
                                                                                                             
 Relatório da 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 30/07/2014.   1 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no Auditório do 2 

Conselho Regional de Química, sito à Av. Pref. Osmar Cunha, nº 126 - 1º andar - Edifício Belo 3 

Empresarial – Centro – Florianópolis, se reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do 4 

Maciço do Morro da Cruz: Ruy Alves (Caeira); Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves 5 

(Jagatá); Adriano Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Antônio Luiz Vilela (Tico Tico); Evandro 6 

Ferreira (Morro da Mariquinha); Luana Farias (Morro do 25); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); 7 

Sadi Manoel Gomes (SMO); Kátia Regina Medeiros e Renato João Horstmann (CASAN); Adriano 8 

Luz (CELESC); Américo Pescador, Rogério Miranda, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Paulina 9 

Korc, Zeli Sabino Delfino, Simone Caldeira, Carmelita Luzia Back, Cinthia Rosa, Betina D’Ávila, 10 

Marina Feltrin Dambros, Laís Gianesini e Natália Tonelo (SMHSA); Paulo Ricardo,  Helio Fernando 11 

Madruga, Julio Vilpert, Jader Bitencourt, Claudinei Aducio Pereira e Carlos Alexandre Szpoganicz 12 

(Empresa STC); Guilherme Laraya de Almeida Godoy e Clóvis Kuster dos Santos (Empresa 13 

Engevix), somando um total de quarenta e três (43) pessoas. A reunião foi coordenada pelo Diretor 14 

de Habitação Engº. Américo Pescador que agradeceu a presença dos membros do Comitê Gestor 15 

do Maciço do Morro da Cruz e colocou em apreciação as seguintes atas: 71ª Reunião Ordinária; 16 

19ª Reunião Extraordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade, incluindo as considerações 17 

anteriormente apresentadas pelo Sulimar. Paulina justificou a ausência dos seguintes membros: 18 

Neide Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Cedenir Valter da Silva 19 

(SME); Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); Maria Cléia Turnes Demétrio (CELESC); 20 

Marcelino Aloir Dutra (CASAN). Considerando a pauta, Engº. Américo apresentou os informes: 1) 21 

A COMCAP justificou a ausência de seu representante e disponibilizou documento referente aos 22 

contentores o qual será esclarecido na Reunião da Comissão do Lixo. 2) O representante da 23 

Secretaria Municipal de Educação, impossibilitado de estar presente na reunião informou por e-24 

mail, que a disponibilização do “vigilante na Escola Osvaldo Galupo está dependendo de licitação e 25 

o cronograma de obras da educação para a cidade, com data de início e fim das obras, ainda está 26 

sendo discutido com a equipe gestora da SME”. Adriano, Presidente da Associação de Moradores 27 

do Morro do Horácio questionou a resposta apresentada pela Secretaria de Educação, avaliando a 28 

urgência da definição. Para tanto, o Comitê Gestor questionou a posição da Secretaria de 29 

Educação e requer audiência com o Secretário com urgência urgentíssima para tratar do assunto. 30 

3) Reunião Comissão de Saneamento: Dia 13 de agosto, às 17 horas, local a definir. Ruy destacou 31 

que é necessário criar eventos, atividades para aproximar as pessoas à questão ambiental, 32 

juntamente com outras instâncias governamentais e comunitárias. Na oportunidade foi enfatizada a 33 

importância do envolvimento da COMCAP, FLORAM, Secretaria de Educação e Centro de Controle 34 

de Zoonoses. 4) Reunião Conselho Consultivo do Parque: Dia 06 de agosto, às 15 horas, na Sede 35 

do Parque do Maciço do Morro da Cruz. Sulimar disse que há um ano e sete meses está sem 36 

acesso às atas e há um ano as reuniões sem quórum. Para tanto, Mauro da FLORAM disse que irá 37 

disponibilizar todas as atas e justificou as ausências da Fundação nas reuniões do Comitê Gestor 38 



                                                                                                             
por acúmulo de trabalho. Sulimar salientou que a FLORAM não está com equipe para atender as 39 

comunidades. Mauro ressaltou a importância da participação das lideranças comunitárias nas 40 

reuniões do Conselho Consultivo do Parque. Ruy disse que há um distanciamento com relação ao 41 

Parque e enfatizou que a iniciativa da Caeira deve se propagar. 5) Reunião entre Presidente da 42 

CELESC, Prefeito Municipal e Secretário de Habitação, dia 05 de agosto; 6) Vídeo Institucional – 43 

Paulina deverá disponibilizar o Link. 7) Visita do Prefeito: Servidão Siqueira, Morro do Céu e 44 

CONSEBAN, dia 05 de agosto, às 10 horas. Na sequência, Engº. Jader da Empresa STC fez breve 45 

relato sobre a situação das obras em cada comunidade: Morro do Horácio – em execução 46 

drenagem do canal. Vila Santa Vitória - em execução muros do contrato de risco, com logística de 47 

roldanas para transporte de materiais; a conclusão do muro próximo a casa do Sr. Matias está 48 

prevista para aproximadamente uma semana e está prevista a abertura de uma via no local. Caeira 49 

- Servidão Xiru está sendo concretado o primeiro trecho da via. Morro da Mariquinha - está sendo 50 

executado um muro, na Rua Clemente Rovere acontecerá desmonte de rochas com argamassa 51 

expansiva; na Servidão Siqueira escadaria, muro e rede de esgoto.  Na região da Nova Descoberta 52 

- muro, abertura de via e rede de esgoto; muro na Rua José Boiteux. Monte Serrat: muro e rede de 53 

esgoto da Servidão Visual; na Rua General Vieira da Rosa - pavimentação, alargamento de via, 54 

calçadas. Serrinha -  obras na Servidão Diplomata e escadaria e muro da Servidão dos Pássaros. 55 

Previsão de obras: Rua Germinal Moreira será iniciada no dia seguinte à presente reunião, obras 56 

de recuperação da via e está previsto muro no Beco Araranguá  e um muro de grandes proporções 57 

próximo a igreja do bairro Queimada/Jagatá. Sulimar solicitou que a empresa avalie o tamanho das 58 

pedras que os operários estão carregando. Américo convidou os membros do Comitê Gestor para 59 

acompanhar o esforço e também o transtorno para executar as obras. Zeli salientou o gigantesco 60 

esforço dos operários. Adriano Rodrigues do Morro do Horácio reiterou a solicitação à CASAN 61 

sobre a criação de um grupo de moradores da comunidade para fechar o registro em caso de 62 

vazamento de água. Renato Horstmann informou sobre a impossibilidade, considerando que tal 63 

ação comprometerá o fornecimento de água para outras regiões do município. Adriano solicitou 64 

atuação da FLORAM com relação à fiscalização. Referindo-se à COMCAP, Adriano solicitou 65 

aquisição de equipamentos que possam executar os serviços necessários em comunidades 66 

localizados em morros. À CELESC, Adriano solicitou que a fiação elétrica, localizada na Rua Assis 67 

Antunes de Matos, seja passada aos novos postes e os de madeira sejam retirados. Adriano 68 

refletiu sobre a problemática referente à atuação da polícia na comunidade, informando que no dia 69 

anterior à presente reunião, a polícia deu um tiro o qual foi parar na escola, criando insegurança 70 

aos moradores e à Escola Osvaldo Galupo. D. Lenira informou que o IPUF realizou três visitas 71 

técnicas no Morro do Céu. Com relação ao Centro de Controle de Zoonoses, a comunidade 72 

remeteu ofício e não obteve nenhuma resposta. Referindo-se às obras, D. Lenira solicitou que a 73 

empreiteira informe a comunidade dos dias em que serão realizadas obras para que os moradores 74 

se organizem com seus veículos. Luana do Morro do 25 solicitou providências com relação ao 75 

barro que escorreu sobre a rua, local onde estão sendo executadas obras de infraestrutura. Sr. 76 



                                                                                                             
Suélio indagou o grupo quanto aos buracos que ficaram na Rua Corália Ferreira da Luz depois que 77 

a CASAN concluiu as obras. Foi esclarecido que este trabalho é de responsabilidade da Secretaria 78 

Municipal de Obras. Sr. Sulimar colocou que o Poder Público e as comunidades vem resolvendo as 79 

questões diárias do PAC, mas a preocupação é o Pós PAC.  “Como vai ficar este relacionamento?”, indagou 80 

Sulimar, propondo que se comece a pensar nisto. “É necessário um plano de ação para o pós PAC”, 81 

concluiu Sulimar. Ruy Alves refletiu que, com as obras foram realizadas benfeitorias e demonstrou 82 

sua preocupação com os vazios urbanos que é uma porta aberta para novas ocupações. É preciso 83 

pensar uma ação específica para o Maciço do Morro da Cruz, disse Ruy, referindo-se à 84 

necessidade de fiscalização. “Polícia é uma questão delicada. O tráfico é um câncer, um lixo que 85 

permanece na comunidade. A segurança pública deve ser discutida entre o poder público municipal 86 

e estadual”, enfatizou Ruy. Sulimar sugeriu que a Secretaria de Segurança, municipal e estadual, 87 

trace estratégias de ação, pois as lideranças comunitárias não tem condições de se aproximar dos 88 

policiais. Ronaldo disse que a própria polícia não oferece segurança aos moradores das 89 

comunidades. Sugeriu que seja protocolado ofício à Casa Civil do Estado, pois na Corregedoria tem 90 

receio de represália. Com relação às ações da polícia, o grupo avaliou positivamente as alternativas 91 

para inibir o tráfico nas comunidades e sugeriu ação conjunta: tão logo a polícia derruba o barraco, 92 

um setor público recolhe imediatamente o material derrubado. Engª. Kátia comunicou que o 93 

contrato da CASAN foi prorrogado até o final do corrente ano. Disse ainda que a questão de 94 

segurança é extremamente complexa e avaliou que este assunto não deveria ser discutido neste 95 

fórum. Engª. Kátia informou que a orientação da CASAN é de que os operários se ausentem do 96 

local, quando há intervenção da polícia. Mauro informou que a FLORAM está realizando reforma 97 

da guarita, construindo o banheiro e providenciando um vigilante. Disse ainda que a FLORAM está 98 

realizando trabalho educativo nas escolas; manutenção e jardinagem no Parque. Mauro avalia que 99 

o ‘parque não está abandonado’, como foi colocado pelas lideranças comunitárias. Por outro lado, 100 

enfatizou que as lideranças comunitárias não estão dando importância suficiente ao Conselho 101 

Consultivo do Parque. Na oportunidade solicitou esclarecimentos sobre a demarcação do parque. 102 

Por fim, Mauro convidou o grupo para conhecer o Parque. Cândido informou que há empenho da 103 

Isabela e do Adriano do IPUF os quais estão realizando as visitas técnicas para, na sequência, 104 

prever a execução das demandas elencadas pelas comunidades. Salientou que, ao transitar pelo 105 

Maciço do Morro da Cruz, observou que o sistema viário agilizou o fluxo de veículos centro-bairro, 106 

mas também que há veículos estacionados em locais indevidos. Nada mais havendo a tratar a 107 

reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 108 


