
                                                                     
ATA da 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ - 27/07/2011. 1 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e onze, às dezesseis horas, no Ático da Secretaria 2 

Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do 3 

Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes trinta (30) 4 

pessoas representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas 5 

contratadas. O Secretário Adjunto de Habitação e Saneamento Ambiental, Nelson Bittencourt iniciou a 6 

reunião agradecendo o comparecimento de todos e apresentando a pauta. Na seqüência foi apreciada 7 

a ata da reunião realizada em 29/06/2011, que foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à 8 

reunião, foram apresentados os informes, iniciando pelo representante da FLORAM o biólogo Danilo 9 

Funke, que se pronunciou com relação ao Conselho Consultivo do Parque que está se reunindo 10 

bimestralmente para discutir as questões concernentes à implantação do Parque. Relatou que 11 

atualmente tem duas obras contratadas: Sede do Parque e definição dos limites do Parque. Destacou 12 

que este é o primeiro Parque de Florianópolis que está delimitado. Danilo, solicitou a SMHSA e 13 

lideranças comunitárias para acompanhar em campo o levantamento topográfico para definição dos 14 

marcos. Danilo disse também que as demandas relativas ao Parque deverão ser encaminhadas à 15 

reunião do Conselho através dos conselheiros. Dando prosseguimento à reunião, houve o momento das 16 

comunidades: Sr. Salvador da CONSEBAN citou sobre a freqüência da falta de água na Rua Ângelo 17 

Laporta, que permaneceu quinze dias sem água. Disse ainda que a CASAN providenciou um carro-18 

pipa, mas faltaram 20 metros de mangueira para abastecer todas as residências. Na presente data 19 

(27/07) a comunidade permanece sem água, tanto na parte alta como na parte baixa. Na oportunidade, 20 

foi ventilada a possibilidade de colocação de reservatório ajudante para minimizar o problema, 21 

considerando que, segundo Engº. Rampinelli, a previsão de colocação da nova rede é de 22 

aproximadamente seis meses. Como encaminhamento será feito contato junto à CASAN para averiguar 23 

as providências a serem tomadas. Sr. Carlos da Comunidade da Caeira indagou sobre a conclusão do 24 

sistema de esgoto. Em resposta, Engº. Rampinelli informou que o contrato já encerrou e que 25 

atualmente está sendo realizado levantamento social e técnico, para posteriormente, analisar junto à 26 

CASAN as providências a serem tomadas nas comunidades da Caeira e da Serrinha. Sr. Carlos 27 

solicitou informações sobre a pavimentação da Servidão Xiru, Explosão e C–5. Engº. Rogério 28 

esclareceu que é possível um trabalho paliativo na Servidão Xirú. Já na C-5 a situação deverá ser 29 

avaliada. Nelson solicitou que na próxima semana seja feita uma visita técnica na C-5. D. Lenira – 30 

Comunidade Morro do Céu enalteceu o trabalho da edificação das habitações. Na oportunidade, 31 

informou sobre a eleição da nova diretoria da Associação de Moradores, destacando que permanecerá 32 

representando a comunidade no Comitê Gestor. D. Lenira reclamou sobre a água suja e com gosto 33 

ruim fornecida há uma semana. Agradeceu a COMCAP pela presteza no atendimento às demandas da 34 

sua comunidade. Por fim, salientou sobre a necessidade de limpeza no abrigo de ônibus, para tanto, foi 35 

deliberado sobre a oficialização desta demanda à SMTMT. Com relação ao problema da água, Nelson 36 

informou que na semana passada houve rompimento de uma adutora, por isso ocorreu o fornecimento 37 

de água suja. Sr. Valmor – Comunidade do Morro da Queimada citou que, na Rua Manoel S. Coelho 38 

está terminando a colocação da rede de água. Destacou que no final da rua é preciso a colocação de 39 



                                                      
um guarda-corpo com urgência. Na Rua Manoel Sibirino Coelho (MQ-E) as calhas estão todas 40 

entupidas. Em resposta, Engº. Rampinelli informou que ambas as questões serão realizadas no 41 

decorrer do mês de agosto. Na oportunidade, Sr. Valmor solicitou agilidade no corte das árvores, 42 

considerando que causa risco aos moradores das imediações. Com relação à CELESC, Sr. Valmor 43 

reiterou a solicitação de providências, pois tem casas em situação de risco, exemplificando a Rua Laura 44 

Silvia de Jesus. Nelson esclareceu que quem define sobre a ligação de energia é a própria CELESC. 45 

Sr. Sulimar – Comunidade do Jagatá destacou que a CELESC não se faz presente há varias reuniões, 46 

assim como a CASAN. Sendo assim, Nelson sugeriu o agendamento de reunião específica com a 47 

CELESC e outra com a CASAN. Sr. Sulimar relatou também que a COMCAP colocou placas “Proibido 48 

Estacionar” e está surtindo efeito. Isso deveria ser acompanhado pela Guarda Municipal. Sr. Sulimar 49 

solicitou nova colocação do caçambão, porém o local será analisado pela COMCAP, segundo os 50 

técnicos. Por fim, Sr. Sulimar relatou que nos últimos quarenta (40) dias o motor está desligando 51 

diariamente. Demonstrou sua preocupação e solicitou providências. Nelson disse que a CASAN irá 52 

averiguar a situação, ventilando a possibilidade de ser problema de regulagem do booster. Com relação 53 

ao muro da Rua Zilli, Sr. Sulimar foi informado que a obra está prevista para agosto. Sr. Antônio – 54 

Comunidade Tico-Tico iniciou sua explanação com a seguinte reflexão: “Tenho saudade do tempo que 55 

não existia a Guarda Municipal, pois antes era só ligar à Polícia Militar e éramos atendidos prontamente. 56 

Agora a gente liga para Polícia Militar eles dizem que é com a Guarda Municipal, mas a Guarda 57 

Municipal acho que tem medo de subir o morro e a gente fica sem atendimento”. Sr. Antônio solicitou 58 

também providências com relação aos buracos na Travessa Maria Dolores. Solicitou também a previsão 59 

de execução da rede de esgoto e água na Rua Professor Mário Napp, para depois fazer a 60 

pavimentação. Na oportunidade, Nelson esclareceu os trâmites burocráticos junto à Caixa Econômica, 61 

ressaltando que as lideranças comunitárias devem estar sempre cientes dos documentos 62 

encaminhados à Caixa. Sr. Rogério – Comunidade do Morro da Mariquinha expôs duas questões: a) A 63 

rede de esgoto que a STC deveria fazer, a SETEP está fazendo; b) Com relação ao esgoto, que tipo de 64 

serviço será feito? Na oportunidade Maria da Graça agradeceu à COMCAP pelo serviço prestado pelos 65 

seus técnicos. Sr. Adalberto – Comunidade Mont Serrat solicitou providências com relação a falta de 66 

água há vinte dias. Disse que tentou contato junto à CASAN, mas não foi possível. Informou ainda que 67 

tem vários locais com vazamento. Em resposta, Nelson agendou para o dia 28/07, às 14 horas, uma 68 

visita técnica da CASAN, tendo como ponto de encontro a Rua General Vieira da Rosa. Sr. Adalberto 69 

solicitou providências da CELESC para a retirada do poste que está no meio da rua. Também informou 70 

sobre o problema da fiação elétrica que passa por cima das casas. Na oportunidade, agradeceu à 71 

COMCAP pelo serviço prestado e solicitou o serviço de tapa buracos na Rua General Vieira da Rosa. 72 

Rememorou que há cerca de dois (2) meses foi definido que seria feita uma “capa”. Em atenção à 73 

solicitação da comunidade Mont Serrat, Nelson disse que no dia seguinte a comunidade será informada 74 

pela SMHSA e SMO quando será realizada a melhoria da malha viária. Com relação à Rua Nestor 75 

Passos, foi encaminhado registro fotográfico apresentando a necessidade de manutenção, a foto está 76 

com Marquinhos da SMO. D. Clara – Comunidade da Serrinha relatou que há problemas com relação à 77 

entrega dos talões de água, e solicitou informações sobre o que será feito no final da rua nova. Como 78 



                                                      
encaminhamento da reunião foi deliberado pela realização de reuniões das lideranças comunitárias com 79 

a CASAN, CELESC e Guarda Municipal, articuladas pela SMHSA. Na sequência, Engº. Rampinelli 80 

informou sobre as reuniões internas e visita técnica entre SMHSA e IPUF, para discussão e análise das 81 

interferências e adequações do sistema viário e sinalização para implantação de novas linhas de ônibus 82 

no Maciço do Morro da Cruz. Relatou que o projeto de sinalização está em fase de elaboração pelo 83 

IPUF. A execução do projeto de sinalização será após a conclusão das obras. Como último ponto de 84 

pauta, foram discutidas as questões pertinentes às Habitações. Na oportunidade, o arquiteto João 85 

Maria relatou que no Morro do Céu, as obras iniciaram com a construção de oito (8) muros de 86 

contenção e quatro (4) unidades habitacionais. O ritmo está lento, dado o difícil acesso e a situação 87 

climática. Outro problema relevante é o transporte de material. Com relação às demais habitações, 88 

João Maria informou que a proposta foi encaminhada à Caixa e está em análise. Após a aprovação 89 

será licitado. Houve reajuste no valor das habitações, podendo ser atrativo às empresas. Sr. Adalberto 90 

informou que na Servidão Telles tem um morador pagando aluguel por conta própria. Nelson disse que 91 

o morador deverá fazer contato com a assistente social de referência da comunidade. Sr. Francisco 92 

Américo da Caeira indagou sobre a garantia das obras. Relatou ainda que, por causa do escoamento 93 

da drenagem na Servidão Felicidade o asfalto está ruindo e alguns esgotos estão retornando. Nelson 94 

disse que é preciso identificar o problema para verificar que providências deverão ser tomadas. Sr. 95 

Francisco Américo disse ainda que, se o asfalto está apresentando problemas, avalia que foi 96 

subdimensionado, assim também o escoamento. Engº. Rogério esclareceu que precisa completar o 97 

serviço de drenagem, porém tem problema com alguns moradores. Informou que por duas (2) vezes 98 

houve limpeza da drenagem. Com relação à recuperação da malha viária, será concretada e não 99 

asfaltada. Com relação às demais vias, Sr. Francisco Américo solicitou agilidade na sua execução e 100 

conclusão. Reclamou que houve sobra de material, uma pedra rolou e derrubou parte da sua residência 101 

solicitando providências da Secretaria de Habitação. Na oportunidade, Nelson solicitou que 102 

Sr.Francisco Américo relacione o material necessário para recuperar sua casa e solucionar o problema 103 

em questão. Por fim, foram apresentados os demais informes: a) Plenária Pública para composição do 104 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social com definição do representante titular e suplente 105 

de entidades comunitárias ou associações de moradores do Centro/Oeste da Ilha: Dia 15/08/2011, às 106 

18 horas, no Ático da Secretaria Municipal de Assistência Social; b) Recebimento do Ofício 107 

414/2011/SMTMT informando a execução de recuperação dos abrigos de passageiros no Morro da 108 

Queimada – respondendo ao Ofício nº 58/2011/SMHSA; c) Ofício Alto Caeira: Indicação dos 109 

representantes no COG: Carlos Raimundo Lins dos Santos (titular) e Francisco Américo de Jesus 110 

(suplente). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 111 


