo acarretando risco aos moradores. Já à 50 

FLORAM solicitou a poda de algumas árvores e ao SMDU reiterou o pedido de demolição de 51 

uma casa na Rua Waldomiro Manguilhote. Alex voltou a se dirigir à SMHSA solicitando 52 

também a construção de um muro na Rua Waldomiro Manguilhote, acima citada nº 348. Jorge 53 

Luiz Rodolfo da Comunidade Monte Serrat, disse que na Nova Descoberta foram edificadas 54 

algumas casas é preciso renegociar com as famílias e verificar quais casas ainda serão 55 

construídas no local Na oportunidade solicitou providências, salientando que o local está 56 

intransitável. Reforçou o pedido de atenção da CASAN quanto a falta de água nas comunidade 57 

do Maciço do Morro da Cruz. Em relação à CELESC solicitou agilidade para retirar o poste de 58 

energia elétrica que se encontra no meio da Rua General Vieira da Rosa, além da necessidade 59 

de melhorar a iluminação pública. Sidnei Nascimento da Comunidade Jagatá, iniciou sua fala 60 

salientando a dificuldade financeira das famílias de adquirir o kit postinho. Por outro lado, a 61 

dificuldade de ser inseridas no CADÚNICO. Na oportunidade, Sidnei propôs que seja emitido 62 

ofício ao Presidente da CELESC solicitando reavaliação dos critérios utilizados para liberação 63 

do Kit Postinho. Dando sequência à sua fala, o líder comunitário enalteceu a COMCAP pelo 64 

serviço prestado embora a falta de colaboração de alguns moradores. Quanto à CASAN, 65 

Sidnei Nascimento lamentou que a equipe técnica só foi na comunidade para avaliar o motivo 66 

da constante falta de água após as lideranças comunitárias ameaçar uma comunicação com o 67 

Diretor Presidente da CASAN. Sidnei disse que o booster está sendo desligado e que o 68 

problema vem desde 2011. Relatou que tem obras ocorrendo na Rua São Judas Tadeu. Já na 69 

Servidão Siqueira tem dificuldades de deslocamento, bem como transtornos em relação ao 70 

esgoto próximo à creche. O Engº. Rogério Miranda esclareceu duas questões: Na sua 71 

avaliação o projeto da CASAN está defasado, o booster é um problema crônico, pois nunca 72 

funcionou direito. A CASAN não adota mais caixa d’água e sim sistema de booster. Esclareceu 73 

também que a Empresa STC desativou o canteiro de obras e que faltam 3 muros para a 74 



                                                                                                             
conclusão da Monsenhor Topp. Quanto a reformulação do projeto do muro do Morro da 75 

Mariquinha, informou que o mesmo está na CAIXA, tramitando independendo do resultado das 76 

eleições. Janaína Rodrigues da Comunidade Santa Vitória tomou a palavra e reclamou da 77 

falta de limpeza das áreas públicas, bem como dos problemas na rede de esgoto das casas 78 

modulares. Para tanto, Assistente Social Zeli e Engº. Rogério agendarão vistoria nos locais 79 

citados. Janaína relatou também o problema nas escadarias da Comunidade Santa Vitória e a 80 

necessidade de remeter ofício à CELESC solicitando providências para a melhoria no 81 

fornecimento de energia elétrica. D. Lenira da Comunidade Morro do Céu expôs que na 82 

construção da casa modular da Rua Araranguá, ficaram os entulhos na escadaria onde a 83 

COMCAP deveria enviar um Papa Entulho. Também citou a necessidade de instalação de 84 

placas indicativas alertando: “RUA SEM SAÌDA” e sinalizando “MORRO DA CRUZ”, de 85 

responsabilidade da Secretaria de Segurança e Gestão do Trânsito. Antes de encerrar sua fala, 86 

D. Lenira expôs a situação que uma árvore colocou à prova os moradores da Rua Cruz e 87 

Souza quando os fortes ventos ocorridos nos últimos dias, reiterando seu pedido de poda da 88 

referida árvore. D. Neide tomou a palavra e, antes de iniciar suas colocações, justificou a sua 89 

ausência nas reuniões anteriores. Na sequência, expôs duas situações: A primeira é a 90 

necessidade de fazer a rampa na Rua Anacleto Damiani e a segunda é a situação do morador 91 

que impediu a passagem da rede de esgoto, sugerindo que o caso seja remetido à 92 

Procuradoria Geral do Município. Em relação ao cronograma da coleta do lixo pesado, D. 93 

Neide salientou que anteriormente a COMCAP fazia contato telefônico com a liderança da 94 

comunidade, o que não está acontecendo atualmente, prejudicando na organização e coleta do 95 

lixo pesado nas comunidades. Paulo Silva da Comunidade da Serrinha, este disse que se faz 96 

necessária a colocação de lombadas em frente a Creche São Francisco de Assis e Casa São 97 

José. Quanto à CASAN fez as seguintes colocações: a água não chega na Servidão Boa Vista; 98 

há um vazamento de esgoto no início da Rua 25 de Novembro, logo após o ponto do ônibus. 99 

Quanto à solicitação de ampliação da rede de água na Rua 25 de Novembro, Marcelino disse 100 

que já está autorizado. Paulo também citou sua preocupação com relação ao reservatório de 101 

água da CASAN, onde tem muito lixo depositado, sendo necessário um mutirão de limpeza. 102 

Para tanto, Engº Lucas da CASAN aproveitou o tema e disse é falta de consciência das 103 

pessoas de jogar lixo no local e que seria interessante transformar em espaço público. Paulo 104 

Silva enalteceu a COMCAP pela coleta normal dizendo estar ótima, mas a roçagem e a coleta 105 

do lixo pesado estão defasados. O mesmo solicitou à CELESC a substituição de poste de 106 

madeira, atualmente amarrado, deteriorado pela ação do tempo localizado na Rua Diplomata e, 107 

por fim, citou a demora das ligações de água e energia elétrica das residências que querem 108 

regularizar a situação, geralmente sendo justificado pela CELESC e CASAN como ‘não 109 

localizado’. De acordo com pauta, Leodegar Tiscoski agradeceu a presença de Carolina 110 

Amorim, representante da FLORAM e salientou que a demanda de poda e corte de árvores no 111 



                                                                                                             
Maciço do Morro da Cruz, vem sendo postergada há anos. Na oportunidade Carolina Amrim 112 

disse que atualmente a FLORAM dispõe de algum recurso, sendo possível, depois de realizar 113 

a avaliação necessária, executar este serviço. Esclareceu que em área pública a equipe 114 

técnica avalia, já sendo em área particular a avaliação é realizada em parceria com a Defesa 115 

Civil e Corpo de Bombeiros. Informou que a FLORAM não dispõe de arborista, atualmente. 116 

Paulina historiou que as demandas pertinentes a poda e corte de árvores, vem sendo 117 

apontadas há mais de cinco anos, sem intervenção concreta, permanecendo as famílias do 118 

entorno em situação de vulnerabilidade. Na oportunidade ficou estabelecido que as lideranças 119 

comunitárias apresentarão as demandas para Paulina remeter à FLORAM. Quanto as ações 120 

realizadas no Maciço do Morro da Cruz no decorrer do mês de outubro, O Secretário Tiskoski 121 

lamentou que as obras permanecem paralisadas por falta do pagamento e que infelizmente a 122 

situação financeira está bem difícil. Em reunião com o Secretário Municipal da Fazenda, 123 

Tiscoski solicitou a conclusão das obras iniciadas, bem como das bases para instalação dos 124 

boosters. Relatou que esteve em Brasília, onde foi informado que haverá novos contratos para 125 

habitação e muros de contenção. A opção para o Maciço do Morro da Cruz, na sua avaliação, 126 

é encerrar o atual Contrato e projetar um novo contrato. Em relação a indagação do Alex sobre 127 

o não pagamento da contra partida se é avaliado como improbidade administrativa, Secretário 128 

Tiskoski esclareceu que o Ministério das Cidades interrompe o contrato quando o Município 129 

não paga a contrapartida. Ulisses informou que vai representar a COMCAP nas próximas 130 

reuniões, e que no momento a Companhia está passando por uma Auditoria do Tribunal de 131 

Contas. Na oportunidade, cientificou que a limpeza da área pública na Comunidade Santa 132 

Vitória iniciou no dia anterior à presente reunião (25/10). Sr. Valmor Coelho da Comunidade 133 

Morro da Queimada alertou que desde maio não foi mais colocado caçambão na sua 134 

comunidade. No dia 7/10 a COMCAP não conseguiu colocar o caçambão por falta de espaço 135 

no local. Quanto aos contentores armazenados na COMCAP, Ulisses salientou que nem todos 136 

os locais precisam de plataformas. Paulo propôs coleta normal do lixo na Rua 25 de novembro. 137 

A CASAN manifestou sua insatisfação em relação ao esvaziamento do Comitê Gestor, tanto 138 

pelos representantes governamentais quanto das lideranças comunitárias. Paulo Silva informou 139 

à CASAN sobre o vazamento na rede geral de água, no cruzamento da Rua 25 de novembro 140 

com Rua Boa Vista. Na sequência foram dados os informes: 1) Seminário Interno de 141 

Desenvolvimento Territorial e Redução de Riscos de Desastres, dia 27/10, a partir das 9h, no 142 

Parque do Maciço do Morro da Cruz. Tiscoski salientou a importância deste Seminário. 2) 143 

Campanha do Lixo Zero com recolhimento do Lixo Eletrônico em diversas comunidades do 144 

Maciço: Santa Vitória, Mocotó, Queimada, Jagatá e Serrinha. 3) Secretaria Municipal  de 145 

Educação informou sobre assinatura da Ordem de Serviço da Creche Santa Vitória, realizada 146 

no dia 25/10/2016. 4) Por email, Grasiella da Secretaria de Segurança e Gestão de Trânsito  147 

justificou ausência e, em relação a Escola da Serrinha, informou que já foi solicitada mudança 148 



                                                                                                             
do ponto de ônibus e será refeita a sinalização. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 149 

encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 150 

 151 
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