
                                                                                                             
  Relatório da 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 29/07/2015.   1 
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no Auditório da 2 

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

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

(Serrinha), Rodrigo Luiz Pereira (Santa Vitória); Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves 5 

(Jagatá); Adriano Santos Rodrigues (Morro do Horácio), Alex Correia (Morro da Mariquinha), Roger 6 

Alves (Morro do 25); Babyton Santos da Costa (Monte Serrat); Ronaldo Cesar Laurindo 7 

(CONSEBAN); Lívia Fontana (SEMAS); Kelly Cristina Vieira (SMO); Adriano Dreveck (S. 8 

Segurança); Edvaldo Amaro da Silva (SMDU); Alexandre (Gab. Vereador Renato); Paulo Roberto 9 

da Rocha e Pinto (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Walério Sandro da Costa Moreira e 10 

Márcio Lautert (CELESC); Paulo Bastos Abraham, Betina D’Ávila, Rogério Miranda, Paulina Korc, 11 

Mariza Dreyer de Aguiar, Carmelita Luzia Back, Juliana Guirladi, Cláudia Brasil de Barros, Cinthia 12 

Rosa, Michaeli Goulart Martendal, Janaina Ventura Dutra, Laís Gianesini, Rosilene dos Santos, 13 

Chayanne da Silva e Rita de Cássia Dutra (SMHSA);  Clovis kusten dos Santos (Engevix), Albertina 14 

Santos Souza (UFECO), somando um total de trinta e seis (36) pessoas. A reunião foi coordenada 15 

pelo Diretor de Habitação Paulo Bastos Abraham, que apresentou a pauta e, na sequência, 16 

passou a palavra ao Walério Sandro da Costa Moreira e Márcio Lautert, representantes da 17 

CELESC para apresentar o Projeto Eficiência Energética, conforme encaminhamento da última 18 

reunião. Walério tomou a palavra e esclareceu que, conforme definido na 82ª Reunião Ordinária, a 19 

CELESC se tem em sua estrutura o Projeto de Eficiência Energética. Sulimar disse que o Comitê 20 

Gestor do Maciço do Morro da Cruz quer saber da CELESC – Governo do Estado se vai assumir o 21 

contrato do PAC do MMC, disse que fora isso é enrolação. Paulo da Serrinha se posicionou 22 

favorável à apresentação e, na sequência, avaliar se responde às expectativas das lideranças 23 

comunitárias do Maciço do Morro da Cruz. Sugeriu pela definição do tempo para a apresentação 24 

sobre Eficiência Energética, para posteriormente podermos dar encaminhamento aos problemas. 25 

Adriano disse que inúmeras reuniões “estamos batendo na mesma tecla”. Paulina esclareceu que 26 

a pauta da presente reunião foi proposta da reunião anterior, e que no item ações e pendências 27 

está incluso o momento das comunidades, respondendo ao questionamento do Adriano. O mesmo 28 

líder comunitário questionou a representação dos órgãos governamentais na presente reunião, 29 

dando ênfase à Gestão do Trânsito. Adriano disse ainda que, em sua opinião, está na hora de 30 

chamar a imprensa para mostrar a situação do Projeto no Maciço do Morro da Cruz. Engº. Márcio, 31 

responsável pela gerência projetos de baixa renda e especialista em eficiência energética, fez uma 32 

breve explanação sobre o Projeto Energia do Bem. Esclareceu que a família, para se cadastrar na 33 

tarifa social, precisar ter o cadastro no NIS- CADÚNICO. Em Florianópolis, tem apenas mil e oito 34 

(1.008) famílias cadastradas na tarifa social, as quais serão visitadas nos próximos dias para fazer 35 

o diagnóstico energético. Márcio informou que o projeto tem como objetivo a redução de gastos de 36 

energia através da substituição de lâmpadas incandescentes pelas florescentes, assim como a 37 

substituição de geladeiras que os moradores tiverem acima de cinco anos de uso e em condições 38 



                                                                                                             
precárias, mediante o mapeamento e avaliação da CELESC. Engº. Márcio informou todos os 39 

benefícios das famílias cadastradas na tarifa social. O projeto está sendo desenvolvido por região 40 

em Santa Catarina, sendo que a Grande Florianópolis será a próxima região beneficiada. Lívia da 41 

SEMAS relatou que Florianópolis tem seis mil famílias cadastradas no CADÚNICO. Engº. Márcio 42 

informou que na implementação do projeto de redução de gastos de energia elétrica, a CELESC 43 

desenvolve reuniões junto aos CRAS para disponibilizar e esclarecer todas as informações 44 

referentes ao projeto. Alex refletiu que muitas das famílias que utilizam energia elétrica de forma 45 

irregular (gato), estão solicitando a regularização elétrica. Engº. Rogério esclareceu que grande 46 

parte das famílias do Maciço do Morro da Cruz tem dificuldade de obter a Unidade Consumidora 47 

pela ausência de extensão de rede. No decorrer da apresentação, houve diversas intervenções das 48 

lideranças comunitárias, pois atualmente as comunidades esperam da CELESC são respostas, 49 

resultados das reuniões anteriores com relação as extensões de rede, substituição de postes, 50 

deslocamento de postes, poda de árvores, enfim, manutenção e regularização da energia elétrica 51 

no Maciço do Morro da Cruz. Alex disse que em 2013, uma representante da CELESC 52 

comprometeu-se a realizar um trabalho junto às comunidades para regularização elétrica, o que 53 

não aconteceu. Disse ainda que há interesse das famílias para regularizar, porém está faltando a 54 

contrapartida da CELESC. Paulo da Serrinha indagou se a CELESC, além da palestra se trouxe 55 

resposta às demandas pendentes. Engº. Rogério disse que o gargalo está nas pendências da 56 

CELESC. Paulina historiou ao Comitê Gestor os últimos contatos realizados junto à CELESC. 57 

Também informou que na presente data a Prefeitura está protocolando ofício à Agência de 58 

Florianópolis sobre o compromisso da CELESC assumido junto ao PAC do Maciço do Morro da 59 

Cruz. Marcelino da CASAN explanou sobre a importância do trabalho desenvolvido em parceria 60 

com as comunidades. Ronaldo da CONSEBAN disse sobre a boa vontade do Engº. Márcio da 61 

CELESC em distribuir geladeiras e kit postinhos, mas antes disso é preciso que os moradores 62 

tenham a rede elétrica em suas ruas e servidões. Outro ponto abordado pelo Ronaldo é a poda de 63 

árvores que, há anos, está sendo solicitada, porém até o presente momento, a comunidade 64 

permanece sem resposta, permanecendo os galhos acima dos fios da alta tensão. Acima de tudo, 65 

disse Ronaldo, “é preciso que a CELESC assuma suas responsabilidades no Maciço do Morro da 66 

Cruz”.  (30’) Na oportunidade, o representante do CONSEBAN exemplificou a COMCAP e a 67 

CASAN que estão sempre presentes nas comunidades e buscam resolver os problemas apontados 68 

pelas lideranças comunitárias. “Hoje era para a CELESC trazer as respostas das reivindicações da 69 

reunião passada”, disse Ronaldo. Mas pela demora já chegamos ao limite. “Está na hora de 70 

chamar a imprensa e ir no Gabinete do Prefeito solicitar providências”, disse Ronaldo. Walério 71 

esclareceu que outras pessoas da CELESC deveriam estar presentes nesta reunião que estão 72 

mais ligadas à execução de obras para dar posição às demandas. Na oportunidade, Walério se 73 

dispôs a estar repassando as informações. Paulina sugeriu que houvesse reunião entre o 74 

Secretário de Habitação e a Diretoria da CELESC para que haja compromisso de execução das 75 

pendências. Walério se comprometeu de levar ao Diretor de Distribuição James, a situação de 76 



                                                                                                             
indignação e descontentamento do Comitê Gestor. Em consideração à palavra do Walério, Sulimar 77 

propôs o agendamento de reunião extraordinária, em quinze dias, específica com a CELESC. Caso 78 

não haja posicionamento da CELESC na reunião extraordinária, Sulimar propõe que as lideranças 79 

comunitárias se dirijam ao Gabinete do Prefeito. Após intenso debate, foi definido pelo 80 

agendamento de reunião extraordinária para o dia 12 de agosto, às 16hs, na Casa da Memória, 81 

especificamente para tratar sobre questões pertinentes a CELESC. As lideranças solicitaram que a 82 

CELESC esteja representada por pessoas que possam dar respostas às demandas pendentes do 83 

Maciço do Morro da Cruz. Engº. Rogério enfatizou que no início do projeto a CELESC fez um 84 

macro projeto com relação a parte elétrica, o que precisa ser reassumido pela equipe atual da 85 

CELESC. É preciso ter claro o que estamos pedindo à CELESC, ponderou Engº. Rogério, 86 

salientando que o Comitê Gestor sempre deu encaminhamento às questões através do bom senso. 87 

Ronaldo disse que bom senso tem que prevalecer, mas há anos nada está acontecendo. O bom 88 

senso tem limites, salientando que os problemas não são apenas da CELESC, mas são das 89 

secretarias e demais segmentos envolvidos no projeto. “Aqui todo mundo está envolvido no 90 

problema, no emaranhado e ninguém está resolvendo nada”, concluiu Ronaldo da CONSEBAN. 91 

Alex salientou sobre a composição da comissão para acompanhar a CELESC nas suas ações nas 92 

comunidades. Walério reiterou seu compromisso de levar a indignação do Comitê Gestor ao 93 

Diretor James, salientando que a situação está insustentável, e no intuito de trazer respostas na 94 

reunião extraordinária. Paulina informou que no contato realizado com a Samara, responsável da 95 

área comercial da CELESC, a maioria dos consumidores é pagante. Adriano indagou sobre os 96 

valores utilizados nas obras do Maciço do Morro da Cruz, solicitando a prestação de contas. Na 97 

oportunidade, Adriano disse que representantes da Caixa estiveram na comunidade e informaram 98 

que os valores já estão disponíveis para pagamento das empresas. Engº. Rogério, disse que já 99 

houve prestação de contas no Comitê Gestor e que a Secretaria já está providenciando a 100 

apresentação da prestação de contas. Adriano reclamou que as obras estão paradas e quer saber 101 

onde, com que e como o dinheiro foi gasto. Para tanto, Engº. Rogério esclareceu que estão sendo 102 

realizadas obras de emergência. Com relação às obras, Rodrigo da Santa Vitória disse que foi 103 

retirada uma família da residência e, até o momento, as obras não foram iniciadas, e o aluguel 104 

social irá findar daqui a dois meses. Diante desta situação, Sulimar disse que está orientando as 105 

famílias a permanecer em suas residências e não aceitar o aluguel social. Após uma série de 106 

considerações e reclamações demonstrando a insatisfação com a presente reunião e com o ritmo 107 

das obras, assistente Social Betina D’Ávila esclareceu a função das assistentes sociais nas 108 

comunidades e, na sequência, propôs a organização da pauta da 84° Reunião ordinária, sendo 109 

assim definida: prestação de contas referentes às obras executadas, bem como valores a serem 110 

utilizados para as próximas obras; previsão das obras. Roger disse que as comunidades devem 111 

acompanhar os contratos e falou da importância de disponibilizar as informações dos serviços 112 

executados e valores gastos do Projeto Maciço do Morro da Cruz através do site da Prefeitura. 113 

Adriano solicitou a participação da Caixa Econômica nas próximas reuniões. Alex citou a 114 



                                                                                                             
possibilidade de executar obras através de mutirões, quando em áreas de difícil acesso. Também 115 

ressaltou a importância da fiscalização da SMDU nas obras das comunidades. Betina relatou que 116 

houve a I Conferência de Saneamento Básico e que, das propostas apresentadas, sugiram 117 

inúmeras questões que poderão ser concretizadas no Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade, 118 

informou que a Conferência Municipal de Saneamento Básico não foi conclusiva e que as 119 

discussões finais do Grupo de Trabalho de Esgotamento Sanitário e submissão das proposições à 120 

votação acontecem no dia 30 de julho, a partir das 14 horas, no Auditório do SENAC. Nada mais 121 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e nós, Chayanne de Souza e Paulina Korc, redigimos a 122 

presente ata. 123 

   124 


