
                                                                     
ATA  da  51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ - 27/06/2012.      1 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e doze, às dezesseis horas, no Ático da 2 

Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Av. Mauro Ramos, 1277 – Centro – 3 

Florianópolis, se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor 4 

do Maciço do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes vinte e nove (29) 5 

pessoas representando entidades comunitárias, Secretaria Municipal de Obras (SMO), FLORAM, 6 

CASAN, COMCAP, Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Secretaria Municipal de 7 

Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA) e Câmara de Vereadores. O Diretor de Habitação 8 

Engº. Américo Pescador iniciou a reunião acolhendo a todos os presentes, de modo particular, 9 

as novas integrantes do Comitê Gestor representando a SEMAS: Elaine Pompermayer Otto e 10 

Sandra Regina da Silva Coimbra, titular e suplente, respectivamente. Na sequência colocou em 11 

apreciação a ata de 30/05/2012 que foi aprovada por unanimidade. A seguir, cada setor que tem 12 

assento no Comitê Gestor foi convidado a prestar informações sobre as ações realizadas ou em 13 

andamento no Projeto Maciço do Morro da Cruz: SMHSA: Engº. Rogério informou que a 14 

reprogramação da Caeira, Serrinha e Mont Serrat está em processo de aprovação na Caixa 15 

Econômica, já as comunidades do Morro da Mariquinha, Morro do Horácio e Tico-Tico estão em 16 

fase de revisão do projeto original. Na sequência serão revisados os projetos do CONSEBAN, 17 

Morro do Céu e ruas adjacentes. No que se refere a Empresa STC, Engº Rogério relatou que as 18 

obras estão em ritmo lento e progressivo, destacando que a empresa está com várias frentes de 19 

trabalho. Quanto à Servidão Administrativa para instalação da rede de esgoto nas comunidades 20 

da Queimada e Jagatá, o grupo foi informado que a empresa está aguardando a autorização com 21 

data para dar início à obra, o que depende da definição jurídica. Na oportunidade, Engº. Américo 22 

informou que no momento da reunião do Comitê Gestor estava sendo realizada uma audiência na 23 

Procuradoria Geral do Município, com a presença do assessor jurídico da SMHSA e do presidente 24 

da Associação de Moradores da Queimada. Vereador Renato Geske relatou que no dia 28/06 25 

está prevista outra audiência pública sobre o mesmo assunto. Dando prosseguimento ao 26 

momento da SMHSA, para dar visibilidade às obras, houve a apresentação do registro fotográfico 27 

das obras de infraestrutura, da sede do parque, do galpão de reciclagem, das habitações, do 28 

sistema viário e dos muros de contenção. Na oportunidade, Sr. Berto solicitou a desobstrução da 29 

drenagem localizada ao lado do parque. FLORAM: Bruno Augusto S. Palha relatou que a 30 

FLORAM desarquivou o Processo Nº 26757/2010 no qual consta uma série de solicitações de 31 

corte de árvores, bem como as autorizações com o parecer favorável. Relatou também que, em 32 

decorrência da reunião ocorrida em 19/06, entre SMHSA e FLORAM por solicitação do Comitê 33 

Gestor, a superintendente atual remeteu o processo ao setor de licença ambiental para análise e 34 

definição das árvores possíveis de serem cortadas com os equipamentos disponibilizados pela 35 

FLORAM. Bruno salientou que a FLORAM tem possibilidade de cortar as árvores em locais com 36 

acesso a veículo. D. Neide ressaltou a importância de realizar o corte e a retirada do material, 37 

simultaneamente. Destacou que, se a FLORAM não tem condições de fazer o corte das árvores, 38 



                                                      
deve providenciar recursos, considerando que coloca em risco inúmeras famílias do Maciço. 39 

Neste sentido, Sra. Elaine reiterou as palavras da D. Neide, salientando a importância do início do 40 

corte das árvores. Kelly salientou que há possibilidade de fazer parceria com o Corpo de 41 

Bombeiros considerando que as árvores colocam em risco as famílias. Sr. Clair lembrou que as 42 

autorizações já foram emitidas pela FLORAM em 2008 e as árvores permanecem no local, 43 

exemplificando a seringueira que coloca em risco várias casas do final da escadaria, principal 44 

acesso à comunidade. Engº. Américo relatou que a reunião solicitada pelo Comitê Gestor junto à 45 

FLORAM foi realizada em 19/06 apenas entre os técnicos e, considerando a impossibilidade da 46 

participação dos gestores, as lideranças comunitárias não foram chamadas. Na referida reunião, o 47 

representante da FLORAM Marco Abreu solicitou que a SMHSA emitisse ofício à superintendente 48 

da FLORAM solicitando providências com relação ao corte das árvores já autorizadas. Destacou 49 

que, caso a FLORAM não tenha condições técnicas para executar este trabalho e, baseado na 50 

responsabilidade do agente público, a mesma deverá contratar serviço terceirizado, pois as 51 

famílias estão em risco e não possuem condições financeiras para arcar com os custos. Bruno 52 

informou o Comitê Gestor que a FLORAM recebeu denúncia sobre a situação do lixo depositado 53 

na Transcaeira e está monitorando a situação para identificar os geradores do lixão. Secretaria 54 

Municipal de Obras: Sr. Simões informou que o processo licitatório do asfaltamento da Rua 55 

General Vieira da Rosa foi republicado onde apenas uma empresa apresentou proposta que será 56 

aberta no dia 28/06. Sr. Simões disse ainda que, enquanto não há definição da empresa, a 57 

Secretaria está realizando trabalho paliativo na referida rua. Marcelo do Morro da Mariquinha 58 

solicitou providências com relação a malha viária da Rua Laura Caminha Meira, pois o asfalto 59 

colocado há três semanas está soltando, principalmente na parte mais íngreme. Situação esta que 60 

será verificada pela SMO em conjunto com a SMHSA. Outras demandas que envolvem a 61 

Secretaria de Obras e Habitação: Rua Clemente Rôvere, na entrada e há cinqüenta metros do 62 

início da rua, há buracos na rua onde a CASAN executou obra pois o terreno abateu. Também há 63 

problemas na Travessa Maria Dolores Vilela. COMCAP: Paulo Pinho distribuiu às lideranças 64 

comunitárias presentes o cronograma do lixo pesado, ressaltando que o mesmo é para servir a 65 

região e não apenas uma casa. Paulo informou que o local de instalação do caçambão não tem 66 

flexibilidade dada sua dimensão, porém as caixas brooks tem maleabilidade, desde que sirvam 67 

para a coletividade. Salientou também que, a permanência de veículos nos locais previstos para a 68 

instalação dos equipamentos, impede a coleta do material. Sendo assim, o lixo torna-se alvo de 69 

cachorros e animais peçonhentos que espalham o lixo sendo, por fim, levado pela água da chuva 70 

às valas, ocasionando uma nova demanda que é a desobstrução da drenagem. Paulo destacou a 71 

preocupação com relação a coletividade, de modo especial, por se tratar de ano eleitoral, frisando 72 

que a solicitação dos equipamentos não deve ter cunho político, caso contrário, o equipamento 73 

será imediatamente recolhido. Por fim esclareceu que, caso a comunidade necessite de algum 74 

equipamento da COMCAP fora do cronograma ora disponibilizado, que seja oficializado para que 75 

as ações sejam transparentes. CASAN: Engª. Kátia informou que as obras continuaram de 76 



                                                      
acordo com a programação definida para o mês de junho. Com relação às demandas da reunião 77 

anterior, Kátia informou: 1) O equipamento para minimizar o ruído do booster do Jagatá, já foi 78 

licitado e está em fase de contratação; 2) Na Comunidade da Queimada já foi realizada a ligação 79 

da rede de esgoto; 3) As solicitações do Morro da Mariquinha mencionadas na reunião anterior já 80 

foram atendidas. Sr. Clair solicitou reparo nas ligações de água que estão com vazamento. 81 

Marcelo do Morro da Mariquinha relatou que no final da Rua Laura Caminha Meira, entrada da 82 

Servidão Formiga ocorreu problema com relação à drenagem, onde a CASAN já retirou o esgoto, 83 

porém a água pluvial está transbordando e estourando a rua. Avaliou que a colocação de uma 84 

calha e grade de ferro poderiam resolver o problema. A situação será analisada pelo Engº Simões 85 

(SMO) e Engº. Rogério (SMHSA). Marcelo solicitou providências também com relação à Rua Cid 86 

Gonzaga.  D. Lenira disse que no final da Rua Araranguá tem famílias utilizando rabicho, solicitou 87 

que a CASAN avaliasse a situação. Sr. Sulimar informou que quando a CASAN executa seu 88 

serviço na sequência é realizada a melhoria da rua. Sr. Cirilo solicitou esclarecimento com 89 

relação às faturas que estão sendo cobradas na comunidade do Morro do Horácio, com valores 90 

muito altos. Foi solicitado que o mesmo levasse à Secretaria de Habitação a fatura para averiguar 91 

a situação junto à CASAN. Sr. Sulimar repassou a informação de que o Renato da CASAN é 92 

quem está ciente de toda situação cadastral das comunidades. Neste sentido, Engª. Kátia relatou 93 

que buscará informações junto ao técnico Renato da CASAN, pois o mesmo encontra-se afastado 94 

para tratamento de saúde. D. Zilma solicitou providências com relação à drenagem pluvial/calhas 95 

entupidas na Servidão Laudemiro Dias Prado - Comunidade do Morro da Queimada. Para tanto, 96 

Engº. Rogério informou que verificará in loco a situação nos dias subseqüentes.  Paulo Pinho 97 

salientou que este tipo de problema é, em parte, da forma como as pessoas descartam seu lixo. 98 

Dando prosseguimento à pauta, em atenção à solicitação do Sr. Sulimar na reunião anterior, Kelly 99 

discorreu sobre o processo de regularização fundiária no Maciço. Salientou que o trabalho está 100 

sendo desenvolvido, com base na Lei Nº 11.977/2009 que trata da regularização fundiária como 101 

conjunto de medidas urbanísticas, jurídicas, ambientais e sociais. Informou que a Empresa 102 

Iguatemi deverá entregar oito produtos, iniciando pelo Produto 3 que é a realização do 103 

levantamento topográfico. Na sequência, será realizado o Produto 2 que trata da situação 104 

fundiária, ou seja, tomada de conhecimento no registro de imóveis a quem pertence cada terreno 105 

do Maciço. D. Neide questionou “porque quando o patrimônio é público há tanta dificuldade para 106 

torná-lo de utilidade pública?” Kelly esclareceu que quando a propriedade é privada, o prefeito 107 

pode desapropriar por interesse público para fins de moradia. Já quando é estadual ou federal, o 108 

prefeito pode solicitar, mas cada órgão é soberano para atender ao pedido ou não. Momento das 109 

Comunidades: Sr. Américo da Caeira solicitou a previsão de construção das habitações para as 110 

famílias de situação de risco. Na oportunidade Engº. Américo esclareceu todo procedimento do 111 

projeto onde, primeiramente é realizada a obra de contenção e depois uma nova avaliação sobre 112 

a necessidade ou não de remover as casas, anteriormente avaliadas como de situação de risco. 113 

Com relação às obras da talveg, no final da Servidão Cartucho tem um poste que permanece no 114 



                                                      
meio da rua, há necessidade de mudar toda a rede. D. Neide do CONSEBAN informou que houve 115 

reunião entre a SMHSA e as lideranças comunitárias, onde foram informados que no CONSEBAN 116 

a reprogramação do projeto iniciará em agosto de 2012. Com relação ao cronograma do lixo 117 

pesado, D. Neide salientou que o coletor era colocado nos entroncamentos de ruas de forma 118 

alternada para atender todas as ruas. Também solicitou a limpeza do terreno da CELESC que 119 

está se tornando depósito de lixo. Ao se referir à coleta seletiva que, inúmeras vezes não é 120 

coletado, Paulo Pinho esclareceu que a orientação da coleta do lixo reciclado é de recolher o que 121 

está em caixa de papelão ou sacos plásticos claros, pois nos sacos escuros não é possível definir 122 

o tipo de lixo depositado. Sr. Sulimar do Jagatá relatou: 1) Há dezesseis (16) dias a CELESC 123 

colocou três postes na comunidade, faltando agora a fiação. 2) Permanência do lixo ao lado da 124 

lixeira, considerando que a coleta não foi realizada nos últimos dias. A comunidade depositava o 125 

material entre 2ª e 3ª feira e, na 4ª feira, o lixo era recolhido pela COMCAP. Neste sentido, Paulo 126 

Pinho esclareceu que a permanência do lixo é por conta de problemas com os equipamentos, 127 

mas vai tomar as providências necessárias para minimizar o problema. 3) Solicitou informações 128 

com relação as casas próximas à igreja. Engº. Rogério informou que é preciso aguardar a 129 

licitação das casas e, se houver necessidade como paliativo, deverá ser colocada a lona preta 130 

minimizando o perigo de escorregamento. D. Zilma da Queimada solicitou algumas informações: 131 

Previsão de início da construção das casas da Queimada; instalação dos Kit Postinhos; previsão 132 

de ligação de água de oito casas entre as ruas Manoel Sibirino Coelho e Laudemiro Dias Prado. 133 

Engº. Rogério relatou que para a construção das unidades habitacionais é preciso aguardar a 134 

licitação, apenas está prevista a melhoria de uma casa com recurso da Defesa Civil. Com relação 135 

ao projeto dos Kit Postinhos, é necessário aguardar o resultado do processo licitatório. Por fim, 136 

informou que as ligações de água serão realizada em julho/2012. Sr. Berto do Mont Serrat relatou 137 

as seguintes demandas: 1) Solicitou a troca do registro geral situado em frente da Igreja; 2) 138 

Informou que ao lado da igreja tem duas casas com quatro relógios; 3) Solicitou agilidade na 139 

construção do muro na casa do Vino. Neste sentido, Engº. Rogério destacou que deve 140 

permanecer a lona no local até a construção do referido muro. 4) Por fim, Sr. Berto enalteceu o 141 

serviço prestado pela COMCAP na sua comunidade. Sr. Antônio da Comunidade Tico-Tico 142 

relatou a preocupação da comunidade em relação à pedra que pode rolar e solicitou melhorias à 143 

Rua Mário Napp. Engº. Rogério esclareceu que é necessário realizar estudos e projetos 144 

específicos nas comunidades Tico-Tico e Morro da Mariquinha, considerando serem áreas de 145 

risco alto (R3) e muito alto (R4). Informou que nos próximos quinze dias irá ao local para fazer o 146 

levantamento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a 147 

presente ata. 148 


