
                                                                                                             
 Relatório da 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 30/03/2016.   1 

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, no Auditório da 2 

Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-se os seguintes 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Rosemeri M. de Souza e Tereza 4 

Ribeiro (Alto Caeira); Paulo Silva (Serrinha); Felipe (Santa Vitória); Valmor Euclides Coelho  5 

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

Mariquinha); Charlei (Morro do 25); Sheila Comiran (IPUF); Aldo Sebastião Lopes Martins 7 

(Secretaria de Segurança e Gestão de Trânsito); Kelly Cristina Vieira (SMO); Antônio 8 

Apolônio Vargas (SMDU); Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra 9 

(CASAN); Adriano Luz (CELESC); Paulo Bastos Abraham, Rogério Miranda, Paulina Korc, 10 

Zeli Sabino Delfino, Carmelita Luzia Back, Juliana Guilardi, Janaína Ventura e Laís 11 

Gianesini (SMHSA); Albertina da Silva de Souza (Gab. Vereador Lino), somando um total 12 

de vinte e quatro (24) pessoas. Foram justificadas as seguintes ausências: Domingos Savil 13 

Zancanaro (SMHSA); Samara Silva de Souza (CELESC). A reunião foi coordenada 14 

pelo Diretor de Habitação e Regularização Fundiária Paulo Bastos Abraham, auxiliado pelo 15 

Gestor do tempo Alex Correia e Facilitador das falas Adriano Santos Rodrigues. Após saudar 16 

os presentes, Abraham esclareceu a pauta e passou a palavra ao representante da CELESC 17 

Adriano Luz que relatou sobre os projetos que estão prontos e sua execução iniciará nos 18 

próximos dias, sendo três (3) extensões de rede na comunidade da Serrinha e uma (1) no 19 

Monte Serrat. Em relação aos demais projetos, Adriano Luz mencionou a necessidade da 20 

coleta de documentos dos moradores. Na oportunidade, Paulina destacou que este 21 

procedimento não confere as informações fornecidas, até então, pela CELESC. No intuito de 22 

sanar as dúvidas, ficou agendada uma nova reunião entre a CELESC e a Secretaria de 23 

Habitação para o dia 31 de março, às 14 horas. Adriano Luz informou que a CELESC está 24 

disponibilizando cinquenta (50) Kit Postinhos, propondo que sejam destinados aos moradores 25 

que protocolaram seu pedido de regularização elétrica junto à CELESC, através da Secretaria 26 

de Habitação. Houve várias considerações sobre os 50 Kit Postinhos, o Comitê Gestor acatou 27 

a proposta apresentada pelo representante da CELESC. Adriano Luz esclareceu que será de 28 

responsabilidade dos beneficiários o translado e a instalação do equipamento. Na sequência, 29 

as lideranças comunitárias apresentadas outras demandas: Alex do Morro da Mariquinha citou 30 

a necessidade de retirada de galhos e limpeza da rede elétrica na Rua Laura Caminha Meira. Na 31 

oportunidade salientou que o 0800 está funcionando, pois os pedidos estão sendo atendidos. 32 

Adriano do Morro do Horácio solicitou a remoção da fiação localizada no Morro do 25. As 33 

demais informações foram repassadas diretamente ao representante da CELESC. D. 34 

Rosemeri da Caeira solicitou providências em relação aos transformadores sobrecarregados 35 

na comunidade que, por consequência, estão causando frequente queda de energia elétrica. 36 



                                                                                                             
Também foi citado o problema de segurança nas comunidades do Maciço, salientando que a 37 

CELESC deixa de atender demandas do Maciço no período da noite. Dando prosseguimento 38 

à pauta, Abraham agradeceu ao representante da CELESC pelas informações prestadas ao 39 

Comitê Gestor e passou a palavra ao Sr. Aldo Sebastião Lopes Martins, representante da 40 

Secretaria de Segurança e Gestão de Trânsito que prestou as informações pertinentes ao 41 

Setor de Gestão do Trânsito. Aldo salientou que quase todas as demandas ainda não foram 42 

cumpridas e que já levou ao conhecimento do Gabinete do Prefeito a urgência da execução 43 

deste serviço junto às comunidades do Maciço. Aldo Martins afirmou que na semana 44 

subsequente à reunião, começará a visitar as comunidades com o cronograma de execução 45 

ainda para o mês de abril do corrente ano. O Diretor Geral da Secretaria de Segurança 46 

destacou que tem situações de grande risco aos moradores e aos que utilizar o sistema viário 47 

do Maciço para seu deslocamento. Na oportunidade, Aldo enfatizou que os equipamentos 48 

devem ser instalados no local adequado e de forma adequada, exemplificando o problema 49 

dos guard rail instalados pela Secretaria Municipal de Obras inadequadamente, estão 50 

colocando em risco os pedestres. Adriano Rodrigues informou que, por falta dos 51 

equipamentos de segurança, no Morro do Horácio cinco pessoas foram atropeladas na saída 52 

da escola. Rosemeri agradeceu a Secretaria de Segurança e à Paulina da Habitação pelo 53 

apoio em relação ao evento Caminhada dos Mártires. Na sequência, Paulo Pinho 54 

disponibilizou o cronograma do lixo pesado às lideranças comunitárias da Serrinha, 55 

Queimada, Caeira, Mariquinha e Horácio. Na oportunidade, esclareceu que o responsável da 56 

COMCAP fará contato com cada líder comunitário para definir o local onde será colocado o 57 

equipamento para coleta do lixo pesado. As assistentes sociais de referência irão entregar o 58 

cronograma às lideranças das comunidades ausentes nesta reunião. Paulo Silva solicitou a 59 

execução do mutirão de limpeza na Serrinha, mais precisamente na caixa d’água, com 60 

envolvimento da CASAN e COMCAP. Alex do Morro da Mariquinha solicitou que seja incluso 61 

no cronograma da COMCAP o serviço de roçagem. Também citou o problema do lixo pesado 62 

encostado no muro de uma casa na Rua Valdomiro Monguilhote. As lideranças comunitárias 63 

também elencaram como demanda a necessidade de realizar o programa de desratização. 64 

Engº. Rogério Miranda salientou que a desratização deve ser uma ação constante, caso 65 

contrário, os ratos migram para outros espaços onde a desratização não é realizada. Dando 66 

sequência à reunião, Paulo Bastos solicitou às lideranças comunitárias que relatassem, caso 67 

tenham outras demandas à reunião. Na ocasião, Rosemeri solicitou agilidade no pagamento 68 

do Auxílio Habitacional e pediu informações sobre a construção da creche na Caeira. Paulo 69 

Silva citou o problema de corte de recursos no Município, o que atinge diretamente as 70 

comunidades. Alex solicitou agilidade da SMDU na demolição de uma casa já desocupada na 71 

Rua Valdomiro Monguilhote; Agradeceu pela atenção da CASAN junto ás comunidades e 72 



                                                                                                             
solicitou clareza nas informações quanto às obras a serem executadas pelo Projeto Maciço 73 

do Morro da Cruz. Sheila cientificou que o IPUF está sistematizando as informações obtidas 74 

nas oficinas de Mobilidade Urbana e salientou que, assim que estiver concluído, o relatório 75 

será divulgado às lideranças comunitárias. Com base nas demandas apresentadas na 76 

presente reunião, serão chamadas para a 91ª Reunião Ordinária a Secretaria Municipal de 77 

Educação para relatar sobre a previsão de construção das creches e a Secretaria Municipal 78 

de Saúde para expor sobre a previsão de construção ou ampliação de Unidades de Saúde no 79 

Maciço; Execução do Programa de Desratização no Maciço; Atividades desenvolvidas e/ou 80 

previstas no Maciço alusivo à Dengue. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 81 

Paulina Korc redigi a presente ata. 82 

       83 


