
                                                                                                             
 Relatório da 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 25/06/2014.   1 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no Auditório do 2 

Museu Histórico de SC Palácio Cruz e Souza – Centro – Florianópolis, se reuniram os seguintes 3 

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

Paulo Silva (Serrinha); Mário José Gomes (Santa Vitória); Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar 5 

Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Antônio Luiz Vilela e Amanda 6 

Alves Vilela( Tico Tico); Marcelo Ferreira e Alex Correia (Morro da Mariquinha);  Luana Farias 7 

(Morro do 25); Anderson Magno Ferreira (Monte Serrat); Cândido Bordeaux Rego Neto e Isabela 8 

Ructz (IPUF); Sadi Manoel Gomes (SMO); Cedenir Valter da Silva (SME); Paulo Roberto da Rocha 9 

e Pinho (COMCAP); Kátia Regina Medeiros (CASAN); Adriano Luz e Maria Cléia Turnes Demétrio 10 

(CELESC); Américo Pescador, Daniel Fernandes, Rogério Miranda, Kelly Cristina Vieira, Maria 11 

Aparecida Napoleão Catarina, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Simone Caldeira, Carmelita Luzia 12 

Back, Cinthia Rosa, Betina D’Ávila, Marina Feltrin Dambros, Laís Gianesini e Natália Tonelo 13 

(SMHSA); Paulo Ricardo,  Helio Fernando Madruga, Julio Vilpert, Jader Bitencourt, Claudinei 14 

Aducio Pereira e Carlos Alexandre Szpoganicz (Empresa STC); Guilherme Laraya de Almeida 15 

Godoy e Clóvis Kuster dos Santos (Empresa Engevix), somando um total de quarenta e três (43) 16 

pessoas. A reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador que 17 

agradeceu a presença dos membros do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz e colocou em 18 

apreciação as seguintes atas: 70ª Reunião Ordinária; 16ª, 17ª e 18ª Reunião Extraordinária, as 19 

quais foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, Engº. Rafael Hahne se manifestou 20 

justificando a necessidade de se ausentar da reunião por problema particular. Kelly registrou o 21 

falecimento do Sr. Rogério Antônio Rodrigues, ocorrido na semana anterior, o qual participou 22 

ativamente do Projeto no período em que foi Presidente do Conselho Comunitário Cristo Redentor- 23 

Comunidade do Morro da Mariquinha. Paulina justificou a ausência dos seguintes membros: Neide 24 

Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Marcelino Aloir Dutra e Renato 25 

João Horstmann (CASAN); Valmor Coelho (Morro da Queimada) que no momento da reunião 26 

estava acompanhando sua mãe em procedimento cirúrgico. Posteriormente, Engº. Américo 27 

apresentou o panorama das obras: 1) Com relação ao muro de contenção da Comunidade Morro 28 

da Mariquinha, informou que já tem a empresa ganhadora da licitação e, após aprovação da Caixa, 29 

será assinada a Ordem de Serviço. Marcelo solicitou cópia do documento que oficializa tal 30 

informação. 2) Para as obras de infraestrutura, também já está definida a empresa vencedora, 31 

faltando aprovação da Caixa para a assinatura da Ordem de Serviço das obras a serem executadas 32 

em oito comunidades do Maciço. Na oportunidade, foram apresentados os engenheiros de 33 

referência que estarão acompanhando as obras de infraestrutura nas comunidades, conforme 34 

segue: Engº. Jader: Queimada – Jagatá – Tico-Tico e Mariquinha; Engº. Carlos: Santa Vitória e 35 

Horácio; Engº. Paulo: Morro do 25, CONSEBAN, Morro do Céu e ruas; Engº. Claudinei: 36 

Penitenciária, Serrinha, Caeira e Monte Serrat; Engº. Júlio: CASAN, Módulos Hidráulicos e muros 37 

de contenção. Marcelo Ferreira salientou a necessidade e importância das lideranças comunitárias 38 



                                                                                                             
terem acesso ao projeto da comunidade. Neste sentido, Kelly Cristina propôs que sejam 39 

realizadas reuniões entre a engenharia, equipe social e diretoria da Associação de Moradores para 40 

que as lideranças comunitárias tenham clareza do projeto previsto para sua comunidade. Sulimar 41 

sugeriu que a Prefeitura providenciasse uma cópia do projeto para cada comunidade. Kelly 42 

esclareceu que em todas as comunidades houve reunião com entrega da cópia do projeto, porém, 43 

como houve mudança de diretorias, algumas associações de moradores não repassaram estes 44 

documentos. Neste sentido, Kelly exemplificou que na Comunidade da Serrinha já está agendada 45 

reunião com Associação de Moradores para esclarecer o projeto que será executado. Engº. 46 

Rogério Miranda salientou que a comunidade pode e deve buscar as informações quando sentir 47 

necessidade ou dúvidas, exemplificando a iniciativa das lideranças da Comunidade do Morro da 48 

Mariquinha. Engº. Américo informou também que as obras de infraestrutura serão executadas pela 49 

Empresa STC e a fiscalização destas obras será de responsabilidade do Engº. Guilherme e Engº. 50 

Clóvis da Empresa Engevix. Kelly salientou a importância da definição de papéis/funções, 51 

esclarecendo que a porta de entrada das reclamações, solicitações e esclarecimentos é sempre a 52 

Prefeitura. Com relação ao projeto das lixeiras, Paulo Pinho solicitará ao técnico responsável da 53 

COMCAP agilidade na emissão do parecer. Representando a Secretaria Municipal de Educação, 54 

Cedenir, elencou as questões pertinentes à sua Secretaria, sendo: 1) Concluída desapropriação da 55 

área prevista para construção da creche, localizada na Comunidade da Caeira; 2) Está em 56 

elaboração o projeto de reforma da creche do Mocotó; 3) No contrato do BID estão previstas 57 

creches para as comunidades do Morro do Horácio, Morro do Céu e Santa Vitória. Marcelo 58 

Ferreira solicitou informações a respeito da ampliação da creche do Morro da Mariquinha. Também 59 

solicitou a previsão de reconstrução do muro da referida creche. Adriano do Morro do Horácio 60 

reiterou a solicitação feita ao Leandro Damásio sobre o guarda diurno na creche da comunidade. 61 

Cedenir se prontificou de verificar as situações elencadas e trazer as informações na próxima 62 

reunião. Em decorrência da reunião extraordinária realizada com o IPUF e Guarda Municipal, 63 

Isabela informou que já foi realizada visita técnica na Comunidade do Morro do Horácio e na 64 

presente data no CONSEBAN. Isabela esclareceu ainda que a previsão é realizar uma visita 65 

técnica por semana. Marcelo solicitou agilidade, principalmente na colocação do guard-rail que é 66 

urgente. Com relação às solicitações de lombadas, Isabela informou que o IPUF remeteu ofício à 67 

Secretaria Municipal de Obras. Para tanto, Sadi salientou a importância do IPUF avaliar os 68 

encaminhamentos, pois na legislação está claro quanto aos impedimentos, sendo assim, não há 69 

necessidade de remeter documento à SMO solicitando a colocação de lombada, quando a 70 

legislação não permite. Adriano do Morro do Horácio solicitou a colocação de duas placas ‘Proibido 71 

Estacionar’, próximo às lixeiras. Ruy Alves disse que é preciso fazer o trabalho de conscientização 72 

dos moradores. Salientou que o poder público deve assumir seu papel. Com relação ao projeto dos 73 

contentores, Paulo Pinho da COMCAP se comprometeu em disponibilizar as lideranças 74 

comunitárias, cópias do projeto na próxima semana. Kelly informou que a sugestão do Secretário 75 

Rafael é pelo agendamento de reunião específica com a COMCAP, considerando a alternância da 76 



                                                                                                             
diretoria. Ruy salientou que para tratar sobre o lixo a responsabilidade não é só da COMCAP. D. 77 

Tereza disse que o caçambão só tem o campinho para ser colocado. Paulo Pinho sugeriu que D. 78 

Tereza combine esta demanda com a Glória da COMCAP. Com relação à reunião extraordinária 79 

com a COMCAP, Paulina deverá articular a data conforme agenda do Presidente da Companhia, 80 

tendo como pauta: Coleta do lixo, lixo pesado e contentores. Paulo Pinho salientou que é 81 

importante resgatar o compromisso assumido pela COMCAP, desde o início do Projeto (2008), 82 

esclarecendo à nova diretoria a importância da parceria. Ruy reiterou sua solicitação de resgatar a 83 

Comissão de Saneamento. Para tanto, o Comitê Gestor definiu que em outro momento será 84 

agendada reunião específica com a FLORAM. A representante da CELESC, Maria Cléia Turnes 85 

Demétrio, relatou sobre a primeira experiência do Projeto Unidade Móvel, realizada na 86 

Comunidade da Serrinha, com o objetivo de cadastrar as famílias para serem beneficiadas com a 87 

tarifa social da CELESC. Salientou que os moradores não se apresentaram no local. Paulo Silva 88 

destacou que este projeto deve ser oferecido nos finais de semana, considerando que durante a 89 

semana e no horário comercial as pessoas estão trabalhando. Nos sábados seria o dia ideal, 90 

concluiu Paulo Silva. Maria Cléia admitiu que a CELESC precisa mudar de estratégia e se 91 

comprometeu de trazer na próxima reunião um cronograma para ser realizado nos sábados. 92 

Marcelo Ferreira da Comunidade do Morro da Mariquinha solicitou atenção da CELESC para 93 

inúmeras demandas pendentes, destacando postes de ferro que estão dando choque, localizados 94 

na Rua Laura Caminha Meira e Valdomiro Monguilhote; também citou o problema dos cabos 95 

multiplexados. Sr. Mário da Comunidade Santa Vitória citou a existência de cinco (5) postes de 96 

madeira prestes a cair. Zeli irá identificar os endereços para fornecer à CELESC. Após várias 97 

colocações, ficou explícito que as demandas apontadas na reunião extraordinária com a CELESC 98 

permanecem todas pendentes. Engª. Kátia informou que a CASAN está com obras na Comunidade 99 

Morro da Mariquinha, com a substituição dos hidrômetros, e obras no Monte Serrat, além do serviço 100 

de manutenção.  Engª. Kátia salientou que, com o início das obras de infraestrutura, também serão 101 

realizadas as obras de rede de água e esgoto. Destacou a importância da fala do Ruy sobre a 102 

educação ambiental, considerando os inúmeros problemas com depredações de medidores, pvs, 103 

dentre outros. Por fim Engª. Kátia lamentou a ausência da fiscalização da FLORAM, Secretaria 104 

Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e Guarda Municipal. D. Tereza da Comunidade da 105 

Caeira informou sobre as mangueiras existentes na comunidade, anteriormente utilizadas para 106 

fornecimento de água, que foram cortadas, porém algumas permanecem ligadas provocando 107 

vazamentos. Com relação ao ofício remetido à CASAN referindo-se à tarifa social e demais 108 

demandas, o Comitê Gestor foi informado que a CASAN não emitiu resposta. Para tanto, Paulina 109 

deverá fazer contato com a CASAN solicitando agilidade na resposta. Adriano do Morro do Horácio 110 

sugeriu a criação do Grupo da CASAN para ter conhecimento sobre a forma de fechamento do 111 

registro até a CASAN tomar as providências, evitando desperdício de água e outros problemas 112 

decorrentes do vazamento. Neste sentido, Engª. Kátia esclareceu que o Maciço do Morro da Cruz 113 

é o pulmão que bombeia água para uma área ampla do centro de Florianópolis. Como 114 



                                                                                                             
encaminhamento, foi definido que a CASAN e a Secretaria de Habitação irão verificar a situação. 115 

Paulo Silva reclamou que o 0800 da CASAN não funciona. Para tanto, Engª. Kátia esclareceu que, 116 

na prática, o contato é realizado diretamente com Marcelino. Nada mais havendo a tratar a reunião 117 

foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 118 


