
                                                                                                             
 Relatório da 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 17/12/2014.   1 
Aos dezessete dias do mês de dezembro 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: Argeu Antunes Golart (Morro da 4 

Penitenciária); Lenira Stuart (Morro do Céu); Valmor Coelho (Queimada); Sulimar Vargas Alves 5 

(Jagatá); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Babyton Santos (Monte Serrat); Marcelino Aloir Dutra 6 

e Renato João Horstmann (CASAN); Elton de Souza (CELESC); Domingos Savil Zancanaro, Paulo 7 

Bastos Abraham, Betina D’Ávila, Rogério Miranda, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Simone 8 

Caldeira, Carmelita Luzia Back,Juliana Guirladi, Cláudia Brasil de Barros, Laís Gianesini, Natália 9 

Tonelo, Michaeli de Freitas Goulart Matendal, Elizonete Tietjen (SMHSA) e Albertina Santos de 10 

Souza (UFECO) somando um total de vinte quatro (24) pessoas. A reunião foi coordenada pela 11 

Gerente de Mobilização e Articulação Comunitária Betina D’Ávila que apresentou a pauta e, na 12 

sequência passou a palavra à Assistente social Elizonete Tietjen e estagiária Natália Tonello que 13 

apresentaram o planejamento estratégico desenvolvido a partir da necessidade apresentada pela 14 

Comissão de Saneamento. Na oportunidade, informaram que a próxima reunião está agendada 15 

para o dia 10 de dezembro com o objetivo de definir a missão da Comissão. Dando prosseguimento 16 

à reunião, as lideranças comunitárias apresentaram sua avaliação no Momento das Comunidades: 17 

Sulimar Vargas Alves da Comunidade Jagatá elencou as seguintes questões: 1) A SMHSA 18 

prometeu em reuniões anteriores uma pasta com os projetos atuais e, até o momento, nenhuma 19 

comunidade recebeu; 2) Que em 2015 fosse retomado o objetivo pelo qual foi criado o Comitê 20 

Gestor do Maciço do Morro da Cruz; 3) Em 2015 precisa melhorar a relação entre comunidade e 21 

Prefeitura, pois a comunidade deve estar ciente sobre o recesso das obras; 4) Solicitou 22 

providências com relação a dois buracos problemáticos, um na Rua São Judas Tadeu e outro no 23 

muro em frente à igreja; 5) Solicitou informações sobre a utilização do espaço criado com a 24 

execução do muro de contenção; 6) Cada comunidade deve ter o cronograma das obras; 7) 25 

Salientou a importância de fortalecer a relação Prefeitura – Comunidades, considerando que está 26 

aumentando a dificuldade em relação ao poder alternativo. Simone Caldeira cientificou a todos os 27 

presentes que as empreiteiras entrarão em recesso no dia 19 de dezembro e retomarão as 28 

atividades no dia 05 de janeiro. Neste período haverá uma equipe de plantão para atender as 29 

demandas. Alex Correa da Comunidade Morro da Mariquinha citou os seguintes pontos: 1) 2014 30 

foi um ano de conquistas; 2) Enalteceu o trabalho da CASAN, pois foi muito atuante; 3) Solicitou 31 

que as lideranças comunitárias sejam informadas sobre o que será executado na sua comunidade; 32 

4) Tem a expectativa de que a atual gestão dê continuidade aos trabalhos; 5) Citou como ‘falta de 33 

respeito’ a ausência do IPUF, CELESC e FLORAM tanto nas reuniões quanto nas comunidades. 34 

Valmor Euclides Coelho da Comunidade do Morro da Queimada deu as boas vindas à nova 35 

gestão e salientou que as dificuldades são muitas mais os avanços foram maiores. Lenira Stuart 36 

da Comunidade Morro do Céu citou o Beco Araranguá e agradeceu pelo belo trabalho desenvolvido 37 

pela CASAN e pela COMCAP no decorrer do ano que está findando. Argeu do Morro da 38 



                                                                                                             
Penitenciária disse que na sua avaliação o projeto avançou muito pouco e que o serviço é mal feito. 39 

Na oportunidade, informou que no dia 15/12 protocolou ofício no Gabinete do Prefeito elencando as 40 

solicitações da comunidade. Também fez crítica sobre os kit postinhos que não foram ligados. 41 

Argeu lamentou que a ruelas continuam sem pavimentação, dentre outros problemas que 42 

continuam na comunidade. Engª Kátia disse que a CASAN está ciente que os boosters não estão 43 

ligados, mas não há falta de água. E, quando adutora estiver pronta irá alimentar os boosters, 44 

esclarecendo que não há fornecimento de água através da nova rede. Babyton Santos da Costa 45 

da Comunidade Monte Serrat disse que participou de poucas reuniões, mas avaliou que houve 46 

avanços com relação às obras, o que criou mais responsabilidade e desafios. Solicitou 47 

comunicação mais efetiva entre a Prefeitura e a comunidade. Babyton informou que no dia 20 – 48 

Dia da Consciência Negra – a comunidade utilizou o Parque do Maciço do Morro da Cruz, quando 49 

identificou alguns problemas com relação aos vestiários, iluminação, dentre outros que merecem 50 

atenção do órgão responsável. Tereza Ribeiro da Comunidade do Alto da Caeira disse que houve 51 

avanços, porém ainda tem muitas promessas do Prefeito a serem cumpridas. Na oportunidade 52 

solicitou esclarecimento sobre a rampa que foi cavada, indagando seu o objetivo. Albertina da 53 

Silva de Souza da UFECO se pronunciou destacando a desconexão entre os órgãos da Prefeitura. 54 

Também questionou a falta de discussão sobre o teleférico e qual a interferência do referido projeto 55 

no Maciço do Morro da Cruz. Albertina sugeriu a retomada do projeto global do Maciço do Morro 56 

da Cruz, a exemplo da apresentação do Engº. Rogério na reunião de Nov/2014. Por fim, Albertina 57 

salientou que houve um salto de qualidade nas comunidades. Alex Corrêa da Comunidade do 58 

Morro da Mariquinha sugeriu a definição de duas ou três lideranças para ajudar a fiscalizar as obras 59 

realizadas. Agradeceu a Empresa STC pelas obras executadas na comunidade. Citou a pendência 60 

com relação a regularização fundiária, elétrica e de água, esta com a instalação de hidrômetros. 61 

Para tanto, Renato João Horstmann da CASAN informou que há dificuldades para obter as 62 

informações dos moradores. Engº Rogério Miranda salientou a importância de estreitar os laços 63 

com as comunidades, sugerindo mais reuniões comunitárias e reuniões de trecho, para esclarecer 64 

as próximas obras. Na oportunidade relatou sobre novos problemas com relação ao comércio 65 

paralelo. Secretário Domingos tomou a palavra reassumindo seu compromisso com o Projeto, 66 

ressaltando que os problemas não estão impedindo a continuidade das obras. Salientou que as 67 

comunidades são parceiras no desenvolvimento do Projeto. Temos que ter paciência e construir 68 

juntos. Domingos disse ainda que há dificuldades para subir no Morro da Penitenciária, afirmando 69 

que a obra será concluída. Por fim desejou um Feliz Natal e próspero 2015. Encerrando a reunião, 70 

foi definida a data da primeira reunião de 2015 agendada para o dia 25 de fevereiro, às 16 horas, 71 

em local a ser informado. Secretário Domingos convidou o grupo para o Coffe Break oferecido 72 

pela Secretaria de Habitação. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina 73 

Korc redigi a presente ata. 74 
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ANEXO 1 85 

Comissão do Saneamento 86 

 87 

Planejamento Estratégico 88 

 89 

Missão: Promover a qualidade de vida e ambiental no MMC contribuindo para a 90 

construção da cultura de sustentabilidade.  91 

 92 

Princípios: Responsabilidade, Ética, Honestidade, Transparência e Respeito. 93 

 94 

Plano Tático  95 

Ações Táticas: cada Instituição deverá elencar quais as ações de médio prazo 96 

desenvolverá no MMC. Devem ser abertos tantos quadros, quanto ações existirem e 97 

desdobra-las em ações operacionais. Cada ação deve ter o responsável e o prazo de 98 

execução. O responsável é uma pessoa e não uma instituição. 99 

Plano Operacional: desdobrar as ações de médio prazo (Ações Táticas) em ações de 100 

curto prazo (Plano Operacional), para atingir os objetivos traçados a médio e longo prazo. 101 

AMBIENTE EXTERNO (antecipamos) AMBIENTE INTERNO (controlamos) 

Ameaças Oportunidades 
Positivo 

 
Negativo 

Mudanças políticas, 

inclusive comunitárias.  

(descontinuidade 

administrativa) 

Políticas públicas 
 

Orçamento aprovado 

 

Falta de articulação 

 

Questões econômicas 

 

Envolvimento de 

múltiplas instituições 

 

 

Capacidade técnica 

 

Pouca participação 

 

Variações climáticas e 

ambientais 

  

 

 

 

 

Despertar 

comunitário à 

questão 

socioambiental. 

Articulação com a 

comunidade 

 

Falta estrutura e pessoal 

 

 

 

 

 

 

Segurança Pública 

Disposição técnica e 

pessoal dos 

envolvidos na 

Comissão 
 

Falta comprometimento 

de algumas instituições 

 

Multidisciplinaridade 

 

 

Receptividade 

 


