
                                                                     
ATA  da  53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ - 29/08/2012.      1 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e doze, às dezesseis horas, na sala 04 do 2 

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

reuniram, conforme Lista de Freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor do Maciço 4 

do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes vinte e duas (22) pessoas 5 

representando entidades comunitárias, Fundação do Meio Ambiente (FLORAM), Companhia 6 

de Melhoramentos da Capital (COMCAP), Secretaria Municipal de Assistência Social 7 

(SEMAS), Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental (SMHSA), CASAN e 8 

Câmara de Vereadores. A Secretária Adjunta de Habitação, Kelly Cristina Vieira, iniciou a 9 

reunião acolhendo a todos os presentes e justificando a ausência do Secretário de Habitação 10 

Salomão Mattos Sobrinho (SMHSA), Antônio Simões Neto (SMO), Sr. Valmor Euclides 11 

Coelho (Morro da Queimada), Clair Correa de Jesus (Morro Penitenciária), Neide Oliveira de 12 

Almeida (CONSEBAN). A seguir, considerando não haver quórum, cada setor que tem 13 

assento no Comitê Gestor foi convidado a prestar informações sobre as ações realizadas ou 14 

em andamento no Projeto Maciço do Morro da Cruz, principiando pela SMHSA: Com relação 15 

à infraestrutura, Engº. Américo Pescador, Diretor de Habitação, relatou que está em fase 16 

final a análise da reprogramação dos projetos de infraestrutura das comunidades Caeira, 17 

Serrinha, Mont Serrat e Morro da Penitenciária. Após a aprovação da Caixa será iniciado o 18 

processo licitatório. No que se refere às habitações, Engº. Américo informou que atualmente 19 

há dezesseis (16) unidades habitacionais em construção. Quanto à sede do parque, Sr. 20 

Erivaldo da Rosa representante da FLORAM relatou que após a conclusão das obras da 21 

sede, a FLORAM disponibilizará a vigilância para o parque. Na oportunidade, Sr. Teco se 22 

pronunciou citando problemas na drenagem, destacando que a tubulação feita é para pouca 23 

água, porém a demanda de água é bem maior, o que causará problemas. Houve 24 

esclarecimento pelo Engº. Rogério sobre a existência de quatro micro-bacias, sendo que a 25 

drenagem foi executada, uma direcionada para o Morro do Horácio, uma para Rua Anacleto 26 

Damiani e duas para Mont Serrat. Sr. Sulimar questionou o diâmetro da tubulação. Sr. Teco 27 

disse que a água coletada do Morro da Cruz está sendo jogada dentro do parque, 28 

aumentando consideravelmente o volume de água. Como encaminhamento, assistente social 29 

Simone Lolatto irá articular uma visita na próxima semana na sede do parque para esclarecer 30 

questões pertinentes às obras. Com relação ao galpão de reciclagem, Engº. Américo 31 

informou que o contrato foi aditivado para possibilitar a conclusão das obras. Kelly informou 32 

que a Associação Recicla Floripa está chamando pessoas interessadas para se associar. 33 

Paulo informou que a COMCAP já se comprometeu em depositar de um a dois caminhões de 34 

material reciclável e de retirar os rejeitos. Engª. Kátia Medeiros disse que há muitos 35 

problemas com relação ao lixo no Maciço e, considerando que o material reciclável será 36 



                                                      
levado ao galpão de reciclagem, sugeriu que os moradores fossem sensibilizados para 37 

também reciclar o material e fornecer à Associação Recicla Floripa. Engº. Rogério refletiu 38 

que num projeto de médio prazo há possibilidade de articular junto aos moradores. Neste 39 

sentido, Kelly informou que no dia 31 de agosto haverá uma reunião entre a SMHSA e a 40 

COMCAP para tratar sobre as questões referentes ao galpão de reciclagem. Engº. Américo 41 

rememorou sobre os problemas relacionados ao Projeto Kit Postinho, citando que em 42 

fevereiro/2011 a Empresa MGM desistiu do contrato. Posteriormente houve duas licitações, 43 

porém nenhuma empresa se habilitou. Após o processo licitatório, Kelly informou que foram 44 

realizados contatos com algumas empresas, porém a indicação de preço duplicou o valor 45 

proposto. Neste sentido, Sr.Sulimar, inconformado pela morosidade da regularização elétrica 46 

ironizou a situação definindo como sugestão o “Kit Gatinho”. Na sequência, assistente social 47 

Rosângela Piccoli e Cláudia Teixeira, do Projeto Jovens Animadores informaram sobre os 48 

cursos oferecidos na Fundação Vidal Ramos, sendo: Curso WEB Designer (terças e quintas, 49 

das 18:30 às 21:30 horas); Curso de Ilustração e animação para games (terças e quintas, das 50 

13:30 às 17:30 horas); Oficina de informática básica para moradores e lideranças 51 

comunitárias do Maciço do Morro da Cruz (terças e quintas, das 9:30 às 10:30 horas ou das 52 

16 às 17 horas). Na oportunidade, foram apresentados os requisitos, documentos necessários 53 

e a forma de fazer as inscrições nos cursos supra citados. Engº. Américo informou sobre as 54 

obras dos muros de contenção referentes ao Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR 55 

que recentemente iniciou a execução, destacando que a licitação foi dividida em quatro lotes 56 

a serem executados pelas empresas: STC, Traspereira e Avalius. Na oportunidade, Kelly 57 

esclareceu que está prevista a construção de muros de contenção com recursos do PAC, 58 

porém estes muros estão sendo executados com recursos solicitados pelo PMRR. Engº. 59 

Rogério elucidou que os muros avaliados em R3 (Risco 3 – alto risco) há possibilidade de 60 

monitorar a situação, exemplificando o muro do Vino. Já o R4 (Risco 4 – altíssimo risco), 61 

como é o caso da Betina, o muro trabalhou muito rápido e necessita de recuperação.  Sr. 62 

Teco disse que a Defesa Civil avaliou o muro do Vino salientando sobre o grau de urgência. 63 

Como encaminhamento, Engº. Rogério se comprometeu em monitorar o referido muro em 30 64 

de agosto/2012. Com relação à Servidão Administrativa, Engº. Américo relatou que, 65 

conforme ordem judicial, foram executados todos os procedimentos necessários para a 66 

passagem da rede coletora de esgoto na Comunidade do Morro da Queimada. A este 67 

respeito, Sr. Sulimar disse que se sente envergonhado por ter que esperar o resultado de um 68 

processo judicial de quatro anos para poder passar com um cano de drenagem pelo terreno. 69 

Para tanto, Kelly esclareceu que, em nenhuma situação a prefeitura adentra no terreno, 70 

independentemente se o morador tenha ou não escritura pública do terreno, primeiramente os 71 

técnicos solicitam autorização para executar algum serviço ou obra. Caso o morador não 72 



                                                      
permita, mas a obra é de interesse coletivo, a prefeitura entra com processo judicial. Momento 73 

das comunidades: Morro da Mariquinha – Sr. Marcelo lamentou a ausência da representação 74 

da CELESC e Secretaria Municipal de Obras. CONSEBAN – Sr. Salvador informou que já foi 75 

realizada a avaliação das demandas do CONSEBAN junto com o Engº. Rogério, aguardando 76 

a execução das obras. Comunidade Jagatá – Sr. Sulimar informou que, oficialmente, a 77 

FLORAM está cortando árvores no Jagatá, porém “Quando vem a solução vem um problema 78 

junto”, lamentou, pois as árvores estão sendo cortadas mas os galhos permanecem no local, 79 

criando revolta aos moradores. Na oportunidade, Sr. Sulimar disse que gostaria de ter 80 

acesso ao contrato assinado entre a FLORAM e a empresa que está executando o corte das 81 

árvores, para saber o que consta nas cláusulas. Erivaldo disse que, para obter maiores 82 

informações, o contato deverá ser realizado junto ao Engº. Jarbas. Sr. Sulimar salientou a 83 

importância do trabalho social, salientando a vistoria de análise das árvores a serem podadas 84 

realizada entre FLORAM, Bombeiros, Secretaria de Habitação e representante de empresa, 85 

pois tem candidato a vereador tomando para si a grandiosa iniciativa de cortar as árvores, 86 

quando antes, como superintendente da FLORAM havia arquivado o referido processo. No 87 

ato do corte de árvores há também distribuição de cesta básica pelo candidato, relatou Sr. 88 

Sulimar. Ainda com relação à Comunidade do Jagatá, Sr. Sulimar informou que está sendo 89 

executado desmonte de pedra, em frente à casa da Renata. Disse que o caminhão derrubou 90 

dois (2) muros, necessitando de recuperação. O problema já foi repassado à Secretaria de 91 

Obras através de ofício protocolado em 22 de agosto/2012. Após discorrer sobre os 92 

problemas de falta de articulação da Secretaria Municipal de Obras junto às lideranças 93 

comunitárias e moradores, como encaminhamento, foi definido pela colocação de tapume nos 94 

locais de desmonte de pedra e a disponibilização do cronograma do desmonte das pedras. 95 

Com relação à CASAN, Sr. Sulimar reclamou sobre a forma de atendimento do 0800... 96 

relatando que a moradora Renata Vieira, da comunidade Jagatá, solicitou melhoria na rede de 97 

esgoto e, como resposta, a atendente da CASAN informou que ‘ vocês do Maciço do Morro 98 

da Cruz não pagam esgoto, portanto não será atendido o pedido’. Engª. Katia sugeriu que 99 

estas informações sejam encaminhadas ao Coutinho ou Romariz para tomarem as devidas 100 

providências quanto à forma de atendimento. Com relação à manutenção da rede de esgoto, 101 

Engª. Kátia relatou que a CASAN recentemente assinou contrato com a empresa terceirizada 102 

e, pode ter sido atendido por novato da empresa, sendo assim, Engª. Kátia verificará o 103 

problema apresentado. Sr. Sulimar relatou ainda que o booster continua desligando, mas a 104 

CASAN está religando em menos de trinta minutos. Engª. Kátia informou que a proteção 105 

acústica solicitada por uma moradora, iniciou na presente data. COMCAP – Sr. Sulimar disse 106 

que na Rua São Judas Tadeu, no dia 27/07, a caixa brooks foi colocada em local impróprio. A 107 

próxima colocação é dia 14/09. Paulo disse que em período de férias dos motoristas, por 108 



                                                      
vezes, podem acontecer problemas deste tipo. Disse ainda que tem uma série de problemas 109 

com os caminhões, mas busca sempre cumprir com o cronograma definido. Com relação às 110 

lixeiras coletivas, Paulo informou que no Mont Serrat a recuperação iniciará no inicio de 111 

setembro, pois o material chegou ao final de agosto. Disse também que o responsável pela 112 

construção das lixeiras iniciou pelas que precisam ser recuperadas, pois o material todo ainda 113 

não havia chegado. Salientou a importância da colocação do lixo nas lixeiras, evitando a ação 114 

dos cachorros em espalhar o material. Paulo fará contato com Sr. Berto quando for construir 115 

as lixeiras do Mont Serrat. Sr. Berto reclamou pela demora no corte das árvores. Por outro 116 

lado, Sr. Teco disse que a máquina cortou uma série de árvores. Questionou o objetivo do 117 

mirante, pois atualmente é possível olhar para as árvores. Sr. Sulimar salientou que no 118 

projeto o mirante estava previsto na parte mais alta. Para esclarecer o impasse, foi 119 

estabelecida uma reunião para o dia 06/09, às 9:30hs no parque, à qual deverão ser 120 

chamados: Renato e Cibele (SMHSA), Erivaldo e Danilo (FLORAM), Sr. Berto, Sr. Teco e Sr. 121 

Sulimar (Comunidades). Simone Lolatto disse que faltou discutir com as lideranças a 122 

necessidade de alteração do projeto. Com relação às árvores cortadas, Engº.  Américo 123 

salientou que a recuperação ambiental será realizada. Sr. Berto solicitou que, a cada vinte 124 

dias, fosse realizada a varrição no Mont Serrat. Solicitou a demolição de uma caixa de água 125 

localizada no final do pastinho. Engº. Américo disse que a caixa é de grande porte e, 126 

portanto, a curto prazo será fechada a boca da referida caixa. Morro do Céu - D. Lenira – 127 

COMCAP – não dá para fazer lixeira grande e alta, próximo ao nº 550 – Rua Cruz e Souza. 128 

Solicita a entrada do caminhão na Rua Araranguá e Rua São Joaquim. Paulo esclareceu que 129 

o caminhão baú é mais largo e comprido, e não tem condições de entrar nas ruas do Maciço 130 

Morro da Cruz. A orientação é que os moradores levem às ruas onde o caminhão passa. D. 131 

Lenira relatou que abaixaram as lajotas na Rua São Joaquim. Reiterou o pedido de 132 

providências sobre o corte das árvores, salientando que das três árvores, uma já caiu. Na 133 

oportunidade, Cida esclareceu sobre a visita técnica da equipe técnica composta pela 134 

FLORAM, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SMHSA. D. Lenira solicitou varrição e limpeza 135 

da Rua Cruz e Souza, Rua Jade Magalhães e Rua Araranguá. Com relação á limpeza da 136 

marquise, D. Lenira foi orientada a solicitar para Secretaria Municipal de Transportes. Nada 137 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 138 


