
                                                                                                             
 Relatório da 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 26/11/2014.   1 
Aos vinte e seis 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: Beloni Silva (Morro da Penitenciária);  4 

Áureo dos Santos e Paulo Silva (Serrinha); Lenira Stuart e Ana Beatriz de Abreu (Morro do Céu); 5 

Valmor Coelho (Queimada); Adriano Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Alex Correia (Morro da 6 

Mariquinha); Neide Oliveira de Almeida (CONSEBAN); Kelly Cristina Vieira e Maria Aparecida 7 

Napoleão Catarina (SMO); Ronaldo Cesar Laurindo e Adriano Dreveck (S. Segurança); Paulo 8 

Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra e Kátia Regina Medeiros (CASAN); 9 

Domingos Savil Zancanaro, Rogério Miranda, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, João Maria Lopes, 10 

Simone Caldeira, Carmelita Luzia Back, Juliana Guirladi, Cláudia Brasil de Barros, Betina D’Ávila e 11 

Laís Gianesini (SMHSA), Albertina da Silva e Souza (UFECO) e Flávio José Fernandes (iluminação 12 

pública) somando um total de vinte e nove (29) pessoas. Justificou ausência: Cândido Bordeaux 13 

Rego Neto (IPUF); A reunião foi coordenada pelo Secretário Municipal de Habitação Domingos 14 

Savil Zancanaro que agradeceu a presença dos membros do Comitê Gestor do Maciço do Morro 15 

da Cruz e propôs a inversão da pauta, iniciando pelos informes: 1) Com relação às demandas 16 

pendentes concernentes ao IPUF, o grupo foi informado que, por determinação do Ministério 17 

Público, está sendo providenciado novo processo licitatório para todos os contratos; 2) A reunião da 18 

Comissão de Saneamento está agendada para o dia 02 de dezembro; 3) Com relação ao Parque 19 

do Maciço do Morro da Cruz, Secretário Domingos informou que ficou prevista a ornamentação do 20 

Parque; 4) As empreiteiras darão férias coletivas aos funcionários entre os dias 19 de dezembro e 21 

05 de janeiro. 5) Dezesseis Dias de Ativismo. Com relação às obras do Maciço do Morro da Cruz, 22 

Adriano Rodrigues indagou sobre a construção da ponte na Rua Ana Xumadelo e solicitou 23 

informações com relação ao atendimento habitacional às famílias retiradas do campinho e estão 24 

sendo beneficiadas com aluguel social. Ronaldo Cesar Laurindo informou que há 25 

aproximadamente dois meses iniciaram as obras no CONSEBAN. Citou que falta a finalização da 26 

rampa da Rua Anacleto Damiani. Secretário Domingos esclareceu que, das trinta e nove (39) 27 

frentes de trabalho, está prevista a conclusão de dezesseis (16) em 2014, ficando vinte e três (23) 28 

pendentes para o início de janeiro de 2015. Eng. Rogério apresentou um breve relato sobre a atual 29 

situação das obras do Maciço do Morro da Cruz, dentre elas informou que no Morro do Horácio 30 

estão em execução seis frentes de trabalho. Engº. Rogério informou que na comunidade Santa 31 

Vitória está sendo executada a ligação da Servidão Santa Vitória com a Visconde de Taunay. Já no 32 

Morro do 25 está em execução o muro de pedra. No Morro da Penitenciária tem a execução de 33 

uma rua. Na Comunidade do Jagatá está sendo executado muro de contenção para edificação de 34 

quatro unidades habitacionais. Também tem frente de trabalho na Rua São Judas Tadeu e Luiz 35 

Zilli. Já na Servidão Siqueira há problemas com relação à mão de obra. Engº. Rogério relatou 36 

ainda que na Comunidade do Morro da Mariquinha, em janeiro de 2015, a Secretaria de Habitação 37 

juntamente com a Associação de Moradores irão planejar as obras e estratégias de ação. Na 38 



                                                                                                             
Comunidade Monte Serrat há obras na Servidão Encano e José Boiteux, onde serão recuperados 39 

386 degraus da escadaria com ampliação até a Servidão Visual. Alto da Caeira – Servidão Paulino, 40 

Servidão Apaixonados e Servidão das Águas. Em janeiro a Secretaria irá planejar as obras com a 41 

comunidade. Assim também na Comunidade da Serrinha, em janeiro serão planejadas as obras. 42 

Com relação às ruas Cruz e Souza até Anacleto Damiani – 5 servidões. Em janeiro serão 43 

planejadas as obras junto à comunidade. Com relação às demandas pertinentes ao CONSEBAN, 44 

Engº. Rogério solicitou ao Ronaldo que vá ao escritório da STC para avaliar a situação. Alex 45 

Correa relatou que na Rua Valdomiro Monguilhote, os carros estão derrapando, para tanto, 46 

solicitou a colocação urgente de guard rail ou que seja construído o muro. Também citou problema 47 

com relação ao muro danificado e necessidade de colocação de guarda corpo. Neste sentido, Engº. 48 

Rogério solicitará ao Engº. Jader da STC para verificar estas situações. Com relação ao muro de 49 

contenção, Domingos informou que a Prefeitura está aguardando a anuência da Caixa Econômica. 50 

Também relatou que a continuação da Rua Laura Caminha Meira está inclusa no Orçamento no 51 

Bairro. Adriano do Morro do Horácio reclamou sobre situação da Rua Adair Morais, para tanto, 52 

solicitou uma visita ao local. O agendamento será efetuado pela assistente social Zeli, articulada 53 

com Adriano e Engº. Rogério. Adriano citou o problema na Rua Elpídio Luiz Souza, onde está 54 

caindo barro na casa, salientando que a casa antes existente no local havia sido interditada pela 55 

Defesa Civil. Domingos propôs a execução de um talude provisório no local. Domingos 56 

esclareceu que o Orçamento no Bairro é um programa independe do Plano de Aceleração de 57 

Crescimento (PAC). D. Neide destacou que foi definida pelo PAC a obra da Rua Anacleto Damiani, 58 

inclusive assinou como testemunha. Domingos afirmou que o que está previsto será executado. A 59 

Secretaria irá verificar as divergências citadas pelo Ronaldo. O CONSEBAN solicitou a colocação 60 

de corrimão provisório no Beco Araranguá. Paulo da Serrinha disse que onde foi realizada a 61 

escadaria não tem acesso às casas. (Servidão Rosa). Beloni do Morro da Penitenciária informou 62 

que os moradores da área de litígio solicitam integração com o restante da comunidade. Para tanto, 63 

Engª. Kátia informou que rede de esgoto já tem no local, com relação ao fornecimento de água 64 

está sendo colocada uma macro adutora a qual beneficiará os moradores. Em complementação, 65 

Domingos esclareceu que, para ampliar o fornecimento de água, a obra da CASAN está sendo 66 

executada em toda extensão da Avenida Beira Mar. Lenira do Morro do Céu citou o problema de 67 

três famílias que permanecem sem rede de energia elétrica e água. Engª Kátia esclareceu que 68 

anteriormente não havia possibilidade de fornecimento de água no local. Com relação à denúncia 69 

de ocupação irregular na área do parque, Domingos afirmou que a denúncia será remetida à 70 

FLORAM e SMDU. D. Neide falou sobre a entrega do Parque pela Rua Ângelo Laporta – BENTO. 71 

Paulo da Serrinha solicitou reavaliação da rede de esgoto na Servidão Andreza e Servidão dos 72 

Pássaros, onde existe problemas há quase uma semana. Marcelino disse que a CASAN irá 73 

verificar, porém salientou que a água da chuva não pode ligar à rede de esgoto. Alex solicitou mais 74 

espaço ao Momento das Comunidades e reclamou sobre a ausência e falta de comprometimento 75 

da Secretaria de Educação, Saúde, IPUF, FLORAM e CELESC. Por outro lado, enalteceu os 76 



                                                                                                             
trabalhos em execução nas comunidades. Na oportunidade, Alex solicitou esclarecimentos sobre o 77 

PAC I. Domingos assegurou a possibilidade de retomar o que estava previsto no PAC I e salientou 78 

que há houve inúmeros avanços, mas é preciso ter clareza que é um valor limitado. Engª Kátia 79 

disse que as obras de infraestrutura foram poucas, mas foram colocadas redes de esgoto em todas 80 

as casas e foi fornecida água aos moradores. Dando sequência à reunião, foi apresentado o 81 

cronograma de visita às obras nas comunidades. Flávio José Fernandes da Empresa Sadenco 82 

falou sobre a importância e possibilidade de melhorar a qualidade da iluminação pública nas 83 

comunidades. Flávio enfatizou que, a demanda deve ser encaminhada à COSIP a qual, repassará 84 

à empresa consorciada Sadenco. Na oportunidade, esclareceu a importância das lideranças 85 

comunitárias em manter esse canal direto junto à COSIP, melhorando a segurança das famílias. Na 86 

sequência, Paulo Pinho da COMCAP informou que os containers foram adquiridos, porém tem 87 

algumas pendências. Domingos explanou que o Projeto dos Containers é amplo e complexo, 88 

salientando que está pendente a questão da manutenção, como a limpeza e lavação dos 89 

containers. Com relação à solicitação do Alex sobre a limpeza nas comunidades, Paulo Pinho 90 

informou que as três kias apresentaram problemas, impossibilitando o recolhimento do material 91 

pesado. Paulo da Serrinha solicitou providências da COMCAP com relação ao problema do lixo 92 

que está sendo jogado no chão, na Rua 25 de Novembro em frente ao portão da caixa d’água. 93 

Finalizando a reunião, foi definido que o cronograma das reuniões comunitárias deverá ser 94 

apresentado na próxima reunião, prevista para o dia 12 de dezembro. Nada mais havendo a tratar a 95 

reunião foi encerrada e eu, paulina Korc, redigi a presente ata. 96 

             97 


