
                                                         
ATA da  39ª  REUNIÃO   ORDINÁRIA   DO   COMITÊ   GESTOR   –  27/04/2011                   1 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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. Na oportunidade estiveram 4 

presentes trinta e quatro (34) pessoas representando entidades comunitárias, governamentais, 5 

ONGs, moradores e empresas contratadas. O Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador 6 

iniciou a reunião agradecendo o comparecimento de todos e apresentando a pauta: 1) 7 

Apreciação das atas 2) Informes; 3) Panorama do Trabalho Técnico Social; 4) Panorama das 8 

Obras; 5) Momento das Comunidades. Na oportunidade, Engº. Américo colocou em apreciação 9 

as atas de 10/03/2011 e 30/03/2011 que foram aprovadas com unanimidade. Na sequência, 10 

foram justificadas as ausências da D. Neide (CONSEBAN), Kelly Cristina Vieira, Rogério 11 

Miranda e Simone Lolatto (SMHSA) por problemas de saúde, e do Danilo (FLORAM) por estar 12 

num curso. Posteriormente, foram apresentados os seguintes informes: a) Com relação à 13 

Comissão de Saneamento, Assistente Social Maria Aparecida N. Catarina – Cida relatou que 14 

na reunião realizada em 13/04/2011, houve a apresentação do Projeto Revolução dos 15 

Baldinhos. Assistente Social Zeli Sabino Delfino informou que, após a referida reunião, realizou 16 

a visita e destacou a importância de visualizar todo o processo de utilização dos resíduos 17 

orgânicos. Como encaminhamento, Cida sugeriu a articulação das lideranças comunitárias para 18 

realizar a visita no dia 11/05/2011, disponibilizando inclusive o veículo da SMHSA para a 19 

locomoção. Neste sentido, Maria Lúcia Battistotti mencionou que existe uma experiência 20 

comunitária semelhante no Morro da Caixa – Região Continental de Florianópolis e sugeriu que 21 

fosse realizado contato com a Irmã Flávia que permanece residindo na referida comunidade. b) 22 

Sr. Rogério Antônio Rodrigues informou que houve mobilização das lideranças comunitárias, 23 

juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e profissionais da área da educação, para 24 

garantir que o espaço do Colégio Celso Ramos seja repassado ao município para ser utilizado 25 

com a educação infantil. Informou ainda que já houve assinatura de decreto repassando o 26 

espaço à Assembléia Legislativa, mas que, em reunião foi ventilada a possibilidade de revogá-lo. 27 

Sr. Rogério destacou a importância do envolvimento das demais comunidades, mas de forma 28 

integrada. Por fim, Maria Lúcia Battistotti informou que o Gabinete do Vereador João Amin está 29 

realizando um trabalho junto à comunidade da Caeira, e considerando a necessidade de discutir 30 

os projetos do PAC, foi marcada uma audiência pública para o dia 05/05, às 19:30 horas, na 31 

Igreja do Alto da Caeira (ao lado dos Maristas). Como terceiro ponto de pauta, Engº. Américo 32 

citou as deliberações da reunião anterior, e elencou as providências tomadas pela SMHSA: A) 33 

Encaminhamento do ofício OE nº 55/2011/SMHSA/DH de 04/04/2011 à SMO relatando diversas 34 

solicitações de manutenção, bem como destacando a importância da presença do representante 35 

da SMO nas reuniões ordinárias do Comitê Gestor. Na oportunidade, Sr. Sulimar justificou a sua 36 



                                                      
ausência na reunião anterior e informou sobre os problemas de drenagem da Rua Bento 37 

Custódio Machado e Zilli. Engº. Rampinelli informou que o problema já foi encaminhado ao 38 

setor responsável. B) Encaminhamento do ofício OE nº 60/2011/SMHSA/DH de 05/04/2011 à 39 

FLORAM solicitando agilidade na execução do corte de árvores inclusos no Processo nº 40 

26757/2010. Neste sentido, Sr. Elivado comentou que a demora do corte das árvores está 41 

tirando a credibilidade das lideranças na comunidade. Sr. Teco reclamou que as árvores 42 

continuam deixando as famílias em situação de risco. “Depois que a árvore cair será muito 43 

tarde”, concluiu. Com relação à relocação dos postes, Sr. Simões representante da SMO se 44 

prontificou a colaborar na agilização deste serviço. Referindo-se à morosidade com relação ao 45 

corte das árvores, Sr. Valmor observou sobre as quatro (04) famílias que permanecem em 46 

situação de risco por conta das árvores. Sr. Sulimar se pronunciou surpreso porque a FLORAM 47 

executou o corte de árvore no Jagatá sem problemas, e em outras comunidades não pode. Após 48 

inúmeras considerações foi definido, como encaminhamento, o agendamento de reunião com o 49 

Superintendente da FLORAM. C) Com relação à Secretaria Municipal dos Transportes, Sr. 50 

Valmor reclamou sobre a falta de manutenção dos abrigos de ônibus, ressaltando a importância 51 

deste para os idosos e gestantes que, em dias de sol intenso ou chuva, não tem onde se abrigar 52 

até chegar o transporte coletivo. Para tanto foi encaminhado o ofício OE nº 58/2011/SMHSA/DH 53 

de 04/04/2011 à referida Secretaria. D) Sr. Clair disse que, considerando que no Morro da 54 

Penitenciária a rua tem sentido único, há necessidade de sinalização da área, além da 55 

colocação de lombadas. Sr. Valmor reiterou sua solicitação com relação à colocação de 56 

lombadas. Sr. Sulimar reivindicou a colocação de lombadas ao longo do trecho da Servidão 57 

Luiz Zilli, que atravessa a Comunidade do Jagatá. A solicitação já foi encaminhada ao Comitê 58 

Gestor em 2009. Neste sentido, com intuito de agilizar, Sr. Simões solicitou cópia do ofício 59 

encaminhado pela SMHSA ao IPUF. E) Com relação à COMCAP, Sr. Adalberto reclamou que a 60 

roçagem é realizada apenas na rua principal da comunidade, porém as servidões não são 61 

roçadas. Paulo Nunes disse que os moradores também podem colaborar na limpeza. Disse 62 

também que o líder comunitário precisa articular a limpeza junto aos moradores. Paulo Nunes 63 

solicitou compreensão das lideranças com relação à COMCAP, pois faltam condições para 64 

atender com qualidade à demanda. Na oportunidade, Sr. Teco fez um comparativo: Se a 65 

Secretaria Municipal de Obras (SMO) atendesse aos pedidos a exemplo da COMCAP, não 66 

haveria reclamações. Sr. Simões solicitou ao Sr. Teco que faça registro fotográfico das 67 

situações pendentes com relação à SMO. Sr. Sulimar reiterou a colocação do Sr. Teco, 68 

ressaltando que no decorrer do ano de 2010 houve um ótimo relacionamento das comunidades 69 

junto à COMCAP. Paulo Nunes sugeriu que o presidente da COMCAP fosse chamado para a 70 

reunião agendada para o dia 04/05/2011, para que ele esteja ciente do projeto e da 71 

complexidade do trabalho no Maciço. Sr. Teco disse que no Mont Serrat os moradores 72 



                                                      
plantaram flores nas imediações da lixeira, para impossibilitar o depósito de lixo e que a 73 

experiência deu certo. Sr. Clair agradeceu à equipe técnica pela reunião realizada na 74 

comunidade junto às famílias em situação de risco/aluguel. Falou da necessidade de colocação 75 

dos corrimões e informou que a escada, solicitada em reuniões anteriores, já está em fase de 76 

construção. Sr. Elivaldo enalteceu a SMO pela presença em reunião e solicitou um serviço 77 

paliativo na Servidão Xiru. F) Com relação à Servidão Administrativa, Engº. Américo informou 78 

que permanecemos no aguardo da assinatura do decreto. G) Com relação ao ofício remetido às 79 

associações de moradores, Engº. Américo relatou que não houve adesão de moradores em 80 

compor a equipe de trabalho para a construção das habitações. Neste sentido, Sr. Elivaldo 81 

informou que a comunidade dispõe de uma empresa para executar este serviço. Sr. Valmor 82 

expôs que na Comunidade da Queimada não houve indicação de nomes, por conseqüência da 83 

experiência de quatro moradores junto à Empresa MAP. Dando prosseguimento à reunião, foi 84 

apresentado o panorama do trabalho técnico social: Zeli informou que na comunidade do Morro 85 

do Horácio iniciaram as ligações prediais de água, e estão sendo divulgados os cursos da 86 

Brigada Comunitária e Bombeiro Mirim. Na Comunidade Santa Vitória, após a instalação do 87 

booster, iniciarão as ligações prediais de água. Com relação ao Projeto Revolução dos 88 

Baldinhos, Zeli informou que houve interesse da comunidade do Morro do Horário para 89 

conhecer. Fabiana relatou que, tanto no Morro do 25, como no Morro da Penitenciária iniciará 90 

turma de Bombeiros Mirins, e já tem moradores inscritos para o curso de Brigada Comunitária. 91 

Fabiana relatou que o projeto piloto de pintura com grafite realizado no muro do Morro da 92 

Penitenciária, está provocando interesse de reproduzir a experiência em outros locais do Maciço. 93 

O grupo foi informado que na Comunidade da Serrinha, com a construção do galpão de 94 

reciclagem, está sendo organizada uma equipe para discutir sobre a utilização do espaço, 95 

inclusive considerando a experiência da AREsp (Associação de Recicladores Esperança). Cida 96 

informou que no dia 26/04, iniciou uma turma da Brigada Comunitária, no Estreito. As demais 97 

aulas serão nos dias 07, 14, 21 de abril, das 19 às 22 horas. Sr. Valmor informou que no dia 98 

28/04, iniciarão as aulas dos Bombeiros Mirins na Comunidade da Queimada. Na seqüência da 99 

pauta, Cida relatou que, uma das macro-ações do Trabalho Técnico Social, é a Geração de 100 

Trabalho e Renda (GTR), para tanto está agendada uma reunião para o dia 04/05, às 16 horas, 101 

na SETUR, no intuito de discutir sobre a possibilidade de realizar uma ação global, com o apoio 102 

da Comissão do Micro Empreendedor Individual – MEI, buscando a ampliação das 103 

possibilidades de trabalho dos moradores do Maciço. Prosseguindo a reunião, Engº. Rampinelli 104 

discorreu sobre as obras que estão sendo realizadas nas diversas comunidades, como: 105 

Serrinha, na S29 (variante) pavimentação da via, Mont Serrat – Rua general Vieira da Rosa 106 

(drenagem, ligações de esgoto e água, para depois receber o recapeamento); Mariquinha – ua 107 

Laura Caminha Meira (detonação de rocha, muro de contenção); Jagatá (pavimentação); 108 



                                                      
Queimada (saneamento). No momento das comunidades, Sr. Rogério Antônio informou que as 109 

obras estão sendo realizadas e que está agenda a reunião comunitária para o dia 03/05, às 110 

19:30 horas. D. Lenira agradeceu a visita técnica, referente à construção das unidades 111 

habitacionais, realizada na comunidade do Morro do Céu, ressaltando a satisfação das famílias. 112 

Sr. Sulimar frisou que o projeto está fluindo, cada um está cumprindo a sua responsabilidade. 113 

Destacou que, se a SMO estivesse participando em todo o processo, grande parte dos 114 

problemas estariam mais avançados. Com relação à SETEP, ressaltou que o trabalho foi 115 

realizado com qualidade. As máquinas e caminhões transitam e a rua permanece com a mesma 116 

propriedade. Com relação à água, a Empresa STC está fazendo a manutenção do booster 117 

sempre que necessário. Sr. Sulimar refletiu sobre a importância do entendimento que todos 118 

devem ter com relação ao andamento das obras. As reuniões proporcionaram credibilidade e 119 

aprendizagem, concluiu Sr. Sulimar. Engº. Américo agradeceu o depoimento, considerando 120 

que quarenta por cento (40%) do projeto está executado, e o bom relacionamento que está 121 

emergindo faz com que o projeto possa fluir com mais agilidade. Sr. Salvador informou que a 122 

comunidade aguarda o início das obras e enfatizou que não foram colocados os dois corrimões 123 

na Rua Djalma Moellmann. Neste sentido, Rampinelli esclareceu que os corrimões estão sendo 124 

confeccionados pela empresa. Com relação à reclamação sobre o vazamento na Rua Cid 125 

Gonzaga, Engº. Rampinelli fará contato com técnicos da Casan para solucionar a questão 126 

apresentada. Na Rua Germinal Moreira há previsão de resolver o problema do esgoto nas 127 

proximidades da casa da D. Odete. Sobre a solicitação de alargamento da referida rua, há 128 

possibilidade de execução, porém, com recurso do PAC complementar. Engº. Rampinelli 129 

relatou que a SETEP está com as frentes de trabalho concentradas nas comunidades do Morro 130 

da Mariquinha e Jagatá. D. Lenira solicitou providências com relação aos problemas na Rua 131 

Tomás João dos Santos. Cientificou o grupo de que em maio/2011 haverá eleição da nova 132 

Associação de Moradores, no entanto, irá continuar participando das reuniões, de modo 133 

especial, por causa da construção das casas. D. Lenira informou que, em reunião entre 134 

moradores e lideranças comunitárias do CONSEBAN e Morro do Céu, houve consenso de que 135 

não é viável a abertura da rua, Germinal Moreira e Ângelo Laporta, pois iria facilitar o tráfico de 136 

drogas. Sr. Teco reclamou que nesta semana era para estar concluída a Rua General Vieira da 137 

Rosa. A STC iria terminar o saneamento da Servidão Telles, porém ainda não foi concluída, e 138 

hoje permanece apenas uma pessoa trabalhando no local. Na sequência, Sr. Teco discorreu 139 

sobre diversos problemas na Comunidade Mont Serrat, bem como a necessidade de melhorar o 140 

atendimento no fornecimento de água na Nova Descoberta, alegando que possivelmente será 141 

necessária a instalação de booster. Sr. Teco solicitou que não fosse mexido com a rede de água 142 

existente na comunidade. Engº. Rampinelli disse que, em função da solicitação do Sr. Teco, 143 

houve reunião da SMHSA com a CASAN, onde foi definido que será avaliada a pressão da 144 



                                                      
água. Enquanto isso, apenas estão sendo feitas algumas ligações. Sr. Teco reclamou também 145 

que as lideranças não estão sendo consultadas para obter informações. Com relação ao muro 146 

localizado nas proximidades da casa do Sérgio, já deveria ter recurso previsto junto à SETEP 147 

para dar continuidade ao muro. D. Clara solicitou que a Rua Marcos Aurélio Homem fosse 148 

levantada junto à adutora da CASAN Em resposta, Engº. Rampinelli informou que o reparo será 149 

de concreto, porém no PAC complementar. Finalizando a reunião, o grupo foi informado que na 150 

semana seguinte será iniciada a locação do galpão de reciclagem, bem como o início da 151 

construção dos muros. D. Clara solicitou que a comunidade da Serrinha seja inclusa ao 152 

mencionar ou quando elaborar ofícios sobre o Galpão de Reciclagem. Engº. Américo disse que 153 

o assessor de imprensa Flávio será informado da solicitação. Com relação às autorizações para 154 

construir e reformar casas, citadas pela D. Clara, Engº. Rampinelli relatou que todas as famílias 155 

visitadas pelos técnicos recebem parecer favorável ou não à construção. Após esgotar a pauta, 156 

o Comitê Gestor deliberou pelo agendamento da reunião com o Superintendente da FLORAM, o 157 

Secretário Municipal de Obras, o Secretário Municipal de Transportes e o Presidente da 158 

COMCAP. Neste sentido, o Vereador Renato fez contato telefônico e informou aos secretários e 159 

superintendente sobre a reunião a ser realizada no dia 04/05, às 14:30 horas, na sede da 160 

FLORAM. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a 161 

presente ata. 162 


