
                                                                     
ATA  da  17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 14/05/2014.      1 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 02 do 2 

Centro de Educação Continuada, sito á Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis, se 3 

reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza 4 

Ribeiro (Alto Caeira); Valmor Coelho (Morro da Queimada); Alex Correia (Morro da 5 

Mariquinha); Ânderson Magno Ferreira (Monte Serrat); Suélio Jane de Mesquita 6 

(CONSEBAN); Américo Pescador, Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, 7 

Betina D’Ávila, Paulina Korc, Carmelita Luzia Bach, Zeli Sabino Delfino, Cinthia Rosa, Marina 8 

Feltrin Dambros, Laís Gianesini, Natália Tonelo(SMHSA); Ilda de Matos e Maria Lucelma 9 

(Serrinha); Elias Nazareno de Souza, Maria Cléia Turnes Demétrio e Elton de Souza 10 

(CELESC); somando um total de vinte e uma (21) pessoas. Justificaram ausência: Rafael 11 

Hahne (SMHSA), Salvador Francisco da Silva e Neide Oliveira de Almeida (CONSEBAN). O 12 

Diretor de Habitação/SMHSA, Engº. Américo Pescador coordenou a reunião que teve por 13 

objetivo a discussão de questões pertinentes exclusivamente à CELESC. Na oportunidade, 14 

solicitou que os representantes da CELESC se apresentassem e elencou as demandas 15 

pendentes a serem debatidas, quais foram: Avaliar a situação dos Kit Postinhos energizados 16 

sem fatura; Kit Postinhos não energizados e demais pendências quanto à manutenção da 17 

rede elétrica e extensão de rede. Maria Cléia solicitou que a Prefeitura fornecesse à 18 

CELESC a situação dos kit postinhos instalados no Maciço do Morro da Cruz. Neste sentido, 19 

Kelly esclareceu que com a CASAN foi estabelecido que a Prefeitura providenciará a planta 20 

das comunidades e a CASAN disponibilizará um técnico e uma assistente social para atuar 21 

diretamente nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz, em parceria com a equipe 22 

técnica da Secretaria de Habitação. Com relação a necessidade da CELESC em obter a 23 

relação das famílias que receberam o Kit Postinho, Kelly salientou que a Secretaria de 24 

Habitação irá localizar estas informações e disponibilizar à CELESC. Também informou sobre 25 

a necessidade de mais 1.800 Kit Postinhos para o Maciço do Morro da Cruz. Maria Cléia 26 

informou que a CELESC não tem disponibilidade de equipe para atuar nas comunidades, 27 

mas dispõe do Projeto Unidade Móvel que poderá ser disponibilizado para o Maciço do Morro 28 

da Cruz. Para estabelecer o cronograma para atender o Maciço. Para tanto, foi estabelecido 29 

que no dia 22 de maio, às 13:30 horas, Maria Cléia juntamente com a equipe técnica social 30 

da SMHSA irá nas comunidades para identificar e definir os locais onde a Unidade Móvel 31 

estará atendendo os moradores. O cronograma será disponibilizado ela Maria Cléia na 32 

próxima reunião ordinária prevista para o dia 28 de maio. Maria Cléia relatou que atualmente 33 

apenas 4.200 consumidores de Florianópolis estão inclusos na tarifa social. Neste sentido, a 34 

CELESC irá cadastrar os consumidores na tarifa social desde que o titular se apresente 35 

portando o NIS. Maria Cléia afirmou no decorrer da reunião que a CELESC não irá gerar 36 

nenhuma fatura no Maciço do Morro da Cruz com consumo acumulado. Com relação ao 37 

parcelamento das faturas acumuladas, informou que os usuários poderão fazer em até 38 

sessenta vezes sem entrada, Já os parcelamentos realizados anteriormente, Maria Cléia 39 

informou que, em caso de atraso, não há possibilidade de reparcelamento, sendo a CELESC 40 



                                                      
orientada para cobrar judicialmente. Após as colocações da Sra. Celma, moradora da área 41 

de litígio da UFSC na Comunidade da Serrinha, Kelly esclareceu que os moradores desta 42 

área estão fora da poligonal do Projeto Maciço do Morro da Cruz. Alex Correa indagou se a 43 

CELESC apresentará prazos para dar resposta às demandas elencadas através de ofícios, 44 

telefonemas, reuniões do Comitê Gestor, solicitação de serviços através do 0800, pois os 45 

anos vão passando e as demandas permanecem, agravando o risco de vida e das casas dos 46 

consumidores. Alex afirmou que “ninguém está se negando ao pagamento”, porém que 47 

sejam executadas as melhorias necessárias. Elton disse que as reclamações primeiramente 48 

devem ser registradas no 0800 para depois formalizar à CELESC de posse do protocolo 49 

recebido. Engº. Américo enfatizou que este procedimento não é possível ser utilizado no 50 

Maciço do Morro da Cruz, pois, para acessar ao 0800 o consumidor precisa fornecer a 51 

unidade consumidora, inexistente na maioria das residências. Engº. Américo esclareceu 52 

ainda que, primeiramente há necessidade da regularização elétrica em todo o Maciço para 53 

depois poder seguir as orientações da CELESC quanto à utilização do 0800. Alex salientou 54 

que as lideranças comunitárias precisam do respaldo da CELESC. Paulina informou que a 55 

Secretaria de Habitação, desde 2011, já remeteu inúmeros ofícios com demandas ainda 56 

pendentes nas comunidades, situação esta desgastante tanto para a Prefeitura quanto para 57 

as lideranças comunitárias. Kelly sugeriu que o Secretário Rafael Hahne faça contato com o 58 

Presidente da CELESC no sentido de viabilizar, através de convênio, a criação de uma 59 

equipe que possa fazer o elo entre a CELESC e as comunidades, em parceria com a equipe 60 

técnica da Secretaria de Habitação. Sugestão enaltecida e avaliada positivamente pela Maria 61 

Cléia. D. Tereza solicitou providências da CELESC com relação a necessidade de troca e 62 

deslocamento de postes, bem como a importância da regularização da rede elétrica para 63 

evitar os chamados ‘gatos’, ligações clandestinas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 64 

encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 65 

           66 


