
                                                                                                             
ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 08/11/2017.  1 

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no Auditório 2 

da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, reuniram-se os 3 

seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Paulo Silva (Serrinha); 4 

Janaína S. Rodrigues (Santa Vitória); Valmor Coelho e Léia Rosa Falácio (Morro da 5 

Queimada); Sidnei do Nascimento e Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues 6 

(Morro do Horácio); Marcelo O. Pereira (Monte Serrat); Lucas Barros Arruda, Kelly Cristina 7 

Vieira, Betina D’Ávila, Simone Lolatto, Paulina Korc, Rosângela Maria Piccoli e Michaeli F. G. 8 

Martendal (SMI); Marcelino Aloir Dutra, Leonardo da Silva e Francisco J. Pimentel (CASAN); 9 

Albertina Silva de Souza (Gab. Vereador Lino Peres), Claudionor Vieira e Adriano Luz 10 

(CELESC), somando um total de vinte e uma (21) pessoas presentes. Foi justificada a 11 

ausência da Diretora de Habitação, Janara Barboza. A reunião foi presidida pelo 12 

Superintendente de Habitação e Saneamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Lucas 13 

Barros Arruda, que agradeceu a presença das lideranças comunitárias, a equipe da CASAN e 14 

da CELESC. Inicialmente foram colocadas em apreciação as atas das seguintes reuniões: 95ª 15 

Ord. de 06/10/2016; 96ª Ord. de 26/10/2016; 97ª Ord. de 30/11/2016; 25ª Extra de 16/03/2017; 16 

98ª Ord. de 31/05/2017; 99ª Ord. de 30/06/2017; 100ª Ord. de 26/07/2017 e 101ª Ord. de 17 

13/09/2017, sendo o texto de todas as atas aprovado por unanimidade, com a ressalva de que, 18 

segundo Adriano do Morro do Horácio, “oitenta por cento das atas reiteram os pedidos das 19 

comunidades”. Exemplificando a falta da ação da fiscalização. Marcelo Pereira do Mont Serrat 20 

reiterou a colocação do Adriano. Paulo Silva disse que o texto das atas está aprovado, mas as 21 

pendências permanecem. Marcelo disse que os órgãos públicos estão voltados às praias por 22 

causa das ressacas. Sulimar Alves aprovou as atas com a ressalva das demais comunidades 23 

em relação às pendências. Na sequência, Lucas se colocou à disposição das comunidades e 24 

solicitou que as lideranças levem as demandas pendentes à Superintendência de Habitação e 25 

Saneamento. Considerando a pauta prevista à presente reunião, Lucas enfatizou que a 26 

CASAN cumpriu o cronograma de visitas às comunidades. Marcelino, após apresentar a 27 

equipe presente na reunião, enfatizou que o cronograma de visitas foi realizado e que, na 28 

medida do possível, foram atendidas as demandas. Na oportunidade, enfatizou que as 29 

comunidades não utilizam o call center (0800) como canal de comunicação junto à CASAN e 30 

informou que a Companhia oferece novo atendimento ao público na Rua Saldanha Marinho. 31 

Francisco relatou que algumas demandas em relação ao esgotamento sanitário não foram 32 

possíveis de resolver como na Santa Vitória por causa das rochas. Em relação ao Monte 33 

Serrat, Francisco relatou que o serviço iniciou na data anterior à presente reunião, já na 34 

Servidão Quebra-Pote permanece pendente. Quanto ao problema de ligação e extensão do 35 

Morro do Horácio, a demanda está sendo avaliada. Na Serrinha há problema de vazamento da 36 

caixa na Servidão Rosa Machado. Sr. Valmor disse que o problema apontado na rede geral de 37 



                                                                                                             
esgoto da Rua Manoel Sibirino Coelho, nas proximidades da casa da moradora Eliege, ainda 38 

não foi resolvido. Sidnei indagou sobre o atendimento à Servidão Cabral, ao que Leonardo 39 

esclareceu que o projeto está sendo elaborado e, em duas semanas, a CASAN terá uma 40 

posição sobre esta demanda. O mesmo se dá em relação ao reservatório do Jagatá. Kelly 41 

enfatizou que a Servidão Cabral não está na poligonal do Projeto Maciço do Morro da Cruz e 42 

que o reservatório do Jagatá é prioridade para o Comitê Gestor. Marcelo disse que a falta de 43 

fiscalização provocou o crescimento desordenado originando novas demandas. Após algumas 44 

ponderações dos presentes, Marcelino enfatizou que o projeto precisa ser avaliado, 45 

exemplificando situações como Serrinha que precisa de ampliação de rede. Marcelo disse que 46 

precisa ligar a servidão Quebra Pote. Na Servidão Encano a CASAN está acompanhando o 47 

problema e na Rua General Vieira da Rosa a Companhia está atuando no local. Janaína citou 48 

o problema de vazamento de esgoto na Rua Visconde de Taunay e Joel Jorge. Francisco 49 

informou que a CASAN está atuando na área na presente semana para resolver o problema do 50 

esgoto no Hospital Nereu Ramos. Na oportunidade salientou que tem muito esgoto ligado na 51 

rede de drenagem. Quanto ao booster, Janaína relatou que o mesmo fica ligado até às nove 52 

horas da manhã. Para tanto, Marcelino disse que mesmo que há esforço da CASAN, há 53 

dificuldade para regularizar. Solicitou que os moradores abram chamada no 0800 protocolando 54 

a demanda.  Na oportunidade, foi citado o problema de faturas que não estão sendo entregues 55 

e cadastros não estão sendo atualizados. Neste sentido, Edésio disse que em alguns casos 56 

tem problema com CPF e citou a necessidade de regularizar a situação de moradores. 57 

Amanda se dispôs a atender as demandas pendentes pertinentes ao Setor Comercial da 58 

CASAN. Quanto ao atendimento do 0800, Amanda verificará com o responsável pelo setor que 59 

precisa melhorar as referências no recebimento da demanda. Paulo Silva falou sobre a 60 

frequente falta de água na Rua Boa Vista – Comunidade Serrinha. Encerrada a devolutiva da 61 

CASAN, passou-se às demandas pertinentes à CELESC. Inicialmente, Adriano Luz (CELESC) 62 

apresentou o Gerente Comercial Claudionor Vieira e cientificou os presentes de que, para fazer 63 

algum serviço de extensão de rede elétrica precisa ter pedido de ligação protocolado junto à 64 

CELESC. Janaína da Comunidade Santa Vitória falou sobre o pedido de remoção do 65 

transformador, já constantes na ata de 29/06 e 27/07 do corrente ano. Também tem o pedido 66 

de substituição de dois postes e a necessidade de erguer a rede elétrica nas escadarias. 67 

Adriano Luz justificou que há seis meses a CELESC está sem postes de madeira para fazer 68 

substituição em áreas de difícil acesso. Sr. Valmor citou o Ofício da Comunidade Morro da 69 

Queimada emitido em 20/04/2017,quando a comunidade solicitou a extensão de rede e 70 

substituição de poste na Rua Laudelino Domingos Silvano, mas até o momento nada foi 71 

resolvido. Na oportunidade, Paulina historiou sobre as tratativas realizadas nos últimos anos 72 

junto à CELESC, mas sem muito resultado. Salientou que nas comunidades onde a CELESC 73 

verificou a possibilidade de instalar a extensão de rede, as lideranças comunitárias juntamente 74 



                                                                                                             
com as assistentes sociais de referência providenciaram a documentação dos moradores. 75 

Sendo assim, vários ofícios foram protocolados junto à CELESC com pedidos de ligação de 76 

energia elétrica. Foi estabelecido que Paulina remeterá por email as demandas às lideranças 77 

comunitárias, para que as mesmas identifiquem o que já foi resolvido e o que permanece 78 

pendente. Paulo Silva disse que, quando é implantada a extensão de rede, a CELESC tem 79 

dificuldade em localizar a casa de solicitou a ligação de energia elétrica. Para tanto, sugeriu 80 

que a CELESC entre em contato com as lideranças comunitárias para agilizar a regularização 81 

das ligações. Claudionor (CELESC) falou sobre a dificuldade de regularizar a energia elétrica. 82 

Na oportunidade, Paulo sugeriu que, quando a CELESC e a CASAN instalam a extensão de 83 

rede, já façam a instalação do padrão, cobrando posteriormente a taxa de instalação de cada 84 

beneficiário. Na sua avaliação, isso diminuiria com as ligações clandestinas. Sidnei da 85 

Comunidade Jagatá sugeriu que a CELESC faça visita às comunidades para verificar as 86 

demandas. Marcelo do Monte Serrat disse que para sair da clandestinidade o morador que 87 

precisa querer. Na oportunidade, disse que a Nova Descoberta não é tão assistida e é mais 88 

antiga, salientando que tem postes para substituir. Na avaliação do Marcelo, o morador deve ir 89 

primeiro resolver o seu problema, se não conseguir, daí procura o líder comunitário. 90 

Claudionor informou que entre os dias 27/11 e 01/12 haverá a semana da conciliação, onde 91 

as pessoas terão a oportunidade de parcelar seus débitos. Salientou que a inadimplência é 92 

grande, por isso a importância de orientar os moradores a procurar a CELESC.  Claudionor 93 

falou a que o call center da CELESC fica no Rio de Janeiro, por isso é importante o ponto de 94 

referência. Paulo Silva citou a necessidade de legalizar as ruas, facilitando a entrega das 95 

faturas de água e energia elétrica. O Gerente Comercial da CELESC disponibilizou seu 96 

contato: 3271-8120 e email claudionorv@celesc.com.br. Finalizando a reunião, Sr. Valmor 97 

solicitou informações a respeito da Rua Manoel Sibirino Coelho, em virtude da enxurrada. Para 98 

tanto, Lucas relatou que o Secretário Roberto irá despachar com o Prefeito e a situação está 99 

sendo tratada com a devida prioridade. Foi estabelecido que na próxima reunião será tratado 100 

sobre a denominação das ruas e o problema das invasões. Nada mais havendo a tratar, a 101 

reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 102 
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