
                                                                     

ATA da 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ - 30/11/2011. 1 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dezesseis horas, no Ático da 2 

Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Av. Mauro Ramos, 1277 – Centro – Florianópolis 3 

se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor do Maciço 4 

do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram presentes trinta e cinco (35) pessoas 5 

representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas 6 

contratadas. O Diretor de Habitação, Engº. Américo Pescador iniciou a reunião agradecendo o 7 

comparecimento de todos e apresentando a pauta. Na sequência foram dados os seguintes 8 

informes: 1) Recebimento do Ofício nº 924/SMO/2011 de 03/11/2011 – Execução dos reparos na Rua 9 

Custódio Fermino Vieira – Caeira – Em resposta ao OE 376/2011/SMHSA/DH; 2) Colégio Celso Ramos: 10 

Paulina relatou que foi assinado o convênio entre a PMF e a Secretaria de Estado da Educação em 11 

28/11/2011 para reforma do colégio; Projeto de Lei para alteração da Lei nº 15.531, de 08/08/2011 foi à 12 

Assembléia Legislativa em 29/11/2011. Paulina informou também que a Comissão Celso Ramos - CCR 13 

se dispõe a continuar acompanhando as atividades, inclusive após a transferência das crianças da 14 

Creche Santa Terezinha, salientando dentre outras preocupações as providências que a Secretaria de 15 

Educação do Município irá tomar com relação à vigilância. Sr. Sulimar reiterou as palavras da Paulina 16 

destacando a importância de utilizar o estabelecimento para o ensino infantil e demais atividades 17 

sociais, bem como disse da importância do acompanhamento das lideranças comunitárias neste 18 

processo de transição. Na oportunidade, Sr. Sulimar sugeriu que os técnicos da prefeitura analisassem 19 

a possibilidade de utilizar o Centro Comunitário do Morro do Mocotó para projetos sociais. 3) Matrículas 20 

abertas nas creches municipais até 02/12/2011. Na sequência, foram colocadas em apreciação as atas 21 

da 44ª Reunião Ordinária de 28/09/2011 e 45ª Reunião Ordinária de 26/10/2011 que, com o destaque 22 

apresentado pela D. Neide com relação à ata da 44ª Reunião, alterar habilidade por agilidade (linha 40), 23 

foram aprovadas com unanimidade. Dando prosseguimento à pauta, o representante da FLORAM, Sr. 24 

Erivaldo informou que a construção da sede e a demarcação do parque estão quase concluídas. Por 25 

fim, o grupo foi informado que a reunião do Conselho Consultivo do Parque está agendada para o dia 26 

07/12, às 16 horas, na sede da FLORAM. Momento da CELESC: Dando prosseguimento à reunião, 27 

Felipe da CELESC, com base no cronograma entregue às lideranças comunitárias, relatou os 28 

procedimentos que a CELESC está tomando. Com relação ao poste que está caindo no Morro da 29 

Penitenciária, Sr. Clair solicitou providências urgentes. No que se refere às demandas do Mont Serrat, 30 

após inúmeros questionamentos, Engº. Américo sugeriu a realização de uma visita técnica da SMHSA 31 

com a CELESC para identificar as demandas e tomar as providências necessárias, por ordem de 32 

prioridade. Outro impasse está na Comunidade Tico-Tico, onde a fiação perpassa sobre o terreno do Sr. 33 

Antônio Vilella. Para tanto, Vereador Renato Geske se dispôs a agendar uma audiência com o 34 

presidente da CELESC. Kelly ressaltou a importância da ação do vereador no sentido de somar nos 35 

encaminhamentos das demandas. Sr. Matias indagou sobre a energização dos Kit Postinhos nas 36 

comunidades Santa Vitória e Morro da Penitenciária. Engº. Américo rememorou sobre a rescisão de 37 



                                                      

contrato com a Empresa MGM e as providências tomadas junto à Caixa Econômica para contratação de 38 

nova empresa. Sr Sulimar indicou, como encaminhamento, que o Comitê Gestor articule uma reunião 39 

junto ao presidente da CELESC, para que não permaneçamos como meros ‘mendigos’, e sim como 40 

cidadãos com direitos. Momento da CASAN: Na sequência, Kátia e Renato esclareceram sobre as 41 

pendências das demandas das comunidades junto à CASAN, permanecendo em aberto a resposta 42 

sobre a análise da água coletada na Rua General Vieira da Rosa. Para tanto, Renato João Horstmann, 43 

da CASAN, retornará ao local para coletar água e fazer nova análise, já que na anterior não foi possível 44 

concluir o estudo. Kátia informou que a Empresa STC dará início aos trabalhos na Rua Tio Bento, Nova 45 

Descoberta e Servidão Encano quando a prefeitura iniciará as obras naquelas localidades. Sr. Clair 46 

indagou sobre a previsão de instalação dos boosters do Morro da Penitenciária e Santa Vitória, bem 47 

como agradeceu pelo atendimento da CASAN quando a comunidade solicita. Com relação ao Morro da 48 

Queimada, Engº. Rampinelli informou que na próxima sexta-feira haverá reunião na CASAN para 49 

agilizar as pendências. Sr. Matias informou que o booster da Santa Vitória está em processo de 50 

instalação. Na oportunidade reclamou que a empreiteira está ligando a água na rede velha, 51 

exemplificando a sua própria residência. Momento da Secretaria Municipal de Obras -SMO: Com 52 

referência à SMO, Sr. Simões relatou que está se empenhando em resolver as pendências pertinentes 53 

ao Maciço do Morro da Cruz. Sr. Teco reclamou que a comunidade encaminhou um ofício com fotos 54 

sobre todas as bocas-de-lobo porém, a prefeitura arrumou duas e as outras continuam pendentes. Sr. 55 

Simões deu prosseguimento à sua exposição, destacando sobre o esforço da Secretaria na execução 56 

os serviços, porém tem muitos problemas em todas as regiões o que, por vezes, impede a agilidade na 57 

solução dos problemas, além do problema da manutenção do maquinário que atravanca os serviços. No 58 

Momento da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento Ambiental - SMHSA, Engº. Rampinelli 59 

apresentou o projeto do Galpão de Reciclagem de Resíduos Sólidos com as respectivas divisórias, bem 60 

como informou sobre o andamento das obras onde está sendo construído o galpão que, no momento 61 

presente, está com a estrutura metálica coberta/erguida. A previsão de estar pronta é março de 2012. 62 

Com relação às obras de infra-estrutura, Engº. Américo refletiu que a SMHSA não trabalha sozinha, 63 

especificando que em julho/2011 foi emitido o projeto à Caixa Econômica e recebemos a resposta 64 

apenas em outubro/2011 com uma série de novas pendências. Houve a discussão no sentido das 65 

lideranças comunitárias irem à Caixa Econômica para sensibilizar os técnicos com relação à realidade 66 

do Projeto do Maciço que é distinto dos projetos idealizados para áreas regularizadas e em área plana. 67 

Como encaminhamentos, o Comitê Gestor solicita a presença dos técnicos da Caixa na reunião para 68 

esclarecimentos. Dando prosseguimento à reunião, foi colocada em pauta a questão das podas e cortes 69 

de árvores que, após a emissão das autorizações da FLORAM, não houve a execução do serviço, 70 

permanecendo inúmeras famílias em situação de risco. Kelly informou que em áreas particulares a 71 

FLORAM emite a autorização, mas o corte é de responsabilidade do proprietário. Já as árvores 72 

localizadas em áreas públicas, caso coloquem famílias em situação de risco, podem ser podadas ou 73 

cortadas pelo Corpo de Bombeiros. Secretário Nelson sugeriu que a SMHSA faça parceria com a 74 

COMCAP para providenciar a retirada e o transporte do material cortado. Momento das Comunidades: 75 



                                                      

Comunidade de Morro do Céu: As famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais 76 

reclamaram a morosidade com que estão sendo construídas as casas, principalmente pelo prazo dado 77 

anteriormente e pelo atraso no pagamento do aluguel que, por consequência, as famílias estão com 78 

ordem de despejo. Eng. Américo esclareceu que a previsão de conclusão das casas é até o final do 79 

corrente ano. CONSEBAN: D. Neide informou que as pendências da SMO com relação ao CONSEBAN 80 

não foram concluídas e que o ofício com as demandas referentes ao Projeto do Maciço será 81 

encaminhado na semana vindoura. D. Neide também comunicou que remeteu ofício ao IPUF solicitando 82 

a colocação de placas e faixas amarelas para impedir o estacionamento de veículos em áreas 83 

específicas. Relatou que os ônibus que transportam os fiéis da Igreja Universal, permanecem 84 

estacionados em ambos os lados das ruas adjacentes. Secretário Nelson solicitou agendamento de 85 

uma reunião com os representantes da comunidade, SMHSA e IPUF para tratar das demandas 86 

relatadas pela D. Neide. Comunidade da Queimada: Sr. Valmor solicitou a instalação dos Kit Postinhos 87 

na Rua Laura Silva de Jesus. Informou que na Rua Oadir Marcelino o caminhão da COMCAP provocou 88 

estragos na lixeira e há necessidade de recuperação da mesma. Comunidade do Morro da Mariquinha: 89 

Sr. Rogério Antônio solicitou providências da Defesa Civil sobre as questões referentes à Servidão 90 

Baldicero. Neste sentido, Secretário Nelson informou que será realizado o serviço na parte superior à 91 

referida servidão, minimizando os problemas. Comunidade do Jagatá: Com relação à última reunião 92 

ordinária do Comitê Gestor do ano de 2011, Sr. Sulimar sugeriu que seja refletido e avaliado o papel 93 

das lideranças comunitárias. Continuou: “Estamos generalizando todos os problemas de todas as 94 

secretarias, porém o Projeto do Maciço não está permanecendo como objetivo principal. Que rumo 95 

vamos tomar em 2012? O Comitê Gestor deverá tomar uma postura diferente para não continuar 96 

sempre apresentando as mesmas demandas”. Sr. Sulimar sugeriu a realização de um curso de 97 

capacitação das lideranças. Na oportunidade, citou a necessidade de cobrar do IPUF a sinalização da 98 

Servidão Luiz Zilli, e da SMO a recuperação do asfalto na Rua Aníbal Nunes Pires, em frente à Escola 99 

Jurema Cavalazzi e nas imediações da igreja. Comunidade Vila Santa Vitória: Sr. Matias lamentou a 100 

demora na contratação da nova empresa e citou a necessidade de conclusão da drenagem na 101 

comunidade. Comunidade Mont Serrat: Sr. Teco informou que, das quatro casas que estavam em 102 

situação de risco, uma já caiu. Lamentou a demora nas providências da prefeitura para colocar essas 103 

famílias em outras casas, receoso de que possa haver vítimas se permanecer como estão. Sr. Teco 104 

falou também sobre o ofício entregue à SMO e as providências ainda não foram tomadas. Na 105 

oportunidade, Sr. Simões solicitou uma cópia do referido ofício para tomar ciência das demandas 106 

relatadas. Finalizando a reunião, o grupo optou pela realização da reunião em 14/12/2011, para 107 

avaliação do ano e planejamento de 2012. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 108 

Paulina Korc redigi a presente ata. 109 


