
                                                                     

ATA da 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ - 31/08/2011. 1 

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

Secretaria Municipal de Assistência Social se reuniram, conforme lista de freqüência anexa, os 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz (MMC). Na oportunidade estiveram 4 

presentes quarenta (40) pessoas representando entidades comunitárias, governamentais, 5 

ONGs, moradores e empresas contratadas. O Secretário Municipal de Habitação e 6 

Saneamento Ambiental, em exercício, Engº. Nelson Bittencourt iniciou a reunião agradecendo 7 

o comparecimento de todos, destacando a presença da Sra. Adriana e Sra. Carla, diretoras das 8 

creches Santa Terezinha do Menino Jesus e Cristo Redentor, respectivamente, bem como 9 

agradeceu pela presença do Vereador Renato Geske. Após a apresentação da pauta, foram 10 

apreciadas e aprovadas, por unanimidade, as atas das seguintes reuniões: 11ª Reunião 11 

Extraordinária do Comitê Gestor realizada em 13/07/2011; 42ª Reunião Ordinária do Comitê 12 

Gestor realizada no dia 27/07/2011; Reunião com a CELESC realizada em 04/08/2011; 13 

Reunião com a CASAN realizada em 09/08/2011. Dando prosseguimento à reunião, houve 14 

alteração de pauta para discutir as questões relacionadas à municipalização da Escola 15 

Estadual Básica Celso Ramos. O grupo foi informado sobre a Lei Nº 15.531, de 08/08/2011, 16 

que autoriza o município de Florianópolis a fazer uso do referido imóvel pelo prazo de dez 17 

anos, exclusivamente para instalação de uma unidade de educação infantil, devendo o 18 

município utilizar o espaço de forma plena no prazo não excedente à seis meses a partir da 19 

data de publicação da Lei. Na oportunidade foi entregue às lideranças comunitárias cópia da 20 

Lei Nº 15.531 bem como a reportagem exibida no site da PMF que trata deste assunto. As 21 

diretoras presentes relataram sobre os entraves no processo de repasse da Escola Estadual ao 22 

município, bem como as dificuldades pelas quais perpassa a Creche Santa Terezinha que, há 23 

quase duas décadas, utiliza um espaço que não oferece mais condições de atendimento de 24 

qualidade às crianças. Vereador Renato Geske ressaltou que o estabelecimento está vindo ao 25 

município graças à mobilização das lideranças comunitárias. Após várias explanações, houve 26 

destaque com relação às próximas etapas: Num primeiro momento propor alteração da lei, 27 

sendo o prazo muito reduzido para ocupação plena do estabelecimento considerando a 28 

amplitude de reparos necessários pela falta de manutenção e vigilância adequada. Uma 29 

segunda etapa é buscar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, os recursos 30 

junto ao governo do estado num valor de sete milhões de reais, previsto para ser repassado ao 31 

município quando houve a municipalização de outros estabelecimentos de ensino. Adriana 32 

relatou que o governo do estado repassou o Celso Ramos ao município sem condições de 33 

utilização. Na oportunidade houve o questionamento com relação à utilização de salas do 34 

Celso Ramos para depósito de fantasias de carnaval, sem nenhuma preocupação com relação 35 



                                                      

à manutenção de limpeza e organização, o que preocupa a direção da Creche Santa 36 

Terezinha. Foi ventilada a alternativa de otimizar a Passarela do Samba para depositar os 37 

equipamentos utilizados no carnaval ou outro espaço adequado. Na oportunidade, o Comitê 38 

Gestor foi informado de que a Secretaria Municipal de Educação (SME) organizou a Comissão 39 

Celso Ramos – CCR – para discutir e encaminhar propostas com relação à forma de utilização 40 

do Celso Ramos, principalmente, o ginásio de esportes. A reunião da referida Comissão está 41 

prevista para o dia 08/09, às 16 horas, na SME (Rua Conselheiro Mafra – 5º andar). Por fim, foi 42 

deliberado sobre a solicitação de audiência com a Presidência da Assembléia Legislativa e o 43 

governo do estado, na segunda quinzena de setembro, após a viagem do Secretário da 44 

Educação. No próximo ponto de pauta, foram relatadas as demandas junto à CASAN. Sr. 45 

Sulimar reclamou que a comunidade do Jagatá ficou sem água durante 5 dias. Questionou 46 

novamente sobre o problema do funcionamento do booster. Nelson sugeriu que a CASAN 47 

oficializasse o motivo dos problemas referentes a situação do booster. Na oportunidade, 48 

sugeriu que a CASAN buscasse alternativas mais viáveis para atender às demandas das 49 

comunidades. Kátia enfatizou que os telefones estão disponíveis, e estranha saber que o líder 50 

comunitário demorou 3 dias para conseguir contato com a CASAN. Nelson sugeriu que as 51 

lideranças façam uma visita à CASAN para conhecer a área operacional da CASAN e os 52 

técnicos envolvidos. Sr. Clair informou que continua aguardando a visita técnica na área de 53 

litígio. Kátia da CASAN respondeu que, considerando as intensas chuvas, não foi possível 54 

atender todas as demandas apresentadas na reunião realizada em 09/08/2011. Sr. Tadeu da 55 

Comunidade do Morro do Horácio reclamou que está sendo implantada a rede de água e, 56 

enquanto isso, a comunidade permanece sem fornecimento de água em dias alternados, 57 

ficando até 3 dias sem água. Kátia disse que no Morro do Horácio, tem famílias não aceitando 58 

a colocação da rede de água. Para tanto, será agendada reunião na próxima semana no Morro 59 

do Horácio, para tratar sobre as instalações da rede de água. Após a reunião, serão tomadas 60 

as providências necessárias para a continuidade do projeto. Sr. Elivaldo do Alto da Caeira 61 

relatou sobre os problemas de depredação das caixas que estão sendo instaladas pela 62 

CASAN, destacando também que o material utilizado é muito frágil. Karla concordou com a 63 

explanação do Sr. Elivaldo com relação às depredações das caixas. Para tanto, será agendada 64 

uma reunião comunitária. Sr. Adalberto do Mont Serrat informou que a CASAN não prestou 65 

informações a respeito da água coletada na Rua General Vieira da Rosa e reclamou sobre a 66 

falta de água na comunidade. Visando solucionar os problemas referentes à CASAN, Nelson 67 

sugeriu o agendamento de uma visita das lideranças comunitárias do Maciço à sede onde está 68 

instalada a equipe operacional, com o intuito de conhecer o local, os técnicos da CASAN e, na 69 

oportunidade, discutir os encaminhamentos das demandas apresentadas no decorrer desta 70 



                                                      

reunião Sr. Salvador relatou que, após a reunião junto à CASAN, o fornecimento da água 71 

normalizou. Dando prosseguimento à reunião, as lideranças comunitárias apresentaram os 72 

problemas relacionados à CELESC: Sr. Clair relatou que a CELESC já realizou visita in loco 73 

nos pontos apresentados na reunião junto à CELESC. Sr. Sulimar da Comunidade do Jagatá 74 

solicitou informações com relação às novas ligações de energia elétrica. Neste sentido, Paulina 75 

esclareceu os procedimentos necessários para obter a ligação de energia elétrica, sendo elas: 76 

1) Encaminhamento de ofício da SMHSA à SMDU solicitando autorização de ligação de 77 

energia elétrica; 2) A SMHSA, ao receber a autorização, remete a autorização (original) à 78 

CELESC e entrega uma cópia ao beneficiário para que este compareça na CELESC (Av. Ivo 79 

Silveira – Bairro Capoeiras) para realizar o pedido de ligação de energia elétrica. Com relação 80 

às indagações sobre o Kit Postinho, Paulina esclareceu que na reunião específica junto à 81 

CELESC (04/08/2011), foi esclarecido sobre a impossibilidade de adequar o Programa Sou 82 

Legal Tô Ligado no Maciço, considerando que o poste é de cimento, o que exige a chegada do 83 

caminhão truck em cada localidade a ser energizada, no entanto, o sistema viário não permite 84 

a chegada do caminhão deste porte nas comunidades. Neste sentido, há necessidade de 85 

quantificar novamente a energização do Maciço pelo PAC, sendo que o processo licitatório 86 

está em análise na Caixa. Após a aprovação da Caixa o Projeto Kit Postinho terá continuidade 87 

no Maciço, considerando inclusive o início da energização nas comunidades Santa Vitória e 88 

Penitenciária que estão aptas para energizar. Sr. Antônio da Comunidade Tico-Tico reclamou 89 

que a CELESC não tomou providências com relação à fiação baixa, dificultando a locomoção e 90 

segurança da família. No entanto, Felipe relatou que a CELESC verificou a situação e 91 

apresentou uma alternativa a ser acatada ou não pelo morador. Sr. Antônio disse que esta 92 

situação atinge a sua casa e não aceita a fiação subterrânea no seu terreno. Sendo assim, 93 

Nelson sugeriu que CELESC e SMHSA façam visita in loco para buscar novas alternativas para 94 

sanar o problema. Vereador Renato informou que quer estar presente na visita. Com relação 95 

às demandas apresentadas na reunião de 04/08/2011, Felipe esclareceu que as demandas 96 

estão sendo atendidas, porém cada problema tem a sua especificidade e precisa ser avaliada. 97 

Felipe informou ainda que, quando é realizado um serviço no Maciço, a CELESC precisa fazer 98 

o desligamento da energia em todo o Morro. Sendo assim, primeiramente são identificados os 99 

problemas e, posteriormente, realizado o desligamento para executar as melhorias necessárias 100 

em vários pontos. Sr. Adalberto solicitou a instalação de iluminação pública na Rua da Bica 101 

onde moradores transitam no escuro. Com relação à Secretaria Municipal de Obras - SMO, Sr. 102 

Simões informou que o serviço para fazer as melhorias na Travessa Maria Dolores já está 103 

autorizado. Sr. Salvador relatou que as lajotas foram arrumadas e solicitou a melhoria da malha 104 

viária no final da Rua Ângelo La Porta, nas proximidades da casa Nº 850, no ponto final do 105 



                                                      

ônibus. Sr. Teco informou que o registro fotográfico apresentando a situação da boca-de-lobo 106 

foi entregue na SMO, porém a situação continua a mesma. Reclamou que a referida secretaria 107 

não está atendendo às demandas. Sr. Adalberto disse ainda que na Rua Nestor Passos, em 108 

frente à casa  nº174, tem buraco grande na rua e no local passa a canalização da CASAN o 109 

que pode ocasionar muitos problemas. Sr. Clair agradeceu à CASAN pelo serviço realizado na 110 

Rua Álvaro Ramos. Na sequência, com relação À COMCAP, Sr. Salvador agradeceu pelo 111 

serviço prestado e informou que está sendo realizada a desratização na comunidade. Com 112 

relação à localização do caçambão, Sr. Sulimar disse que o Jagatá está sendo prejudicado. 113 

Neste sentido, Paulo Nunes refletiu que os moradores deverão colaborar com o processo de 114 

descartar o lixo. Sr. Sulimar salientou a importância em dar continuidade ao processo de 115 

educação ambiental, pois os moradores estão colocando sofá velho nas lixeiras e o caçambão 116 

continua saindo vazio. Disse ainda Sr. Sulimar que antes passava o caminhão. Neste sentido, 117 

Nelson sugeriu que seja agendada uma reunião específica para estas demandas. Para tanto, 118 

foi agendada a reunião da Comissão de Saneamento Básico para o dia 13/09, às 16 horas, em 119 

local a ser definido. Com relação ao Morro do Céu, D. Lenira solicitou a visita dos técnicos da 120 

COMCAP para analisar a situação e tomar as providências necessárias (quais demandas?). Sr. 121 

Elivaldo solicitou a colocação de duas lixeiras e realização de limpeza na Servidão Xirú. 122 

Assistente Social Heloíza informou que a comunidade do Morro do 25 está se reorganizando e 123 

apresentou o Sr. Róger como representante da comunidade na presente reunião.  Sr. Tadeu do 124 

Morro do Horácio solicitou a realização de limpeza na esquina da Rua Arnoldo Silveira com 125 

Antonio Carlos Vieira. Sr. Rogério do Morro da Mariquinha informou que no decorrer de 126 

setembro haverá eleição do Conselho Comunitário. Na oportunidade agradeceu pelo serviço 127 

prestado pela COMCAP junto ao Morro da Mariquinha. Sr. Sulimar solicitou a resposta sobre o 128 

inquérito que trata da instalação da antena de rádio, sem autorização, no parque do Maciço, 129 

relatou ainda que a FLORAM informou que a autorização foi fornecida pela FATMA. Com 130 

relação ao processo de participação, Sr. Sulimar reclamou que os conselheiros do Parque não 131 

estão comparecendo nas reuniões do Conselho Consultivo. Sr. Teco do Mont Serrat solicitou 132 

alteração no calendário da colocação da caixa broock, considerando que no dia 09/09 tem 133 

festa da padroeira da comunidade. Paulo Nunes se prontificou a verificar as datas e fazer 134 

alteração. Sr. Valmor justificou o atraso nesta reunião e informou que aceita a alteração de 135 

data do cronograma do lixo pesado, em consideração às festividades da comunidade Mont 136 

Serrat. Com relação às colocações do Sr. Sulimar, Paulo Nunes disse que dia 01/09, às 11 137 

horas irá nas comunidades da Queimada e Jagatá para analisar, juntamente com os líderes 138 

comunitários, o local mais apropriado para colocar o caçambão. Dando sequência à pauta, com 139 

relação às habitações, Engº. Américo informou que a planilha das habitações foi atualizada e 140 



                                                      

encaminhada à Caixa Econômica e, no momento, estamos aguardando a resposta. Sr. Tadeu 141 

reclamou que no Morro Horácio as habitações não estão sendo construídas, apenas no Morro 142 

do Céu. Sr. Tadeu disse que uma moradora recebeu o auxílio aluguel apenas durante três (03) 143 

meses. Em resposta, Simone Caldeira esclareceu que a Sra. Roseli da Silva comprou madeira 144 

e construiu uma casa na Caeira, por isso não recebeu mais o auxílio aluguel social, porém por 145 

problemas de relacionamento familiar, um parente da Roseli demoliu a referida casa. Sendo 146 

assim, a situação está sendo avaliada pela prefeitura, concluiu Simone. Sr. Adalberto reiterou 147 

sua reclamação apresentada na reunião anterior com relação ao morador que está pagando 148 

aluguel sem auxílio da prefeitura. A estagiária Welma informou que o caso está em análise. Sr. 149 

Valmor solicitou agilidade com relação à Servidão Administrativa do Morro Queimada, pois a 150 

atual situação está causando transtornos nas obras da CASAN, onde a equipe já foi agredida 151 

verbalmente pela moradora. Relatou ainda que a indefinição está dificultando inclusive a 152 

atuação das lideranças comunitárias. Kátia complementou que a CASAN depende desta 153 

definição para dar continuidade à obra. Nelson disse que solicitará agilidade do processo junto 154 

ao setor jurídico. Com relação à poda de árvores, Sr. Valmor informou que as famílias 155 

continuam em situação de risco por causa das árvores que ainda não foram podadas. Relatou 156 

ainda, Sr. Valmor que a CELESC efetuou o deslocamento de um poste e falta executar o 157 

deslocamento do outro. Sr. Tadeu disse que tem eucalipto para cortar no Morro do Horácio. 158 

Neste sentido, Paulina solicitou que a assistente social Zeli identificasse as árvores que estão 159 

causando problemas e verificasse se já estão inclusas nas autorizações da FLORAM. Com 160 

relação à morosidade na poda e corte de árvores, vereador Renato afirmou que o motivo do 161 

atraso é a chuva intensa que não permitiu a realização dos serviços. Por fim, Nelson informou 162 

sobre a anulação das plenárias públicas que, por causa da falta de participação/divulgação e 163 

por não estar incluso no Edital o critério de definição das regiões, será realizado novo processo 164 

de composição do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social. Sr. Sulimar solicitou 165 

que fosse registrado o seu posicionamento contrário a anulação das plenárias públicas, em 166 

consideração às lideranças comunitárias que participaram do processo. Sr. Salvador solicitou 167 

esclarecimento com relação às obras, pois tem comunidade que não começou nenhuma obra. 168 

Eng. Américo informou que já foi dado início ao processo licitatório, porém não tem previsão 169 

para o início das obras. Com relação à empresa, poderá ser a SETEP ou outra empresa que se 170 

habilitar. Sr. Sulimar relatou que na Servidão Luiz Zilli foram tiradas as lajotas, permanecendo 171 

os PVs expostos. Disse que há cinco reuniões está alertando sobre a situação e não foram 172 

tomadas providências. No momento a situação mudou, pois o PV estourou e, para agravar 173 

ainda mais a situação um morador irritado pela morosidade, trancou a passagem do esgoto 174 



                                                      

pelo seu terreno, relatou Sr. Sulimar. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 175 

Paulina Korc redigi a presente ata. 176 


