
                                                                     
ATA  da  57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 12/12/2012.      1 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às dezesseis horas, na sala 06 do 2 

Centro de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis, se 3 

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

Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Clair Correia de Jesus (Morro da 5 

Penitenciária); Antônio Luiz Vilela e Amanda Alves Vilela (Morro do Tico-Tico); Marcelo 6 

Ferreira (Morro da Mariquinha); Adalberto Anacleto Machado (Mont Serrat); Suélio Jane de 7 

Mesquita (CONSEBAN); Danilo Novais (morador da Comunidade Morro do Horácio); Luiz 8 

Carlos Leite, Ivanildo Francisco Reis – Chico, (COMCAP); Kátia R. Medeiros, Renato João 9 

Horstmann e Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Walério S. C. Moreira e Samuel Castro de 10 

Vasconcelos (CELESC); Elaine Pompermayer Otto (SEMAS); Antônio Simões Neto (SMO); 11 

Secretário de Habitação Nelson Bittencourt, Américo Pescador, Paulina Korc, Sueli Antunes 12 

de Oliveira, Danielle F. de Araujo, Rogério Miranda, Maria Aparecida Napoleão Catarina, 13 

Simone Lolatto, Andrea C. da Silva, Rudney Alves Pires e Kelly Cristina Vieira (SMHSA), 14 

somando um total de vinte e nove  (29) pessoas. A Secretária Adjunta de Habitação Kelly 15 

Cristina Vieira, iniciou a reunião justificando a ausência de Salomão Mattos Sobrinho, Neide 16 

Oliveira de Almeida e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Clara Ribeiro (Serrinha) e 17 

propondo que inicialmente sejam apresentados os informes: 1) Dia 19/12/2012, às 10 horas, 18 

haverá inauguração das instalações readequadas da Creche Municipal Celso Ramos – 19 

Prainha; 2) Sr. Simões repassou a informação que já foi acertado com o Engº. Calica do IPUF 20 

a alteração da rótula da Rua Aníbal Nunes Pires; também já deu encaminhamento ao 21 

problema da tampa na Rua General Vieira da Rosa; 3) A visita ao aterro sanitário está 22 

prevista para o dia 17/12/2012, às 13:30 horas, tendo como local de encontro a SMHSA; 4) 23 

Sr. Clair convidou o grupo a participar da Festa das Crianças que será realizada no dia 24 

22/12/2012, às 15 horas, na Casa da Criança – Rua Álvaro Ramos – Morro da Penitenciária; 25 

5) D. Lenira informou que a Festa das Crianças do Morro do Céu será no dia 21/12/2012, à 26 

noite; 6) A Festa das Crianças no Morro da Mariquinha será no dia 15/12/2012, à tarde, 27 

informou Marcelo; 7) Sr. Suélio informou que na mesma data também haverá Festa no 28 

CONSEBAN, às 15 horas; 8) Kelly informou que está prevista a entrega das dezesseis (16) 29 

unidades habitacionais ainda em dezembro, a perspectiva é para o dia 20 ou 21 do corrente 30 

mês. O grupo será informado pela Paulina quando for definida a data. Com relação às 31 

perspectivas para 2013, Elaine Otto da SEMAS informou que o pagamento do aluguel social 32 

está em dia, com exceção de apenas uma família que está com a situação pendente por 33 

conta da falta de documentos. Referindo-se à necessidade de alteração da lei do aluguel 34 

social, Marcelo ressaltou que as lideranças comunitárias estão preocupadas quanto ao prazo 35 

que, pela lei atual, esgota em março de 2013. Para tanto, foi elaborado documento 36 

endereçado à Comissão de Transição apresentando a preocupação quanto ao prazo, 37 

documento este assinado pelas lideranças comunitárias presentes. Com relação às obras, o 38 

grupo foi informado que no dia 05 de dezembro foi aberto o processo licitatório para as obras 39 

de infraestrutura das comunidades: Caieira – Serrinha – Mont Serrat e Penitenciária, 40 



                                                      
destacando que três empresas se habilitaram. Marcelino da CASAN informou que na Rua 41 

Araranguá não há possibilidade de executar a extensão de rede de água. O mesmo sugeriu 42 

que a comunidade solicite oficialmente à CASAN o estudo da extensão de rede às famílias 43 

que permanecem sem água naquela localidade. Engº. Rogério relatou que falta apenas 44 

realizar o levantamento de campo no Morro do 25. Informou também que a rede de esgoto 45 

iniciará na segunda quinzena de janeiro, desde a Rua Anacleto Damiani até a Rua José 46 

Boiteux, salientando que já foi realizada reunião na Rua José Boiteux. Engº. Américo 47 

informou que a Empresa Terraprime, responsável pela elaboração de projetos, rescindiu o 48 

contrato, retardando ainda mais as obras. Sr. Clair solicitou agilidade com relação aos muros 49 

de contenção, destacando que, dos três muros, um deles já foi construído pelo morador o 50 

qual investiu cerca de dez mil reais. Engº. Rogério relatou que, juntamente com Engº. 51 

Rudney e a empresa estão sendo realizadas visitas nas comunidades para tomar 52 

conhecimento da situação dos muros a serem construídos. Marcelino, da CASAN, ressaltou 53 

que é preciso tomar consciência de não desperdiçar água, usando a água de forma 54 

consciente, principalmente na temporada de verão. Engª. Kátia disse que houve problemas 55 

no Mont Serrat, esclarecendo que a falta de água é por conta da falta de água no município e 56 

não por causa das obras. Na oportunidade, Engª. Kátia informou que sessenta (60%) das 57 

obras já foram executadas. Esclareceu que as obras da Empresa STC estão amarradas por 58 

conta da ausência de obras de infraestrutura. Na Rua Tio Bento foram realizadas as obras 59 

por conta da caótica situação. Já no Morro da Queimada foram ampliados seiscentos metros 60 

de rede de esgoto. Engª. Kátia informou ainda que a Empresa STC tem feito muitos serviços 61 

de manutenção, porém estará em férias coletivas entre os dias 20/12/2012 à 10/01/2013. 62 

Marcelino destacou que, considerando a incansável colaboração da Kátia e do Renato junto 63 

ao Projeto Maciço do Morro da Cruz, fez um registro interno na CASAN parabenizando os 64 

mesmos pela dedicação. Sr. Sulimar salientou que as ações da CASAN ultrapassam 65 

qualquer expectativa de Florianópolis. Ressaltou que duas empresas tem mostrado seu 66 

compromisso com o Maciço do Morro da Cruz: CASAN e COMCAP.  Na oportunidade, Sr. 67 

Clair também parabenizou a CASAN pela atenção prestada à comunidade. Com relação à 68 

COMCAP, o grupo foi informado que está pendente a licitação dos contentores. Chico da 69 

COMCAP informou que está acompanhando o processo de limpeza dos bairros, perpassando 70 

todo o Maciço. Sr. Sulimar solicitou a limpeza da Servidão Bento Custódio Machado. Sr. 71 

Antonio reiterou o pedido da colocação da caixa brooks na Comunidade Tico-Tico. Walério 72 

informou que a CELESC está providenciando a extensão de rede das dezesseis (16) 73 

unidades habitacionais construídas pela Prefeitura. A previsão para energizar a nova rede 74 

está prevista para o dia 13/12, das 13 às 15 horas, quando haverá desligamento da rede 75 

geral. Após a instalação da nova rede, o fiscal da CELESC irá averiguar o serviço executado. 76 

Walério informou que irá à Comunidade do Morro da Mariquinha para identificar os 77 

equipamentos que estão com problemas. Também irá na Comunidade do Mont Serrat para 78 

identificar as demandas apresentadas pelo Sr. Berto.  Sr. Clair reiterou o pedido de poda de 79 

árvore que está ao lado do poste, salientando que está protocolado o pedido através do 80 



                                                      
0800. Sr. Sulimar solicitou providências urgentes com relação à rede de energia elétrica, 81 

relatando que em novembro houve incêndio na rede elétrica da Servidão Luiz Zilli. Quando a 82 

equipe da CELESC foi fazer a manutenção, foram ditas as seguintes palavras: “Consegui por 83 

muita sorte um transformador”, esclarecendo que no estoque não tem mais transformador 84 

para substituição. Na oportunidade, Walério confirmou a informação da falta de 85 

transformadores, ressaltando que já estão no pátio os novos transformadores, faltando 86 

apenas a atualização do inventário da Companhia. Dando prosseguimento à reunião, Sr. 87 

Sulimar disse que sabe perfeitamente como foram realizadas as redes de água no Maciço, 88 

ressaltando que “a CASAN fez trabalho de herói”, pois encontrou dezessete (17) redes de 89 

água no Jagatá. Sr. Sulimar ressaltou que os vazamentos estão localizados onde não tem 90 

hidrômetro. Sr. Danilo Novais, morador do Morro do Horácio, disse que espera que a nova 91 

diretoria da comunidade participe do Comitê Gestor. Finalizando a reunião, Nelsinho 92 

ressaltou a importância da permanência de grande parte das lideranças comunitárias nas 93 

reuniões, onde percebe-se a persistência. “Tudo é processo e aprendizagem”, destacou. 94 

Sugeriu que em janeiro de 2013 a nova administração venha ouvir as lideranças do Maciço 95 

do Morro da Cruz, propondo que a reunião seja na segunda quinzena de janeiro. Nada mais 96 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 97 

       98 


