
                                                                                                             
 Relatório da 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 27/08/2014.   1 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no Auditório da 2 

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

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro e Ruy Alves (Caeira); 4 

Paulo Silva (Serrinha);  Valmor Coelho (Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos 5 

Rodrigues (Morro do Horácio); Suélio Jane de Mesquita (CONSEBAN); Cândido Bordeaux Rego 6 

Neto (IPUF); Ronaldo Cesar Laurindo (S. Segurança); Cedenir Valter da Silva (SME); Paulo 7 

Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP);  Kátia Regina Medeiros e Renato João Horstmann 8 

(CASAN); Elton de Souza e Maria Cléia Turnes Demétrio (CELESC); Américo Pescador, Rogério 9 

Miranda, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Simone Caldeira, 10 

Carmelita Luzia Back, Cinthia Rosa, Cláudia Brasil de Barros, Betina D’Ávila, Marina Feltrin 11 

Dambros e Laís Gianesini (SMHSA), somando um total de vinte e sete (27) pessoas. A reunião foi 12 

coordenada pelo Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador que agradeceu a presença dos 13 

membros do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz e colocou em apreciação a ata da 72ª 14 

Reunião Ordinária a qual foi aprovada por unanimidade. Paulina justificou a ausência dos 15 

seguintes membros: Lenira Stuart (Morro do Céu); Anderson Magno Ferreira (Monte Serrat); Neide 16 

Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Elton Rosa Martinovsky (PGM); 17 

Lívia Fontana (SEMAS); Marcelino Aloir Dutra (CASAN) e Kelly Cristina Vieira (SMHSA). 18 

Considerando a pauta, Engº. Américo apresentou o estágio em que estão as obras do Projeto 19 

Maciço do Morro da Cruz por comunidade, conforme segue: JAGATÁ: execução de muro de 20 

arrimo; Servidão Siqueira – execução de rede de esgoto e muros. MARIQUINHA: Módulos 21 

hidráulicos e construção de casa modular. MONTE SERRAT: Nova Descoberta – muro e casas 22 

modulares; Rua General Vieira da Rosa – construção de galeria e execução da drenagem. 23 

CONSEBAN: Construção de rampa e pavimentação da Rua Germinal Moreira. MORRO DO 25: 24 

Execução de muro de arrimo e canal. SANTA VITÓRIA: Execução de muro de arrimo. HORÁCIO: 25 

Muro de arrimo. PENITENCIÁRIA: Execução de muro de arrimo para abertura de via. SERRINHA: 26 

Reparos na rede de drenagem; recuperação da rede de esgoto; execução de muro de arrimo; 27 

execução de escadas; pavimentação em concreto na Servidão dos Pássaros. CAEIRA: 28 

Pavimentação Rua C-2. Com relação à Comissão de Saneamento, Ruy refletiu que “o momento 29 

não é conveniente para fazer resgate do projeto. No momento a necessidade é do nivelamento de 30 

informações entre os diferentes setores da Prefeitura para, posteriormente traçar metas. Este foi o 31 

encaminhamento da Comissão de Saneamento, disse Ruy, salientando a deficiência 32 

interinstitucional. Na oportunidade, salientou a importância do envolvimento das comunidades na 33 

discussão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Kátia e Renato solicitaram cópia do ofício 34 

remetido à CASAN sobre as demandas do Maciço do Morro da Cruz. Conselho Consultivo do 35 

Parque – Sulimar reclamou a ausência dos conselheiros das comunidades nas reuniões do 36 

Conselho do Parque. Mauro relatou que está coordenando vários parques e salientou a 37 

necessidade urgente da FLORAM definir o diretor do Parque do Maciço do Morro da Cruz. Ruy 38 



                                                                                                             
reiterou a importância da organização do parque, divulgação e envolvimento dos diversos setores 39 

da Prefeitura. Salientou a importância do envolvimento da Diretoria do Bem Estar Animal. Sulimar 40 

ressaltou o problema com relação aos lagos. Disse ainda da impossibilidade de criar uma pista de 41 

skate, pela poluição sonora que iria provocar. Sulimar expôs que, por sugestão do Conselho 42 

Consultivo do Parque, poderia ser construído um chafariz estilo europeu, onde ao pisar em 43 

determinado lugar jorraria água, servindo como entretenimento, e que a água necessária havia sido 44 

encontrada no próprio Parque em uma nascente. O grupo presente foi informado que a reunião do 45 

Conselho Consultivo do Parque está agendada para o dia 03 de setembro, na Sede do Parque. 46 

Ruy enfatizou que os cuidados com a Sede do Parque está garantida, está faltando o cuidado com 47 

o entorno, com a Unidade de Conservação. Enfatizou a importância em criar atividades às demais 48 

comunidades para que todos se envolvam com a Unidade de Conservação. Sulimar sugeriu o 49 

envolvimento da Secretaria de Educação com relação ao Parque. Para tanto foi definido que a 50 

Secretaria de Habitação oficializará convite à Secretaria de Educação para estar presente na 51 

próxima reunião do Conselho Consultivo. Sulimar disse que as emissoras televisivas irão participar 52 

desta reunião. IPUF: Cândido informou sobre a mudança de diretoria do IPUF, e que a previsão de 53 

definir o novo Diretor de Operações está prevista até a próxima semana. Ruy citou o problema das 54 

carcaças depositadas e carros estacionados em locais indevidos, atrapalhando o trânsito. Salientou 55 

que a Guarda Municipal deverá agir nas comunidades e o IPUF sinalizar. Cândido disse que o 56 

Superintendente Dácio está ciente de que o novo diretor deverá estar presente na próxima reunião 57 

do Comitê Gestor. Sulimar alertou que, na ausência de sinalização não há proibição e infração. D. 58 

Tereza também citou o problema dos carros estacionados irregularmente. Na oportunidade, foi 59 

definido que a Secretaria de Habitação remeterá ofício à Polícia Militar anexando registro 60 

fotográfico que será executado pela assistente social Simone, solicitando a retirada do material 61 

depositado em local indevido. Secretaria Municipal de Educação: Cedenir disse que buscou 62 

informações com o setor de educação fundamental que são as já citadas na reunião anterior. Na 63 

oportunidade, informou sobre os recursos advindos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 64 

BID. Foi definido que será articulada uma reunião entre as lideranças comunitárias e a Secretaria 65 

de Educação para avaliar as demandas do Maciço do Morro da Cruz referentes àquela pasta. Ruy 66 

citou o problema de vazamento de esgoto e mau cheiro próximo à sua casa. Para tanto, Renato 67 

relatou que a CASAN já repassou esta demanda à empreiteira responsável. Na sequência os 68 

membros do Comitê Gestor foram convidados a participar da Audiência Pública de Revisão do 69 

Plano Municipal de Redução de Riscos - PMRR - Apresentação da nova versão do PMRR de 70 

Florianópolis – Dia 04 de setembro de 2014, das 17 às 21 horas, no Auditório do Centro de 71 

Educação Continuada – Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis. Sr. Valmor citou duas 72 

demandas pendentes: necessidade urgente de alteração da rótula da Rua Aníbal Nunes Pires; 73 

Negociação da Associação de Moradores e Secretaria de Educação sobre a contrapartida que é a 74 

sede da Associação. COMCAP: Com relação ao projeto dos contentores, Paulo Pinho informou 75 

que a empresa já está sendo homologada. Esclareceu que o projeto levará em torno de seis meses 76 



                                                                                                             
para implantação, para tanto será necessário traçar um cronograma. Paulo Pinho esclareceu que 77 

os contentores serão para servir as servidões, já os moradores da rua geral deverão utilizar lixeira 78 

individual. A instalação dos contentores será gradativa e a finalidade é eliminar as lixeiras coletivas. 79 

Ao chegarem os contentores que estão sendo adquiridos, será agendada reunião específica para 80 

tratar deste assunto. Com relação à CELESC, foram citadas duas demandas: Adriano da 81 

Comunidade do Morro do Horácio citou a necessidade de extensão de rede na Servidão Assis 82 

Antunes de Matos. Esta demanda será remetida à CELESC oficialmente pela Secretaria de 83 

Habitação. Paulo Silva da Comunidade da Serrinha também mencionou a necessidade de 84 

extensão de rede. O líder comunitário foi orientado a repassar os dados à assistente social Simone, 85 

para que a Secretaria de Habitação possa emitir ofício à CELESC. Ruy salientou a constante 86 

ausência da SMDU nas reuniões, reiterando a importância da ação desta Secretaria no Projeto 87 

Maciço do Morro da Cruz. Como encaminhamento foi definido que a Secretaria de Habitação 88 

remeterá ofício à SMDU solicitando a presença do seu representante nas reuniões. Os membros do 89 

Comitê Gestor solicitaram que seja agendada reunião do Comitê Gestor com o Prefeito, haja visto 90 

ter sido sugestão do próprio Prefeito, em 2013, promover tal reunião que poderia ser mensal,  tendo 91 

por motivo os problemas de interlocução com outras secretarias. Finalizando a reunião, ficou 92 

agendada reunião extraordinária apenas com as lideranças comunitárias para o dia 05 de 93 

setembro, às 16 horas, em local a ser definido. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 94 

e eu, Paulina Korc, redigida presente ata. 95 

          96 


