
                                                                                                             
Relatório da 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 19/12/2013.   1 
Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dezesseis horas, no Auditório do 2 

Museu Histórico de SC Palácio Cruz e Souza, sito à Praça XV de Novembro – Centro – 3 

Florianópolis, se reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: 4 

Tereza Ribeiro (Alto da Caeira); Valmor Euclides Coelho (Morro da Queimada); Sulimar Vargas 5 

Alves (Jagatá); Antônio Luiz Vilela (Morro do Tico Tico); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Neide 6 

Oliveira de Almeida (CONSEBAN); Paulino Schmitz (Servidão Berreta); Lívia Fontana (SEMAS); 7 

Ronaldo Cesar Laurindo (Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão); Renato Geske 8 

(Secretaria de Governo); Paulo Pinho (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra e Kátia Regina Medeiros 9 

(CASAN); Adriano, Maria Cléia Turnes Demétrio e Samuel Castro de Vasconcelos (CELESC); 10 

Américo Pescador, Kelly Cristina Vieira, Paulina Korc, Tamires Vígolo, Carmelita Luzia Back, 11 

Simone Caldeira e Cláudia Brasil de Barros (SMHSA); Albertina da Silva de Souza e Ângela Maria 12 

Liuti (UFECO), somando um total de vinte e cinco (25) pessoas. Justificaram ausência: Rafael 13 

Hahne (SMHSA) e Silvia Ribeiro (SMDU). A reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação Engº. 14 

Américo Pescador que informou sobre os contatos e reuniões realizadas entre a Secretaria de 15 

Habitação e CELESC. Na oportunidade Adriano relatou que, em decorrência das demandas junto 16 

às comunidades do Maciço do Morro da Cruz, a CELESC irá montar uma equipe para agilizar a 17 

execução dos serviços pendentes no Maciço. Considerando que a presente reunião tem o cunho 18 

avaliativo e de confraternização, Engº. Américo convidou o grupo a externar sua avaliação, 19 

proposta reiterada pela Gerente de Kelly Cristina Vieira, salientando que sejam apresentados os 20 

pontos relevantes de 2013 e perspectivas para o ano de 2014. Engª. Kátia salientou que a CASAN 21 

está fechando o terceiro ano de obras de implementação da rede de água e esgoto no Maciço do 22 

Morro da Cruz, com oitenta por cento (80%) do serviço já realizado. Informou que foram realizadas 23 

inúmeras obras de manutenção e que todas as comunidades que solicitaram manutenção, a 24 

CASAN atendeu aos pedidos. Salientou que na Rua Germinal Moreira o serviço solicitado pela D. 25 

Neide, será executado em meados de fevereiro de 2014. Como fiscal do contrato da CASAN, Engª. 26 

Kátia avalia positivamente o Projeto do Maciço do Morro da Cruz, embora todas as dificuldades 27 

que se apresentam no decorrer do trabalho. Com relação ao questionamento da D. Tereza 28 

referente às solicitações de manutenção da rede de água e esgoto na Caeira, Kelly esclareceu que 29 

as referidas obras já foram concluídas nas comunidades da Caeira e Serrinha e, por isso, as 30 

solicitações de manutenção entram na listagem geral da CASAN. Por outro lado, Marcelino 31 

salientou que a CASAN sempre está atenta às solicitações provenientes das lideranças 32 

comunitárias do Maciço. Com relação às colocações da D. Tereza, Kelly esclareceu que, 33 

considerando a ausência do repasse de informações da diretoria anterior da Associação de 34 

Moradores à atual gestão, as lideranças desconhecem a amplitude do Projeto em execução no 35 

Maciço. Marcelino chamou atenção especial ao uso inteligente da água e da rede de esgoto para 36 

minimizar os problemas, destacando o período de veraneio. Na sequência, Maria Cléia informou 37 

que, em decorrências das inúmeras pendências da CELESC junto ao Maciço do Morro da Cruz, a 38 



                                                                                                             
Secretaria de Habitação e a CELESC se reuniram e estão buscando alternativas para minimizar os 39 

problemas vigentes. Relacionou as questões pertinentes aos Kit Postinhos, salientando Kit 40 

energizado - sem fatura; Kit não energizado e necessidade de mais Kit Postinhos. Com relação a 41 

situação do Alexandre, Comunidade Jagatá, a CELESC retornará juntamente com Sr. Sulimar para 42 

energizar pois a equipe não localizou a referida habitação. Referindo-se à grande demanda de 43 

novos Kit Postinhos, Maria Cléia  relatou que será celebrado convênio entre a CELESC e a 44 

Prefeitura para dar prosseguimento ao projeto de regularização elétrica no Maciço. Com relação à 45 

tarifa social houve esclarecimentos sobre a forma de cadastramento para redução na tarifa de 46 

energia elétrica. Na oportunidade, Lívia da SEMAS disponibilizou as orientações de acesso à tarifa 47 

social. Também esclareceu que o CADÚNICO é realizado no CRAS, portanto, as famílias devem 48 

procurar o CRAS da sua região ou a Secretaria de Assistência para atualizar o seu cadastro. Kelly 49 

salientou que será preciso avaliar a forma de transferir as informações à CELESC, para tanto, será 50 

agendada reunião extraordinária, em março/2014, especificamente para tratar sobre as questões 51 

pertinentes à CELESC. Maria Cléia lamentou que há dois (2) anos, quando foi disponibilizada a 52 

negociação do débito de até sessenta meses sem entrada, muitas pessoas renegociaram, porém 53 

não deram sequência no pagamento das faturas. Alex salientou que muitas famílias tem interesse 54 

de pagar pela energia elétrica utilizada. Maria Cléia informou ainda: a) A CELESC disponibilizará, 55 

toda quinta-feira, uma equipe para atuar especificamente no Maciço do Morro da Cruz; b) Projeto: 56 

CELESC mais perto de você – uma equipe itinerante permanecerá nas comunidades; c) Nova 57 

representação da CELESC no Comitê Gestor: Adriano e Maria Cléia. Neste sentido, Samuel 58 

agradeceu pela oportunidade de fazer parte da história desse Projeto que é bastante amplo e 59 

complexo. Alex retribuiu o agradecimento enaltecendo pela sua atuação junto ao Comitê Gestor, 60 

ressaltando que é relevante a aproximação da CELESC no Comitê Gestor e nas comunidades do 61 

Maciço. Ainda com relação à CELESC, Sulimar indagou sobre as faturas que não estão sendo 62 

emitidas. Para tanto, Maria Cléia afirmou que quando forem emitidas as faturas, o valor cobrado 63 

será apenas com base na energia elétrica utilizada no último mês. Caso haja fatura com valor 64 

retroativo, o usuário deverá procurar a CELESC, destacou Maria Cléia. Sulimar salientou que, com 65 

esta retomada da CELESC, a arrecadação no Maciço será considerável. Colocação reiterada pelo 66 

Alex. Dando prosseguimento a avaliação, Paulo Pinho relatou que, no contato realizado com o 67 

novo Presidente da COMCAP, ficou claro que o Maciço terá toda atenção da Companhia. Para a 68 

coleta do material reciclado, será adquirido baú para disponibilizar o caminhão de coleta do referido 69 

material no Maciço. Paulo Pinho lamentou que na gestão anterior da COMCAP não tinha respaldo 70 

para agilizar o atendimento das demandas do Maciço.Disse também que avaliará junto ao Dr. 71 

Ricardo, presidente da COMCAP, sobre a sua participação no Comitê Gestor para que seja 72 

respaldada nos diversos setores da Companhia. Com as considerações do Paulo Pinho, Sulimar 73 

disse que está justificada a atuação de alguns funcionários nos últimos dois meses, pois chegaram 74 

a se locomover até a comunidade para reprimir lideranças comunitárias sobre reclamações da falta 75 

de coleta do lixo. Alex solicitou a remessa de ofício para a CELESC solicitando poda de árvores. 76 



                                                                                                             
Na oportunidade disse que houve limpeza da COMCAP na Mariquinha e solicita visita técnica nas 77 

comunidades. D. Neide solicitou limpeza pública na Rua Germinal Moreira pois o mato está alto. 78 

Paulo Pinho esclareceu que o contato poderá ser realizado através da Ouvidoria ou setor de 79 

limpeza pública 3271-6870. Alex indagou sobre a colocação de guarda de reio e se há previsão. 80 

Sulimar disse que enquanto não tiver a Guarda Municipal atuante o problema se perpetuará, pois 81 

ainda prevalece o individualismo em toda sociedade. Alex disse que em 2014 quer estar no mesmo 82 

caminho mas de forma diferente. “Em 2014 precisamos nos unir, principalmente as comunidades”, 83 

destacou Alex. D. Tereza disse que os veículos estacionados nas calçadas estão prejudicando o 84 

tráfego, de modo partícula do transporte coletivo além do problema da alta velocidade. D. Tereza 85 

citou o problema da lixeira colocada na esquina, sugerindo que seja feita uma rótula no local. Sr. 86 

Antônio Vilela relatou que no final da Rua Clemente Rôvere, os carros permanecem nas calçadas, 87 

impedindo o tráfego. D. Neide também citou o problema dos veículos estacionados 88 

inadequadamente. Disse ainda que, após inúmeros ofícios o IPUF colocou a placa, porém a mesma 89 

imediatamente foi retirada pelos que estacionam os carros na calçada e esquinas. “Isso não é feito 90 

pelos moradores da comunidade,” enfatizou D. Neide. Com relação às ausências nas reuniões do 91 

Comitê Gestor, o grupo presente solicitou que a Secretaria de Habitação encaminhe ofício 92 

avaliando a presença dos representantes governamentais. Também sugeriu pela ampliação do 93 

Comitê Gestor incluindo a Guarda Municipal. Já o IPUF é membro do Comitê Gestor porém com 94 

inúmeras ausências. D. Neide salientou que o Comitê Gestor está ligado especificamente às obras, 95 

por isso a importância da participação dos parceiros diretamente ligados ao Projeto como IPUF e 96 

Secretaria da Saúde, dentre outros. D. Neide sugeriu ainda: Retomar as reuniões com as 97 

comunidades; Continuar remetendo os projetos à Caixa Econômica por comunidade. D. Tereza 98 

reiterou a retomada das reuniões por comunidade e solicitou que seja disponibilizado terreno para a 99 

construção da sede da Associação de Moradores da Caeira. Kelly historiou que a Associação de 100 

Moradores doou o terreno com ruínas para construção do Galpão de Reciclagem. Na negociação 101 

do galpão não estava prevista a utilização do espaço para Associação de Moradores. Alex 102 

salientou que estes problemas são comunitários, não somente de uma comunidade específica. 103 

Kelly avaliou positivamente o Curso Trocando Saberes e salientou que existe a proposta de fazer a 104 

segunda etapa em 2014. Na oportunidade, Kelly apresentou a assistente social de referência do 105 

Morro do Céu, CONSEBAN e ruas, Cláudia Brasil. O grupo foi informado sobre a nova 106 

representação da Região Centro da Ilha no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, 107 

sendo Felipe de Margo Pessoa (Assoc. Moradores do Alto do Pantanal) como titular e Sulimar 108 

Vargas Alves (Assoc. Moradores Jagatá), como suplente. Por fim foram esclarecidas dúvidas do Sr. 109 

Paulino Schmidt com relação ao orçamento participativo. Considerando tratar-se da última reunião 110 

de 2013, foi encerrada com confraternização e Mensagem: Um Natal de Luz e Esperança, e eu 111 

Paulina Korc redigi a presente ata. 112 
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