
                                                                                                             
Relatório da 22ª Reunião Extraordinária do COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 12/08/2015.   1 
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no Auditório da Casa da 2 

Memória – Rua Padre Miguelino - Centro – Florianópolis, se reuniram os seguintes integrantes do 3 

Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro (Caeira); Paulo Silva (Serrinha); Valmor 4 

Coelho (Queimada); Adriano Santos Rodrigues (Morro do Horácio); Babyton Santos (Monte Serrat); 5 

Ronaldo Cesar Laurindo e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Domingos Savil Zancanaro, 6 

Paulo Bastos Abraham, Betina D’Ávila, Rogério Miranda, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, 7 

Carmelita Luzia Back, Juliana Guilardi, Cinthia Rosa, Michaeli Goulart Martendal, Janaina Venturi 8 

Dutra, Roselene dos Santos, Adriano Luz e Walério Sandro da Costa Moreira (CELESC), Albertina 9 

Santos Souza (UFECO) e Alexandre (Gab. Vereador), somando um total de (23) pessoas. O 10 

Secretário de Habitação Domingos Savil Zancanaro iniciou a reunião com apresentação dos 11 

representantes da CELESC e salientou a importância da relação entre moradores, CELESC e 12 

Prefeitura. Na sequência, passou a palavra ao representante da CELESC Adriano Luz, que 13 

admitiu que a Regional da CELESC está em débito com o Maciço Morro da Cruz. Salientou o 14 

grande número de demandas e informou a disponibilização de dois projetistas para elaboração dos 15 

projetos do Maciço do Morro da Cruz. Adriano Luz informou que, doravante as demandas deverão 16 

ser protocoladas na Central de Atendimento 0800 e, através do número de protocolo, a CELESC e 17 

o solicitante poderão monitorar o pedido. Paulo Silva indagou sobre as demandas já enviadas à 18 

CELESC, com ênfase nas extensões de redes. Na oportunidade citou o problema de um 19 

relógio/medidor de consumo de energia elétrica, que está ligado, porém não emite fatura. Para 20 

tanto, Adriano Luz esclareceu que, para as demandas já informadas, não será necessária abertura 21 

de protocolo porém, às novas demandas, será necessária a abertura de um protocolo junto a 22 

Central de Atendimento. Adriano do Morro do Horácio questionou o novo sistema burocrático, 23 

afirmando que, no passado, todas as resoluções saiam das reuniões, e nunca foi preciso informar a 24 

Celesc previamente. Walério, também representante da CELESC, disse que se faz necessária uma 25 

nova metodologia para melhor organização e atendimento da comunidade, além de ser um 26 

procedimento legal dentro da CELESC. Ronaldo informou sobre a necessidade de podas na 27 

vegetação arbórea na comunidade. Disse que existem árvores demasiadamente extensas, com 28 

galhos acima dos fios de alta tensão, representando risco aos moradores e ao sistema elétrico. 29 

Salientou que vêm advertindo sobre o problema há mais de quatro anos, mas a CELESC nunca 30 

podou. Adriano da Luz afirmou que já ocorreram podas na região, mas que, devido a extensão de 31 

algumas árvores, é necessário um trabalho em conjunto com a FLORAM. D. Tereza relatou que, 32 

desde quando era Presidente da Associação de Moradores da Caeira, está cobrando deslocamento 33 

de poste na Comunidade. Também citou o problema dos ‘gatos’, destacando que as famílias 34 

querem regularizar a situação elétrica. Babyton do Monte Serrat informou sobre a existência de 35 

postes em locais indevidos, citando um que permanece no meio da rua, atrapalhando o tráfego de 36 

veículos. Também citou o problema de um poste que permanece em frente a uma garagem. 37 

Babyton relatou também sobre a ocorrência de problemas de falta de energia elétrica, 38 



                                                                                                             
considerando as ligações clandestinas, conhecidas como ‘gatos’ que sobrecarregam a rede. 39 

Valmor Coelho salientou que, há mais de seis meses estão solicitando substituição de postes. 40 

Também frisou que, por falta de postes, a solução encontrada pelos moradores, é o ‘gato’. 41 

Carmelita reiterou as colocações sobre as más condições da fiação elétrica nas comunidades. 42 

Walério informou que existe um projeto de melhoria na rede elétrica, mas é preciso seguir a 43 

regulamentação, são necessários os documentos de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira 44 

de Identidade (CI) dos beneficiários. Domingos ressaltou a importância da regularização da rede, e 45 

informou que as assistentes sociais irão mapear as residências favorecidas com o projeto de 46 

extensão de rede, para obter os documentos junto à comunidade. Paulina disse que foram 47 

elencados vinte e sete (27) pontos pendentes, porém existem mais problemas remetidos através de 48 

ofícios, outros apontados nas reuniões do Comitê Gestor e outros ainda não documentados. Engº. 49 

Rogério sintetizou a situação desta forma: 1) Grande problema de extensões de rede, avaliando 50 

que atualmente há ‘extensão de gatos’; 2) Verificar a possibilidade de disponibilizar kit postinhos às 51 

famílias que não tem condições financeiras. Tereza afirmou que o projeto dos Kit Postinhos não foi 52 

suficiente para suprir a demanda. Engº. Rogério informou que a empresa encarregada de instalar 53 

os kit postinhos desistiu por dificuldades de execução das obras em morro. Paulo Silva salientou 54 

que metade dos Kit Postinhos da Serrinha estão desligados. Walério disse que os postes que 55 

restaram do projeto serão utilizados na melhoria do sistema elétrico das famílias mais necessitadas. 56 

Prontificou-se em verificar o número de unidades no estoque da CELESC e irá informar na próxima 57 

reunião. Walério esclareceu que as pendências já protocoladas são prioridade, já as que estão em 58 

andamento, serão acompanhadas e avaliadas em 45 dias. Informou também que foram 59 

disponibilizados dois projetistas para fazer levantamento e, de seis pendências vistoriadas, três 60 

projetos foram já concluídos. Afirmou ainda que a programação das obras será feita junto à 61 

empreiteira. Walério cientificou o Comitê Gestor sobre a inviabilidade de duas pendências devido 62 

as residências se encontrarem em local de risco de deslizamento de terra. Ronaldo disse que o 63 

problema não é apenas sobre extensão de rede, mas há diversos outros. Walério complementou 64 

sua fala salientando que as pendências estão sendo tratadas como prioritárias. O mesmo enfatizou 65 

que, após a elaboração do projeto, a ANEEL exige a apresentação dos documentos (CI e CPF) de 66 

todos os beneficiários da extensão de rede projetada. Paulina disse que irá encaminhar a relação 67 

das 27 pendências a todos os membros do Comitê Gestor e, na oportunidade, se prontificou a 68 

verificar com cada líder comunitário os ofícios já encaminhados à CELESC. Após esta verificação é 69 

possível identificar as demandas que carecem de protocolo. Domingos justificou a necessidade de 70 

se ausentar da reunião sendo esta, a partir de então coordenada pelo Engº. Rogério Miranda. Com 71 

relação à poda de vegetação, citada anteriormente pelo Ronaldo, Adriano Luz informou que a 72 

CELESC tinha cinco equipes para execução deste serviço porém, atualmente, está com apenas 73 

duas equipes para execução de podas. Adriano do Morro do Horácio fez crítica com relação a 74 

CELESC e a CASAN, salientando que sempre reclamam de falta de pessoal, estourando o 75 

problema nas comunidades. Finalizando a reunião, Engº. Rogério salientou a importância de dar 76 



                                                                                                             
um voto de confiança à CELESC, considerando que a empresa está se empenhando na vistoria 77 

das demandas e elaboração dos projetos. Ressaltou ainda a necessidade da parceria entre as 78 

lideranças comunitárias, o Município e a CELESC para e possibilitar a execução dos mesmos, 79 

exemplificando a relação de documentos que precisa ser coletada junto aos consumidores. Após 80 

agradecer aos representantes da CELESC pela presença e pela retomada do compromisso junto 81 

ao Projeto Maciço do Morro da Cruz, Engº. Rogério deu por encerrada a reunião e nós, Chayanne 82 

de Souza e Paulina Korc redigimos a presente ata. 83 
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