
                                                                     
ATA  da  59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 27/03/2013.      1 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala 08 do 2 

Centro de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis, se 3 

reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Carmen S. 4 

Carneiro (Alto Caeira); Clair Correia de Jesus (Morro da Penitenciária); Lenira Stuart (Morro 5 

do Céu); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Antônio Luiz Vilela e Amanda Alves Vilela (Morro do 6 

Tico-Tico); Marcelo Ferreira (Morro da Mariquinha); Adalberto Anacleto Machado e João 7 

Ferreira de Souza/Sr. Teco (Mont Serrat); Neide Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da 8 

Silva (CONSEBAN); Joel Batista (Assoc. Morad. Agronômica); Djeison Stein (Morro do 9 

Mocotó); Lívia Maria Fontana e Fernanda Ferreira Porto (SEMAS); Vitor Maravalhas Filho, 10 

José Cordeiro Neto e Melissa F. Cabral (Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do 11 

Cidadão); Renato Geske (Secretaria de Governo); Marcos Cesar Pinar (Secretaria Municipal 12 

da Saúde); Mauro Manoel da Costa e Elias Osvaldo Pires (FLORAM); Paulo Roberto da 13 

Rocha e Pinho (COMCAP); Kátia Regina Medeiros e Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Samuel 14 

Castro de Vasconcelos e Walério Sandro da Costa Moreira (CELESC); Brunna Remor 15 

Borghezan (Secretaria Municipal de Administração e Previdência); Secretário de Habitação 16 

Engº. Rafael Hahne, Secretário Adjunto de Habitação Daniel Fernandes, Américo Pescador, 17 

Rogério Miranda, Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Fernanda Vieira, 18 

Paulina Korc, Tamires Vígolo, Andrea Cardozo da Silva, Simone Caldeira, Carmelita Luzia 19 

Back, Sueli Antunes de Oliveira e Noemi Santana Rodrigues (SMHSA), somando um total de 20 

quarenta e duas (42) pessoas. O Secretário de Habitação Engº. Rafael Hahne iniciou a 21 

reunião acolhendo os presentes e salientando que a Secretaria Municipal de Habitação e 22 

Saneamento Ambiental - SMHSA está se empenhando para atender as demandas 23 

decorrentes das últimas chuvas. Na sequência apresentou o Coronel Neto, novo Diretor da 24 

Defesa Civil Municipal que, na ocasião, se colocou à disposição das lideranças e informou 25 

que o órgão está se estruturando para atender as situações que colocam em risco as 26 

famílias. Engº. Rafael informou que no dia 23 de março, Aniversário do Município, voluntários 27 

da Nova Acrópole de Florianópolis, em parceria com a Defesa Civil do Município realizaram 28 

um mutirão de revitalização e limpeza na comunidade do Morro da Mariquinha, retirando mais 29 

de quatro (4) toneladas de lixo e entulho do local. Engº. Rafael destacou que o lixo 30 

acumulado dificulta a vazão da água da chuva propiciando maior risco de deslizamento, por 31 

este motivo, o mutirão também será realizado em outras comunidades. Está agendado para o 32 

dia 20 de abril o próximo mutirão de limpeza na Comunidade do Morro do Horácio. Assistente 33 

Social Kelly, Gerente de Projetos Especiais, informou que o grupo de assistentes sociais - 34 

equipe técnica social - está completa, sendo: Tamires Vígolo responsável pelas comunidades 35 

Morro do Horácio e Morro do 25; Simone Lolatto que continua com as comunidades Jagatá e 36 

Monte Serrat; Simone Caldeira que retornou às comunidades Caeira e Serrinha que já 37 

acompanhava anteriormente; Andrea Cardozo referência das comunidades Santa Vitória, 38 

Morro do Céu e ruas e a assistente social contratada recentemente Carmelita Back que 39 

assume as comunidades do Morro da Mariquinha, Tico-tico e Queimada. Com intuito de 40 



                                                      
avaliar os procedimentos das reuniões do Comitê Gestor, Kelly propôs uma reunião 41 

extraordinária de avaliação. Sr. Sulimar reiterou a importância deste momento, salientou que 42 

as atas deste Comitê e do Conselho de Habitação estão atrasadas, julgando acúmulo de 43 

atribuições por parte da pessoa responsável. Destacou que no Regimento Interno do Comitê 44 

Gestor está prevista uma secretária e acredita que o Comitê Gestor deveria discutir as obras 45 

do Projeto Maciço do Morro da Cruz. Sr. Sulimar disse ainda que o Comitê Gestor tornou-se 46 

uma plenária, necessitando avaliar a sua atribuição. D. Neide destacou que os objetivos do 47 

Comitê se perderam há muito tempo. “E o que deixou de ser feito, quando será feito?”, 48 

indagou. Com relação à avaliação das reuniões do Comitê Gestor, afere ser necessária, 49 

inclusive com prestação de contas. Considerando que o grupo presente definiu pela 50 

realização da avaliação, a reunião extraordinária foi agendada para o dia 17 de abril, às 16 51 

horas, em local a ser definido. Posteriormente, passou-se para os informes: 1) Engº. Rafael 52 

informou que como encaminhamento da reunião anterior, foram agendadas as seguintes 53 

reuniões comunitárias: 03/04 - Caeira, 10/04 – Serrinha; 17/04 – Penitenciária e 24/04 - Mont 54 

Serrat. As demais comunidades estarão sendo agendadas nos próximos dias. 2) Engº. 55 

Rafael Informou também sobre a realização da reunião junto à CELESC, em 25/03/2013, por 56 

conta das demandas apresentadas no decorrer das reuniões do Comitê Gestor sem previsão 57 

de solução. Walério informou que a CELESC apresentará cronograma com as ações a 58 

serem realizadas, em atenção aos ofícios remetidos pela Secretaria de Habitação nos últimos 59 

dois anos e da reunião que ocorreu no decorrer da semana. 3) Na sequencia, Kelly fez um 60 

breve resgate histórico do Projeto Maciço do Morro da Cruz a fim de nivelar as informações 61 

com as lideranças e representações que estão participando neste ano. Lembrou que a 62 

origem do projeto situa-se nos estudos do Plano Municipal de Redução de Riscos, bem como 63 

das solicitações das lideranças comunitárias. Discorreu sobre o envolvimento da Prefeitura, 64 

lideranças comunitárias e Governo Federal para a implantação do Projeto Maciço do Morro 65 

da Cruz. Relatou ainda que, para desenvolver uma gestão compartilhada foi constituído o 66 

Comitê Gestor e destacou a realização dos cursos de percepção de risco; bombeiros mirins, 67 

brigada comunitária, todos desenvolvidos junto aos moradores e que fizeram a diferença na 68 

hora de atuar na comunidade frente aos desastres naturais. Engº. Rogério informou que, a  69 

nível de projetos de engenharia, são consideradas onze (11) comunidades. Engº. Rafael 70 

relatou que no seminário ocorrido na UFSC, foram apresentadas experiências que se 71 

assemelham às experiências vividas em Florianópolis. Sr. Sulimar participou do referido 72 

evento e salientou que Florianópolis está se sobressaindo se comparado às experiências 73 

apresentadas. Antes de se ausentar da reunião, Engº. Rafael apresentou a Sra. Bruna que 74 

representará a Secretaria de Administração no Comitê Gestor e, por fim, passou a 75 

coordenação da reunião para o Engº. Américo que, prosseguiu a reunião com o Momento 76 

das instituições. Marcelino da CASAN relatou que no CONSEBAN foi realizada rede nova e 77 

justificou que a CASAN teve muitos problemas por consequência das intensas chuvas 78 

ocorridas nos últimos dias. Marcelino salientou que não fossem utilizados gabinetes de 79 

vereadores para reclamar sobre o atendimento. “Também não precisa usar a imprensa e nem 80 



                                                      
ameaças”, desabafou Marcelino. Engª. Kátia reiterou a fala do Marcelino e ressaltou a 81 

importância da educação ambiental, que é emergente, pois todos os problemas de drenagem 82 

são decorridos de lixo jogado erroneamente, inclusive nas galerias. Engª. Kátia ressaltou 83 

ainda que as obras da CASAN dependem do contrato junto a Prefeitura, enfatizando que a 84 

CASAN quer resolver os problemas, mas deve ter a colaboração dos moradores. Sr. Berto 85 

disse sobre a dificuldade de fazer contato com o pessoal da CASAN. Sr. Clair agradeceu 86 

pelo empenho da CASAN e sugeriu que a Companhia trocasse as tampas dos PVs evitando 87 

que os moradores as retirem para escoar a água da chuva. Sra. Carmen da Caeira 88 

agradeceu pelos serviços da CASAN e informou que na Servidão Irene, próximo à subida ao 89 

Heliponto, as famílias estão há sete dias sem água na rede antiga, em decorrência, estão 90 

furando a rede nova para obter água. Engº. Rogério informou que a rede antiga não está 91 

ligada ao booster e, por excesso de ligações, a água não está atingindo as casas desta 92 

localidade. Sr. Sulimar se solidarizou com os representantes da CASAN e destacou que 93 

conhece onde termina a rede do Jagatá, pois acompanhou sua implantação na comunidade. 94 

Disse que não entendia o porquê das constantes interrupções no abastecimento de água, 95 

porém, com a descoberta de um vazamento na rede da Rua Luiz Zilli, próximo a Rua Julia 96 

Maria Franco, foi informado que o projeto de água do Jagatá foi alterado. Sr. Sulimar disse 97 

que, com isto, houve sobrecarga do booster das comunidades Queimada e Jagatá, pondo em 98 

risco todo o abastecimento, já que não foi projetado para atender tanta demanda.  Sendo 99 

assim, falta pressão nos horários de pico, para a água chegar à parte alta do Jagatá.  Pede 100 

que o capeamento seja restabelecido no local indicado no projeto original. Para tanto, 101 

Marcelino disse que estará monitorando a situação e que os técnicos da CASAN não tinham 102 

conhecimento de quem tinha alterado o projeto inicial. Sr. Teco reclamou que antes do 103 

projeto não havia problemas no fornecimento de água no Pastinho. Salientou que há dúvidas 104 

com relação a rede de água que está em funcionamento. Engª. Kátia informou que, na 105 

próxima semana, as duas unidades habitacionais estarão sendo ligadas à rede do Parque. 106 

Sr. Salvador informou que as famílias do final da Rua Ângelo Laporta, no dia 1º de março, 107 

pela primeira vez foram beneficiadas com água, não necessitando mais do motor particular 108 

para fazer o bombeamento da água. Sr. Joel Batista agradeceu à CASAN pelos serviços 109 

prestados. Agradecimento este também citado pelo Sr. Antônio Vilela que, na oportunidade, 110 

informou sobre o problema ocorrido na rede de água na Rua Clemente Rôvere, sendo 111 

resolvido prontamente pela CASAN. Sr. Marcelo Ferreira da Comunidade do Morro da 112 

Mariquinha informou que a Rua Laura Caminha Meira está completamente danificada, sendo 113 

necessária a articulação junto à Secretaria Municipal de Obras. Na oportunidade, Marcelino 114 

esclareceu que a repavimentação é muito complexa à CASAN, por isso existe um contrato 115 

com a Prefeitura. Sr. Berto destacou que na Rua Nestor Passos há dois vazamentos, um 116 

próximo ao Posto de Saúde e o outro nas proximidades na casa n. 140. Com relação à 117 

CELESC, Engº. Américo informou que, conforme encaminhamento efetuado no Comitê 118 

Gestor, foi realizada a reunião entre a SMHSA e a CELESC, no dia 26 de março. Com base 119 

nas pendências identificadas nos ofícios emitidos pela SMHSA, Sr. Walério salientou que na 120 



                                                      
segunda-feira subsequente à reunião, uma equipe averiguará as árvores com interferência na 121 

rede elétrica que necessitam de podas. Walério destacou que a CELESC atuará 122 

primeiramente em situações de risco, iniciando pela comunidade do Jagatá. Com relação a 123 

substituição de postes, o técnico informou que a CELESC providenciará os projetos no 124 

corrente mês a fim de executar os serviços no mês seguinte. Sr. Walério relatou ainda que a 125 

CELESC está avaliando a possibilidade da instalação de padrão de entrada, bem como a 126 

energização dos Kit Postinhos já instalados. Para a reunião de 17 de abril Paulina deverá 127 

providenciar a listagem de demandas remetida à CELESC. Sr. Sulimar indagou sobre a 128 

reportagem transmitida na imprensa sobre o corte de energia elétrica para aquelas famílias 129 

que estão irregulares com a CELESC. Walério comprometeu-se a averiguar o teor da 130 

reportagem. Sr. Marcelo reiterou a solicitação de substituição de postes na comunidade e Sr. 131 

Teco reclamou sobre a situação dos postes no Mont Serrat. O representante da CELESC 132 

informou que na próxima semana uma equipe verificará a situação dos postes que estão 133 

causando insegurança aos moradores. Paulo Pinho da COMCAP solicitou à Paulina o envio 134 

da listagem contendo contatos das lideranças do Maciço do Morro da Cruz. Na sequencia 135 

informou que o projeto dos contentores já foi avaliado pela CAIXA e retornou com algumas 136 

pendências para a COMCAP fazer os ajustes. O representante do Gabinete do Prefeito Sr. 137 

Renato Geske destacou que a lixeira localizada na Rua Nestor Passos deve ser ampliada. Sr 138 

Teco do Monte Serrat solicitou que seja feita uma base em concreto para colocação das 139 

caixas a fim de evitar o deslocamento das mesmas. O secretário Adjunto, Engº. Daniel 140 

informou que esta medida já está sendo providenciada. Sr. Marcelo do Morro da Mariquinha 141 

informou que já foi resolvida a questão do acesso para instalação da caixa broocks na 142 

comunidade, contudo lembrou que o referido equipamento possui pouca altura e isso facilita 143 

o acesso de animais domésticos. Para tanto, Paulo Pinho lembrou que, com a aquisição dos 144 

novos caminhões, as caixas terão cinco metros de altura e, com isso, evitará a retirada dos 145 

resíduos sólidos por parte dos animais. Sr Sulimar do Jagatá destacou que com a quebra do 146 

caminhão dificultou a retirada do lixo. Paulo Pinho esclareceu que os garis não estão 147 

autorizados a se deslocarem para outras demandas. Sr. Sulimar complementou salientando 148 

que o lixo da Servidão Furtado é trazido para o ponto do Jagatá, e que com a falta de 149 

recolhimento, a lixeira fica sobrecarregada. Lamentou que o trabalho de educação ambiental, 150 

realizado há dois anos, ainda não foi retomado nas comunidades. O líder comunitário 151 

reforçou a necessidade da retirada de mato nos fundos da Creche do Mocotó, na J 7, Rua 152 

das Águas, pois há proliferação de aranhas. Paulo Pinho deu ciência ao grupo presente que, 153 

em 2013, mudaram os gerentes e na semana subsequente à reunião haverá nova alteração 154 

de gerência. Com relação à retirada do lixo depositado no Jagatá, o representante da 155 

COMCAP alertou que os veículos da KIA não oferecem solução para tais demandas em 156 

virtude de problemas mecânicos frequentes. Paulo Pinho disse ainda que avaliará a situação 157 

do lixo do Jagatá. E por fim, salientou que na próxima terça-feira estará disponibilizando o 158 

Cronograma do Lixo Pesado às comunidades. Diante desta informação, Kelly ressaltou a 159 

importância deste cronograma e se propôs em articular uma reunião entre COMCAP e 160 



                                                      
SMHSA para tratar do Projeto dos Contentores. Sra. Neide reforçou a urgência da coleta do 161 

lixo pesado e salientou que as lixeiras estão em péssimo estado de conservação. Paulo 162 

Pinho disse que no final da gestão anterior, cerca de 140 lixeiras ficaram abandonadas na 163 

cidade e que os causadores dos danos nunca são identificados. A representante da 164 

Associação do Banco Redondo solicitou também limpeza dos logradouros, destacando duas 165 

escadarias, final da Rua Germinal Moreira, Macari Margarida e Anacleto Damiani. Kelly 166 

resgatou que a COMCAP havia programado ação desta natureza. Sra. Lenira comentou que, 167 

independente da gestão, a COMCAP é excelente, contudo lembrou que as Ruas Cruz e 168 

Souza e Desembargador Nelson Nunes, ao lado da igreja, precisam de lixeira. Além disso, 169 

Sra. Lenira solicitou a limpeza de terreno localizado na Rua Cruz e Souza, em frente ao Nº 170 

299 e Associação de Moradores. O referido terreno foi adquirido pela Prefeitura Municipal de 171 

Florianópolis com a finalidade de instalação de uma creche para o bairro. Também solicitou a 172 

demolição imediata de uma edificação em madeira, bastante precária, que denota riscos para 173 

a comunidade. Outro ponto salientado pela líder, Sra. Lenira, é que quando ocorrem 174 

enxurradas há problemas no terreno do Sr. Orlando situado na Rua Cruz e Souza, na sua 175 

opinião, necessita ampliar a tubulação. Foi sugerido envio de ofício para Secretaria de Obras, 176 

pois o problema ocorre em área fora da intervenção do Projeto do Maciço - PAC. Sr. Mauro, 177 

representante da FLORAM salientou a importância do grupo, considerando o processo de 178 

transição e informou que o diagnóstico da situação atual do Parque que será discutido entre a 179 

FLORAM e a SMHSA na próxima semana. Sr. Mauro também destacou sobre a à 180 

fiscalização no parque. Sr. Renato Geske salientou a importância de articular junto aos 181 

conselheiros do Parque, considerando a falta de articulação em 2012. Sr. Marcelo salientou 182 

a demora na solução do problema de corte de árvores. Em resposta, Kelly informou que o 183 

Secretário Rafael Hahne está buscando alternativa para resolver este problema.  A 184 

representante da Secretaria de Assistência Social informou que o benefício do aluguel social 185 

referente aos meses de janeiro e fevereiro já foi pago e que, na próxima semana, será pago o 186 

valor referente ao mês de março. No que diz respeito às demandas da Secretaria de Obras, o 187 

representante da comunidade do Morro da Mariquinha, Sr. Marcelo disse que colocou lona 188 

em um barranco em risco de deslizamento. Sr. Sulimar cobrou sobre as drenagens que 189 

encontram-se entupidas, necessitando de manutenção das redes. Por fim, Sra. Neide 190 

solicitou reunião comunitária com Engº. Rogério, a qual deverá ser agendada para início de 191 

maio do corrente ano. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós, Maria 192 

Aparecida Napoleão Catarina e Paulina Korc redigimos a presente ata. 193 


