
                                                                                                             
  Ata da 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 06/10/2016.  1 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e trinta minutos, 2 

no Auditório da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-3 

se os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Janaína Barbosa 4 

Rodrigues (Santa Vitória); Lenira Stuart (Morro do Céu); Sidnei do Nascimento (Jagatá); 5 

Adriano Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Grasiella de 6 

O. Pereira (Secretaria Municipal de Segurança e Gestão de Trânsito - SMSGT); Adriano Luz 7 

(CELESC); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Ricardo Alexandre Nunes (COMCAP); Leodegar da 8 

Cunha Tiscoski, Paulo Bastos Abraham, Mariza Dreyer de Aguiar, Paulina Korc, Zeli Sabino 9 

Delfino, Juliana Guilardi, Cláudia Brasil de Barros, Betina D’Ávila; Elizonete Tietjen; Michaeli de 10 

Freitas G. Martendal e Carmelita Luzia Back (SMHSA), somando um total de vinte (20) pessoas 11 

presentes. Foi justificada a ausência de Lucia Gomes Faraco (SMSGT) e Rogério Miranda 12 

(SMHSA). A reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação e Regularização Fundiária 13 

Paulo Bastos Abraham, auxiliado pela Gestora do tempo Zeli Delfino e Facilitador das falas 14 

Alex Correia. Abraham colocou em apreciação a ata da 94ª Reunião Ordinária sendo aprovada 15 

com unanimidade pelos presentes. Na sequência, solicitou à Paulina que relatasse sobre os 16 

encaminhamentos constantes na pauta. Na oportunidade, Paulina cientificou os membros do 17 

Comitê Gestor em relação aos ofícios emitidos com as demandas apresentadas na reunião 18 

anterior, conforme segue: Ofício Expedido nº. 789/SMHSA/GAB/2016 de 05/09/2016 à 19 

Secretaria Municipal de Obras solicitando a manutenção da malha viária da Rua General Vieira 20 

da Rosa recuperação de asfalto em frente a Sede da Copa Lord e em frente a casa n° 65; 21 

Ofício Expedido nº. 793/SMHSA/GAB/2016 de 08/09/2016 à Secretaria Municipal de Obras 22 

solicitando providências em relação ao vazamento de esgoto e problemas no asfalto da 23 

principal via da Comunidade Monte Serrat/Rua General Vieira da Rosa: Em frente a casa n° 24 

773: Tubulação de 60 mm entupida, com necessidade de troca de grade; Em frente a casa nº 25 

732: Boca de lobo entupida; Em frente a casa nº 732: Asfalto inacabado, com 26 

aproximadamente um metro de largura; Ofício Expedido nº. 795/SMHSA/GAB/2016 de 27 

08/09/2016 à COMCAP solicitando limpeza em terreno público – Comunidade Santa Vitória; 28 

Ofício Expedido nº. 792/SMHSA/GAB/2016 de 08/09/2016 à CASAN solicitando providências 29 

em relação ao vazamento de esgoto na Rua General Vieira da Rosa, nº 718, onde a ligação 30 

predial que não está ligada na caixa de inspeção; Ofício Expedido nº. 811/SMHSA/GAB/2016 31 

de 15/09/2016 à CASAN solicitando providências em relação aos sérios problemas de 32 

vazamento de esgoto que estão afetando residências do entorno e o muro de contenção na 33 

escadaria da José Boiteux; Ofício Expedido nº. 813/SMHSA/GAB/2016 de 16/09/2016 – 34 

Secretaria Municipal da Saúde solicitando providências em relação a Escadaria da José 35 

Boiteux que está com sérios problemas de vazamento de esgoto que estão afetando 36 

residências do entorno e o muro de contenção. Dando seguimento à reunião, Abraham passou 37 



                                                                                                             
a palavra à Assistente Social Elizonete Tietjen a qual informou que o Termo de Referência 38 

(TR) – Projeto de Educação Sanitária e Ambiental - ESA - Maciço do Morro da Cruz foi 39 

elaborado por um grupo técnico representado pela SMHSA, FLORAM, SMS, dentre outros. A 40 

ESA era para ser realizada antes da instalação dos contentores. Elizonete informou que foram 41 

realizadas reuniões nas comunidades da Queimada, Monte Serrat e Serrinha antes da 42 

instalação dos mesmos. Este TR será encaminhado à Caixa Econômica Federal e após 43 

aprovação, irá para licitação. A empresa que for contratada desenvolverá as atividades 44 

juntamente com a SMHSA e as comunidades. Quanto às indagações sobre as obras, Tiscoski 45 

relatou que a situação é a mesma da reunião anterior. Em relação aos contentores o Secretário 46 

informou que novo processo licitatório está tramitando. Momento das Comunidades: Sidnei do 47 

Nascimento da Comunidade Jagatá relatou o problema da falta de água que a comunidade 48 

está passando pelo desligamento do booster, principalmente nos finais de semana, sendo 49 

religado, por vezes, apenas na segunda feira. Sidnei destacou que as comunidades Jagatá e 50 

Queimada solicitam uma reunião específica para tratar deste assunto, pois é urgente a CASAN 51 

apresentar alguma alternativa para que as famílias não sofram por falta de água. Ao que 52 

Marcelino da CASAN informou que houve racionamento de água, considerando o baixo nível 53 

no reservatório. Disse ainda que o booster desliga automaticamente quando o nível de água 54 

está baixo. Como voltou a chover, possivelmente o fornecimento seja normalizado. Quanto à 55 

manutenção, Marcelino afirmou que o booster é diariamente monitorado pela equipe técnica 56 

da CASAN. Em relação à preocupação do líder comunitário, Marcelino enfatizou que no verão 57 

é mais tranquilo porque a região central de Florianópolis fica esvaziada considerando as férias 58 

escolares e o deslocamento de muitos moradores para a região balneária. Em relação à 59 

CELESC, Sidnei mencionou que, por um lado, há dificuldade financeira dos moradores para 60 

adquirir o padrão de entrada, já por outro lado, tem a dificuldade de se cadastrar no Número de 61 

Identificação Social (NIS) para ser beneficiado com o Kit Postinho. Também mencionou 62 

problemas em relação a coleta do lixo pesado. Na oportunidade Sr. Valmor, Presidente da 63 

Comunidade Morro da Queimada disse que em maio/2016 foi a última vez que houve coleta do 64 

lixo pesado. Sidnei solicitou informações sobre Gestão de Trânsito, ao que Grasiella relatou 65 

estar indo nas comunidades, porém por falta de recursos, não está conseguindo viabilizar a 66 

execução dos serviços necessários em cada comunidade. Janaína Rodrigues da Comunidade 67 

Santa Vitória relatou que na Rua Visconde Taunay tem rede nova e não recebe água, e que, 68 

segundo Leonardo da CASAN é por conta da falta de chuva. Informação confirmada por 69 

Marcelino dizendo que foi por conta da estiagem, quando diminui a captação da água. 70 

Adriano Rodrigues disse que a CASAN deveria ter lançado uma nota na imprensa informando 71 

a falta de água. Ao que Marcelino relatou que a diretoria tem dificuldade de aceitar a 72 

divulgação desse tipo de nota. Secretário Leodegar Tiscoski disse que estava na eminência 73 

de iniciar racionamento e a CASAN relutou contra o racionamento. Tiscoski esclareceu que a 74 



                                                                                                             
informação da CASAN é que, concluindo a grande obra – adutora - a ser iniciada em 2017, daí 75 

a Ilha terá água para os próximos vinte anos, isso dependendo também do clima. Em relação a 76 

CELESC, Janaína disse que não conseguiu providenciar a documentação necessária para 77 

possibilitar a implantação das redes elétricas necessárias. Em relação à COMCAP, sugeriu que 78 

o caminhão passe pela Servidão Santa Vitória saindo na Rua Joaquim Costa. Também 79 

solicitou definição dos dias de coleta com a Kia, ao que Ricardo respondeu que não tem como 80 

a COMCAP fazer um cronograma estabelecendo dia e local onde passa a Kia. Adriano 81 

Rodrigues disse que faz contato com a COMCAP de acordo com a demanda da comunidade 82 

Morro do Horácio. O representante da mesma comunidade citou a importância de instalar os 83 

contentores armazenados no pátio da COMCAP, enquanto as comunidades convivem com o 84 

lixo e os roedores. Adriano reclamou a frequente ausência da Secretaria Municipal de Obras, 85 

sendo que as demandas da mesma Secretaria continuam pendentes. Exemplificando a cratera 86 

na Rua Antônio Carlos Ferreira, próximo ao nº 595. Quanto à Gestão de Trânsito, foram 87 

colocadas as placas, mas a sinalização não é colocada, disse Adriano. Em relação à CASAN, 88 

o mesmo reclamou sobre a falta de água na comunidade, destacando que a Rua Xumadela 89 

ficou seis (6) dias sem fornecimento de água. Levando em consideração os problemas 90 

pertinentes à segurança pública, Adriano Rodrigues solicitou reunião específica com a 91 

Secretaria de Segurança do Estado e do Município. Grasiella da SMSGT informou que em 92 

reunião na semana passada foi acordado que a Guarda Municipal irá fazer contato com as 93 

instituições na comunidade, interagindo com as crianças junto às escolas. Secretário 94 

Tiscoski, sensibilizado com a situação das comunidades, disse que a Secretaria de Habitação 95 

irá promover a reunião das lideranças comunitárias com o Secretário Municipal de Segurança e 96 

Gestão de Trânsito e Secretário Estadual de Segurança Pública. D. Lenira da Comunidade 97 

Morro do Céu solicitou atenção especial aos problemas relacionados à poda de árvores, 98 

salientando que esta demanda vem sendo abordada há anos, porém até o momento não foi 99 

resolvido. Na oportunidade, foram identificados problemas com relação a pode de árvores nas 100 

comunidades Santa Vitória, Morro do Horácio e Monte Serrat. D. Lenira relatou que teve início 101 

a construção da Creche no Morro do Céu; enalteceu o trabalho realizado pela COMCAP; 102 

solicitou atenção ao lixo depositado na Rua Cruz e Souza; enalteceu o trabalho da Polícia 103 

Militar com crianças e adolescentes. Alex Correia da Comunidade Morro da Mariquinha 104 

indagou sobre a previsão de execução dos projetos menores nas comunidades do Maciço; 105 

solicitou à COMCAP colocação de duas caixa Brooks na Rua Laura Caminha Meira; pediu 106 

informações sobre a instalação dos contentores; solicitou providências da CELESC a uma 107 

demanda à qual o representante da CELESC Adriano Luz pediu que Alex se dirigisse à sede 108 

da Companhia em Capoeiras para conhecer o funcionamento da CELESC, quando iria tomar 109 

providências com relação ao problema. Alex enfatizou a necessidade de maior fiscalização da 110 

obra do muro de contenção, afirmando que se soltaram algumas pedras. Janaína Rodrigues 111 



                                                                                                             
da Comunidade Santa Vitória disse que duas escadarias precisam ser inclusas no projeto. 112 

Também solicitou melhorias na rede de água e esgoto. Quanto ao problema de vazamento 113 

existente na comunidade, já está agendada, para amanhã (07/10), a vistoria com Leonardo da 114 

CASAN. Sidnei Nascimento da Comunidade Jagatá solicitou a manutenção da rede de esgoto 115 

na Servidão Furtado. Já no final da Servidão Siqueira disse que o corrimão está solto. Quanto 116 

aos avanços do Projeto Maciço do Morro da Cruz no decorrer do mês de setembro, a 117 

Secretaria Municipal de Educação (SME) informou: Creche Santa Vitória: Licitação finalizada. 118 

Aguardando a confecção do contrato. Expectativa de emissão de Ordem de Serviço para a 119 

próxima semana; Creche Saco dos Limões (Caeira): Dia 29/09 foi assinada a Ordem de 120 

Serviço para o início da obra; Creche Morro do Horácio: Dia 26/09 foi assinada Ordem de 121 

Serviço para o início da obra. Informe: Seminário Interno de Desenvolvimento Territorial e 122 

Redução de Riscos de Desastres, no dia 27/10/2016, a partir das 9:00, no Parque do Maciço 123 

do Morro da Cruz. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu Paulina Korc redigi 124 

a presente ata. 125 

          126 


