
                                                                                                             
  Ata da 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 24/02/2016.   1 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, no 2 

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

os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Rosemeri M. de 4 

Souza e Tereza Ribeiro (Alto Caeira); Mário José Gomes e Felipe (Santa Vitória); Valmor 5 

Euclides Coelho e Manoel Norberto Schmidt (Morro da Queimada); Sidnei do Nascimento, 6 

Sulimar Vargas Alves e Angela A. de Souza (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues (Morro do 7 

Horácio), Alex Correia e Aurélio dos Santos (Morro da Mariquinha); Jorge Luiz Rodolfo 8 

(Monte Serrat); Danilo Novais (Morro do 25); Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); 9 

Marcelino Aloir Dutra (CASAN);  Lúcia Gomes Faraco e Aldo Martins (S. Segurança), Paulo 10 

Bastos Abraham, Rogério Miranda, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Marisa Dreyer Aguiar, 11 

Carmelita Luzia Back, Juliana Guilardi, Cláudia Brasil de Barros, Mateus Szostak (SMHSA); 12 

Larissa Trindade e Guilherme Carvalho (IPUF), Albertina Souza (UFECO), somando um 13 

total de trinta de uma (31) pessoas. Foi justificada ausência da Samara Silva de Souza 14 

(CELESC).  A reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação e Regularização Fundiária 15 

Paulo Bastos Abraham que agradeceu a presença dos técnicos do IPUF e da Secretaria 16 

de Segurança. Na oportunidade, Abraham passou a palavra à Larissa e Guilherme que se 17 

apresentaram, agradeceram ao convite e informaram que, devido a parceria com a SMHSA, 18 

já conhecem algumas comunidades que serão visitadas nos próximos dias. Salientou que o 19 

IPUF não tem participado das reuniões, mas que, a intenção é de participar das discussões 20 

e entende a importância da reunião. Informou que o objetivo é marcar um momento para 21 

discutir sobre mobilidade urbana. Disse que foram realizadas dezessete (17) oficinas, porém 22 

no Maciço não houve grande envolvimento das comunidades. Em seguida seguiram-se as 23 

apresentação de todos os presentes. Posteriormente, Alex Correia leu os objetivos do 24 

Projeto do Maciço do Morro da Cruz. Domingos, pediu escusa pela chegada tardia, 25 

esclarecendo que estava resolvendo questões pertinentes à Secretaria. Na oportunidade, 26 

agradeceu a presença de todos e informou que a Prefeitura Municipal de Florianópolis 27 

renegociou com o Ministério das Cidades e está estudando o programa para se readequar 28 

até 2019. Será investido mais 30 milhões, que será dividido em três anos, com foco no 29 

Projeto Minha Casa Minha Vida. Zancanaro salientou que o projeto avançou, já que foram 30 

previstas 438 unidades habitacionais e estamos chegando a cerca de 600 unidades. Foi 31 

feita uma solicitação junto à CASAN para fazer um novo contrato, já que é necessária a 32 

ampliação da rede de esgoto com as novas vias, e também, a PMF está sugerindo à 33 

CASAN, um contrato de manutenção específico para o Maciço do Morro da Cruz. Em 34 

relação ao transporte funicular, Domingos informou que havia sido feita uma renegociação 35 

que retirou os funiculares do Projeto do Maciço. Porém, no Projeto de Mobilidade Urbana, 36 

através da Secretaria de Obras, em uma parte aprovada, consta um recurso para o projeto 37 



                                                                                                             
dos funiculares. Projeto, que será retomado. Já, o projeto do teleférico se tornou inviável 38 

devido ao desequilíbrio econômico e a alta valorização do dólar. Foi negociado com o 39 

Ministério das Cidades e decidido que a melhoria iria para o anel viário/corredor de ônibus.  40 

Por fim, o Secretário de Habitação Domingos Zancanaro sugeriu o agendamento de uma 41 

reunião próxima, ou uma extraordinária envolvendo a Secretaria de Educação e de Saúde. 42 

Na sequência, Paulo Abraham retomou a questão das oficinas junto ao IPUF. Alex disse 43 

que foi passado e-mail às lideranças, informando sobre as oficinas na Escola Técnica e na 44 

Unisul. Disse que receber eu passou para o grupo, porém concorda com a falta de 45 

comparecimento dos moradores das comunidades.  Larissa (IPUF) propôs o agendamento 46 

de uma oficina buscando garantir a participação das comunidades. Pediu sugestão de local 47 

e horário. Alex sugeriu e foi marcado para dia primeiro de março, às 14 horas, na Sede do 48 

Parque do Maciço. Considerando as constantes ausências dos representantes da SMDU e 49 

da CELESC, Engº. Rogério salientou a importância da participação destes nas próximas 50 

reuniões. Rosimeri M. de Souza pediu que, na próxima reunião, seja chamada a Secretaria 51 

da Educação, salientando a demora no andamento no projeto da creche. Dando 52 

prosseguimento à reunião, Paulo Abraham passou a palavra ao representante da 53 

Secretaria de Segurança e Gestão do Trânsito Aldo Martins que enfatizou a importância de 54 

reforçar o trabalho de forma integrada nas comunidades. Noticiou que no ano passado, 55 

houve a transferência de algumas competências do IPUF para a Secretaria de Segurança, e 56 

isso trouxe alguns transtornos, que, ao decorrer do tempo, estão sendo normalizados. 57 

Também esclareceu que nem tudo o que é demandado poderá ser tecnicamente executado, 58 

por questões de planejamento e legislação. Salientou que é importante estabelecer 59 

prioridades.  Alex destacou a urgência na execução das obras listadas pelo IPUF junto às 60 

comunidades. Sidnei do Nascimento notabilizou a necessidade de lombadas no Jagatá. 61 

Lúcia Gomes Faraco salientou que toda solicitação é analisada tecnicamente, respeitando 62 

a legislação.  Alex ressaltou a falta de sinalização e o tráfego de veículos em alta velocidade 63 

nas comunidades, o que representa grande perigo aos moradores. Sidnei e Valmor citaram 64 

casos de lombadas em locais de menor necessidade, e a ausência em locais importantes, 65 

como próximo às creches e escolas. Manoel destacou a falta de fiscalização de carros 66 

estacionados em locais indevidos, impedindo o tráfego do transporte coletivo. Danilo 67 

Novais sugeriu a educação de trânsito nas escolas. Finalizando este ponto de pauta, Aldo 68 

Martins afirmou que estará presente na próxima reunião, repassando mais informações a 69 

respeito da sinalização no Maciço bem como dados sobre a execução do serviço. Na 70 

sequência, considerando a ausência dos representantes da CELESC, Paulina relatou que 71 

no dia 17/02, foi realizada reunião entre a CELESC (Adriano e Samara) e SMHSA (Paulina e 72 

Delmon), buscando agilizar a execução demandas do Maciço do Morro da Cruz. Na 73 

oportunidade, os representantes da CELESC informaram que os projetos já estão 74 



                                                                                                             
elaborados, carecendo de documentos o projeto de extensão de rede do Morro do Céu, 75 

mais precisamente da Rua Onélia e dois projetos do Morro da Queimada. Em relação aos 76 

três projetos de extensão de rede da Serrinha e um do Monte Serrat, a CELESC 77 

encaminhou à Secretaria de Habitação os contratos para serem assinados pelos 78 

beneficiários das referidas comunidades. Paulina repassou a informação fornecida pelo 79 

Adriano Luz o qual disse que a CELESC pretende executar estes projetos no primeiro 80 

semestre deste ano. Sulimar da Comunidade Jagatá disse que a Caixa informou sobre a 81 

retirada da CELESC do contrato do Maciço. Domingos esclareceu que a CELESC 82 

permanece no contrato. Alex salientou que há demandas que a CASAN não supriu, e pediu 83 

uma equipe específica para atender o Maciço. Pediu também, mais atenção aos rejeitos 84 

despejados no mar. Rosemeri da Caeira notificou que dia 06/03, a partir das 08h30min, 85 

será feito o evento “Caminhada dos Mártires” e uma missa campal no Maciço. Solicita uma 86 

limpeza em frente à igreja da Caeira. Domingos disse que seria importante comunicar a 87 

Secretaria de Mobilidade devido ao trajeto dos ônibus. Sidnei reclamou do relacionamento 88 

com a COMCAP.  Valmor queixou-se da falta de contentores. Domingos disse que estão 89 

em processo de licitação. Alex disse que os contentores estão sendo utilizados em festas 90 

particulares. Domingos respondeu que irá verificar, porém, ressaltou que a COMCAP não 91 

têm autorização da SMSHA para utilizá-los em eventos particulares. Domingos ressaltou 92 

que é preciso fazer um trabalho social de conscientização em relação aos resíduos sólidos. 93 

Sulimar gostaria da presença da Secretaria de Saúde devido às condições do posto de 94 

saúde que possui água parada e da FLORAM, pois no Parque também há água parada. 95 

Sulimar questionou qual o impedimento legal que a CASAN tem, para não deixar uma 96 

chave dos boosters com alguma pessoa da comunidade, o que evitaria a falta de água com 97 

as quedas de energia, que desligam o disjuntor. Marcelino disse que em Florianópolis há 98 

464 bombeadores, afirmou que na presente data foi aprovado o monitoramento desse 99 

booster, em específico, para agilizar o processo de ligar. E salientou a importância em ligar 100 

para o 0800. Em relação à solicitação de atenção aos muros de contenção, Domingos 101 

informou que foram feitos mais muros de contenção do que o previsto, já que o projeto é 102 

indicativo, e não executivo, logo, o nível de detalhamento não é tão profundo. Domingos 103 

agradeceu a Defesa Civil pelo trabalho. Engº. Rogério ressaltou que o baixo índice de 104 

acidentes ocorreu considerando a ação das lideranças comunitárias e ao trabalho prestado 105 

pela Defesa Civil. Finalizando a reunião, foi acordado que para a próxima reunião deverá ser 106 

chamada a CELESC para prestar as informações sobre a situação dos projetos. Também 107 

ficou acordado com o Diretor Geral da Secretaria de Segurança que na próxima reunião 108 

serão repassadas as informações sobre as demandas de sinalização. Nada mais havendo a 109 

tratar a reunião foi encerrada e eu, Mateus Szostak redigi a presente ata. 110 
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