
                                                                     
Relatório  da  62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 03/07/2013.      1 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e treze, às dezesseis horas, no Auditório do Museu 2 

Histórico do Palácio Cruz e Souza, sito à Praça XV de Novembro – Centro – Florianópolis, se 3 

reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Antônio Carlos 4 

Matias (Santa Vitória); Lenira Stuart (Morro do Céu); Valmor Euclides Coelho (Morro da 5 

Queimada); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Antônio Luiz Vilela e Amanda Alves Vilela (Morro do 6 

Tico-Tico); Marcelo Ferreira (Morro da Mariquinha); Anderson Magno Ferreira e João Ferreira de 7 

Souza/Sr. Teco (Mont Serrat); Neide Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da Silva 8 

(CONSEBAN); Lívia Fontana (SEMAS); Sandro Azevedo (SMO); Ronaldo Cesar Laurindo 9 

(Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão); Mauro Manoel da Costa (FLORAM); 10 

Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra e Kátia Regina Medeiros 11 

(CASAN); Rafael Hahne, Américo Pescador, Rogério Miranda, Juliana Hartmann Gomes; Kelly 12 

Cristina Vieira, Andrea Cardozo da Silva, Paulina Korc, Tamires Vígolo, Noemi Santana 13 

Rodrigues, Simone Caldeira e Carmelita Luzia Back (SMHSA), Vanessa Cardoso S. M. Lima 14 

(SMS) e Joel Batista (Associação de Moradores da Agronômica), somando um total de trinta e 15 

uma (31) pessoas. O Secretário de Habitação Rafael Hahne iniciou a reunião acolhendo os 16 

presentes e esclarecendo o motivo de sua ausência em reuniões anteriores. Por solicitação do 17 

Secretário, a reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador que 18 

teve a colaboração da Amanda Vilela como facilitadora e Marcelo Ferreira sendo gestor do 19 

tempo. De acordo com a pauta, foram colocadas em apreciação as atas das seguintes reuniões: 20 

56ª Reunião Ord. de 28/11/2012; 57ª Reunião Ord. de 12/12/2012; 58ª Reunião Ord. de 21 

27/02/2013; 59ª Reunião Ord. de 27/03/2013; 60ª Reunião Ord. de 24/04/2013; 61ª Reunião Ord. 22 

de 29/05/2013 e 15ª Reunião Extraord. de 17/04/2013, as quais foram aprovadas por 23 

unanimidade. Na sequência foram apresentados os informes: a) Kelly relatou sobre a realização 24 

da Reunião Comissão de Saneamento do Maciço do Morro da Cruz na qual, dentre outras 25 

questões abordadas, foi apresentado o Projeto Agricultura Urbana. A Comissão de Saneamento 26 

definiu pelo agendamento de um novo encontro a ser definido pelo Comitê Gestor. b) Sr. Sulimar 27 

expôs a situação do Projeto de Lei que trata da criação do Parque do Maciço do Morro da Cruz. 28 

O mesmo relatou que no dia 01/07/2013, após tramitar por todas as Comissões, o referido Projeto 29 

estava na ordem do dia da Câmara de Vereadores, porém foi retirado da pauta pela Comissão de 30 

Meio Ambiente da Câmara para avaliar a emenda da ACAERT. Considerando a possibilidade do 31 

referido projeto tramitar novamente em algumas comissões, o grupo avaliou que pode se alongar 32 

o período para retornar à ordem do dia. Neste sentido, D. Neide salientou a importância de 33 

retomar o projeto e fazer pressão individualizada nos gabinetes dos vereadores, mostrando a 34 

importância do projeto do parque. “Se a gente vai deixar a proliferação de emissoras, então 35 

vamos deixar também as famílias residentes na área do parque”, disse D. Neide. Salientando que 36 

os critérios deverão ser utilizados de forma igualitária. Sr. Mauro, representante da FLORAM, 37 

informou que participou de reunião da Comissão de Meio Ambiente, por solicitação dos 38 

vereadores, que solicitaram esclarecimentos sobre a categoria. Na oportunidade, Sr. Mauro 39 

relatou que parque urbano não pode ser considerado como unidade de conservação e, após 40 



                                                      
estudos realizados pela Empresa Iguatemi foi concluído que deveria ser definido como parque 41 

natural. O grande impasse está nas áreas conflitantes, onde estão instaladas as emissoras de 42 

comunicação, o heliponto, além das áreas ocupadas por residências. Sr. Teco salientou que o 43 

número de emissoras no início do projeto era bem menor ao número atual. Sr. Sulimar salientou 44 

a importância do documento emitido pela FLORAM a respeito do projeto. O grande impasse é 45 

que a ACAERT esteve ausente das reuniões do Conselho Consultivo do Parque e agora está 46 

tomando posição de forma desarticulada com as discussões já ocorridas anteriormente. Engº. 47 

Rafael salientou que a FLORAM e a administração municipal tem interesse em oficializar o 48 

parque. Para aprofundar esta discussão foi agendada a Reunião da Comissão de Saneamento do 49 

Maciço do Morro da Cruz para o dia 10 de julho, às 16 horas, em local a ser confirmado pela 50 

Paulina. c) Kelly informou sobre a Operação Alerta Vermelho, projeto desenvolvido pelo Corpo 51 

de Bombeiros, visando reduzir o índice de ocorrências de incêndio e outros acidentes 52 

relacionados ao uso do botijão de gás de cozinha e instalações elétricas. A ação acontecerá nas 53 

comunidades do Morro do Horácio, Monte Serrat, Alto Caeira e Morro da Mariquinha, e 54 

corresponde a última etapa do curso de Brigada Comunitária desenvolvido com moradores 55 

dessas comunidades e de outras do Maciço do Morro da Cruz. d) Engº. Rafael informou que as 56 

obras de infraestrutura das comunidades Monte Serrat, Caieira, Serrinha e Morro da Penitenciária 57 

serão coordenadas pelos engenheiros: Rogério Miranda, Renato Pagani e o Secretário Adjunto 58 

Daniel Fernandes. O Secretário também relatou que na semana anterior foi finalizado o processo 59 

licitatório das demais comunidades, para obras de infraestrutura. Engº. Rafael informou que 60 

esteve em Brasília, juntamente com o Engº. Américo, para pleitear agilidade dos projetos 61 

pertinentes à Secretaria de Habitação, exemplificando o Projeto dos muros de contenção. Na 62 

sequência, D. Neide indagou sobre a previsão de execução das obras da CASAN na Rua 63 

Anacleto Damiani. Neste sentido, Sr. Salvador sugeriu que a Prefeitura informasse a família 64 

sobre a execução das obras, caso houvesse discordância com relação ao projeto deveria ser 65 

acionado o Ministério Público. Após inúmeras ponderações, o grupo sugeriu primeiramente 66 

oficializar à Vigilância em Saúde e solicitar providências e, posteriormente, encaminhar ao 67 

Ministério Público. A Secretaria de Habitação emitirá ofício à Vigilância em Saúde para solicitar 68 

averiguação do caso abordado. Sobre a possibilidade de executar a obras de cima para baixo, 69 

Engª Kátia avaliou como inviável, pois na medida em que a obra é executada, 70 

concomitantemente, as residências deverão estar sendo ligadas na rede coletora. Na sequência, 71 

de acordo com a pauta, a arquiteta Juliana Hartmann Gomes apresentou o Projeto Habitacional 72 

Multifamiliar. O projeto contempla apartamentos de dois e três dormitórios, sendo blocos de três 73 

ou quatro andares, de acordo com a área disponível. Engº. Américo salientou que esta proposta 74 

surgiu após os inúmeros processos licitatórios sem empresas interessadas. Esclareceu que não 75 

há área definida para este projeto, considerando que o projeto está em discussão. Houve 76 

esclarecimento sobre a dificuldade de proporcionar segurança na construção das unidades 77 

habitacionais unifamiliares, considerando a falta de estrutura local, por isso foi ventilada a opção 78 

de edificação de blocos de apartamentos. Houve esclarecimento de que o objetivo do projeto 79 

multifamiliar propõe atender as famílias que estão em áreas de alto risco e não para residências 80 



                                                      
precárias. Arquiteta Juliana salientou também que o Projeto Habitacional Multifamiliar poderia ser 81 

viabilizado pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Com relação à questão dos terrenos, D. 82 

Neide falou da área atrás da Igreja Universal, na altura da Rua Irmão Joaquim. No local estava 83 

prevista a construção de creche e Rua transversal da Rua Anacleto Damiani e Rua Irmão 84 

Joaquim. Sr. Ronaldo informou que, na área citada pela D. Neide, seria possível construir 85 

aproximadamente trinta (30) habitações. Juliana Hartmann também esclareceu que, caso haja 86 

edificação de habitações multifamiliares, será necessária a alteração de zoneamento nas áreas 87 

utilizadas para o referido projeto. Com relação à aceitação ou não das habitações multifamiliares, 88 

Sr. Sulimar sugeriu que o projeto fosse apresentado às famílias que serão beneficiadas com 89 

unidade habitacional a serem construídas. Em complementação, D. Neide avalia que existe um 90 

cadastramento das famílias beneficiárias das unidades habitacionais, às quais deverá ser 91 

realizada a apresentação deste projeto de habitação multifamiliar. Na oportunidade D. Neide 92 

mencionou duas preocupações: 1) A qualidade das construções multifamiliares; 2) Indagou por 93 

que as famílias de baixa renda não podem ocupar espaços como o do INSS, considerando ser 94 

espaço público. Neste sentido, Sr. Sulimar informou que o Conselho Municipal de Habitação de 95 

Interesse Social (CMHIS) está discutindo sobre os espaços públicos e particulares desocupados. 96 

Com relação às áreas anteriormente avaliadas como disponíveis para construção, hoje, muitas 97 

delas já estão ocupadas irregularmente. Por fim, o grupo avaliou a importância de discutir este 98 

projeto com as famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais multifamiliares. Lívia 99 

sugeriu que as paredes sejam recheadas com lã de vidro para minimizar o barulho de vizinhos. 100 

Com relação às ocupações irregulares do Município, Engº. Rafael informou que em reunião com 101 

o Prefeito Municipal, está sendo articulado o processo de fiscalização no Município para inibir as 102 

ocupações irregulares em todas as áreas da cidade. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 103 

encerrada e eu Paulina Korc redigi a presente ata. 104 

                105 


