
                                                                                                             
ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 30/11/2016.  1 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, 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: Rosemeri M. de Souza 4 

(Caeira); Lenira Stuart e Lucia M. S. Machado (Morro do Céu); Valmor Coelho (Morro da 5 

Queimada); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Babyton dos Santos (Monte Serrat); Priscila 6 

Lopes Carvalho e Ivoneide Pereira (Morro da Penitenciária); Carla Cristina de Souza Steinbach 7 

(SEMAS); Ulisses Laureano Bianchini (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Kelly 8 

Cristina Vieira (SMO); Adriano Luz (CELESC); Paulo Bastos Abraham, Mariza Dreyer de 9 

Aguiar, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Juliana Guilardi e Cláudia Brasil de Barros (SMHSA), 10 

somando um total de dezenove (19) pessoas presentes. Foi justificada a ausência de Leodegar 11 

da Cunha Tiscoski, Rogério Miranda e Carmelita Luzia Back (SMHSA); Lucia Gomes Faraco 12 

(SMSGT). A reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação e Regularização Fundiária 13 

Paulo Bastos Abraham, auxiliado pela Gestora do tempo Zeli Delfino e Facilitador das falas 14 

Alex Correia. Abraham agradeceu pela presença de todos, justificou a ausência do Secretário 15 

de Habitação e Saneamento Ambiental Leodegar da Cunha Tiscoski e solicitou à Paulina que 16 

relatasse sobre os encaminhamentos constantes na pauta. Na oportunidade, a Secretária do 17 

Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz Paulina Korc justificou o atraso na 18 

disponibilização das atas e cientificou os membros do Comitê Gestor em relação aos ofícios 19 

emitidos com as demandas apresentadas na reunião anterior, conforme segue: CASAN: OE 20 

970 de 24/11/2016: Solicita paralisação das obras na Servidão Arnaldo Tomaz Domingos – 21 

Comunidade Morro do Céu; PGM: OE 952 de 22/11/2016: Identificar a quem cabe a 22 

responsabilidade pelas atividades de desratização; SMS: OE 941 de 17/11/2016: Vazamento 23 

de esgoto em rede pluvial na Rua Dr. Cid Gonzaga – Comunidade Morro da Mariquinha; 24 

SMDU: OE 935 de 16/11/2016: Solicita autorização para ligação de energia elétrica para 26 25 

moradores da Comunidade Santa Vitória; SMDU: OE 931 de 11/11/2016: Denúncia de 26 

construção irregular sobre muro de contenção Comunidade Santa Vitória; CELESC: OE 932 de 27 

11/11/2016: Solicita substituição do poste na Servidão Santa Vitória – Comunidade Santa 28 

Vitória; CELESC: OE 900 de 31/10/2016 – Solicita ao Presidente revisão dos critérios para 29 

liberação do Kit Postinho; COMCAP: OE 899 de 01/11/2016: Solicita a execução da limpeza no 30 

terreno pertencente ao Município, localizado no final da Servidão dos Teles - Comunidade 31 

Monte Serrat. Na sequência, Abraham passou a palavra à Assistente Social Carla Cristina de 32 

Souza Steinbach, Gerente do Setor de Benefícios da Secretaria Municipal de Assistência 33 

Social que falou sobre os benefícios do Cadastro Único que se insere em diversos Programas 34 

do Governo Federal. Em relação ao Programa Bolsa Família, em contra partida as famílias 35 

precisam atender algumas exigências relacionadas a saúde e educação. A nossa Capital tem 36 

como limite seis (6) mil famílias e estão incluídos no momento 5.935 cadastradas, número que 37 



                                                                                                             
oscila dependendo de ter sido bloqueado caso não esteja adequado às condicionantes. Na 38 

oportunidade, Carla alertou os líderes comunitários que a inscrição de 2016 encerrava-se 39 

presente data, pois a Secretaria de Assistência Social estava encerrando o contrato das 40 

estagiárias de nível superior que auxiliam a realização dos Cadastros. O horário de 41 

atendimento nos CRAS é das 8 às 18 horas. O líder comunitário, Babyton salientou a 42 

importância da divulgação destas informações nas comunidades. Zeli, assistente social, propôs 43 

que no início de 2017, seja realizada reunião técnica entre SEMAS e SMHSA para buscar 44 

estratégias como qualificar o atendimento aos usuários e também lembrou da importância de 45 

dar autonomia para que não as famílias não fiquem sempre vinculados ao benefício. Carla 46 

esclareceu que a cada cinco anos o Cadúnico precisa ser atualizado. Chegado o Momento das 47 

Comunidades, a Sra. Rosemeri da Caeira, lamentou a ausência da SMDU na presente reunião 48 

e a falta de fiscalização nas comunidades, dando como exemplo a ocupação de uma área 49 

pública entre Serrinha e Caeira. Paulina sugeriu à líder comunitária da Caeira que elaborasse 50 

documento solicitando providências do poder público municipal, protocolando-o na SMDU e 51 

SMHSA. Na sequência Alex falou sobre os problemas do Morro da Mariquinha. Iniciou 52 

solicitando providências à CELESC por conta da queda do poste na Rua Waldomiro 53 

Manguilhoti e à COMCAP relatou sobre a necessidade de limpeza das ruas, vielas e servidões 54 

de sua comunidade, bem como a desobstrução da vala da Rua Cid Gonzaga. Com relação a 55 

Secretaria de Obras, disse da necessidade de reparo no calçamento da Rua Waldomiro 56 

Monguilhot. Deu ênfase à importância de um trabalho efetivo das assistentes sociais em todo 57 

contexto. Na oportunidade, Zeli salientou a questão cultural, considerando que as mudanças 58 

são lentas e progressivas. Priscila, moradora do Morro da Penitenciária, historiou que em 59 

visita técnica no mês de agosto do corrente ano, foi verificado as constantes quedas de energia 60 

elétrica. Kelly relembrou que o poste já existia naquele local e que a casa havia sido 61 

construída equivocadamente próxima ao poste. Adriano Luz relatou que no Rio Vermelho, 62 

houve óbito devido a choque elétrico, onde um jovem estava construindo sem autorização da 63 

Prefeitura. Assistente Social Cláudia colocou que no mês de agosto, foi realizada uma vistoria 64 

no local com o Engº. Rogério da SMHSA e Roberto da CELESC. Sanadas algumas dúvidas, foi 65 

definido que Adriano da CELESC irá ao local avaliar a situação em debate. Sr. Valmor 66 

relembrou que muita coisa foi realizada no Morro da Queimada e demais comunidades, porém 67 

continua pendente o problema da Rua Valdomiro Dias Prado. Na oportunidade, solicitou à 68 

Secretaria de Obras, manutenção da malha viária da Rua Manuel Sibirino Coelho. Quanto ao 69 

questionamento do Sr. Valmor em relação à CASAN, Marcelino relatou que o projeto da José 70 

Mendes está pronto, com previsão de execução da rede de esgoto para junho ou julho de 71 

2017. Paulo Silva da Serrinha tomou a palavra dizendo que os postes da Servidão Diplomata 72 

estão deteriorados pela ação do tempo e precisam ser trocados, sendo que um deles está 73 

amarrado, colocando em risco as famílias do entorno. Dona Lenira solicitou providências da 74 



                                                                                                             
Secretaria de Obras, enfatizando o problema dos buracos na malha viária da Rua Cruz e 75 

Souza, próximo ao ponto do ônibus. Quanto à CASAN, falou sobre o vazamento de esgoto na 76 

calçada. Relembrou que há dois anos que está solicitando a poda de uma árvore na Rua Cruz 77 

e Souza, e até agora a comunidade não foi atendida. Finalizou discorrendo sobre a 78 

necessidade de conscientizar as pessoas sobre o destino adequado do lixo. Na oportunidade, 79 

Paulo da Serrinha solicitou agilidade na construção das bases dos contentores. Dando 80 

prosseguimento à reunião, passou-se à pauta: Esclarecimentos da CELESC sobre a lista de 81 

demandas pendentes, entregue pelo Secretário de Habitação Leodegar Tiscoski em reunião no 82 

dia 16/11/2016 com o Chefe da Agência Regional de Florianópolis Luiz Carlos Facco. Na 83 

oportunidade, o representante da CELESC Adriano Luz relatou que a substituição da rede 84 

elétrica na Comunidade Santa Vitória, protocolada por meio do Ofício Expedido nº 85 

932/SMHSA/GAB/2016, o serviço será executado no dia 15/12/2016. Questionado por não 86 

discorrer sobre os demais 26 itens elencados no documento entregue pelo Secretário, Adriano 87 

disse que havia previsão de executar outros projetos no Morro da Queimada e outras 88 

comunidades. Na oportunidade, lideranças comunitárias e técnicos presentes na reunião 89 

solicitaram à CELESC mais agilidade e compromisso com as comunidades do Maciço do Morro 90 

da Cruz. O representante da CELESC justificou a não execução dos projetos no Maciço por 91 

conta do vendaval ocorrido na região Sul do Estado, ao que Paulina destacou que desde 2011 92 

a CELESC insiste em apresentar justificativas, colocando em descrédito as lideranças 93 

comunitárias em relação aos moradores. O grupo presente avaliou que a posição da CELESC 94 

é de desrespeito com o próprio Comitê Gestor e descaso com as comunidades do Maciço. 95 

Quanto à solicitação do Paulo da Serrinha sobre a limpeza do terreno pertencente à CASAN, 96 

Ulisses da COMCAP disponibilizou para o próximo sábado (03/12) um caminhão para a 97 

comunidade iniciar o mutirão de limpeza da referida área. Quanto ao Ofício Expedido nº 98 

899/SMHSA/GAB/2016 de 01/11/2016 que solicita a execução da limpeza no terreno 99 

pertencente ao Município, localizado no final da Servidão dos Teles - Comunidade Monte 100 

Serrat, Ulisses informou que a limpeza será executada no dia 12/12/2016. Sendo o assunto 101 

limpeza, Paulo Silva solicitou roçagem e capinação nas ruas da Comunidade da Serrinha. 102 

Ulisses citou o problema dos veículos estacionados na Rua Tomás João dos Santos, 103 

impedindo a entrada do caminhão de coleta do lixo. Quanto às ações da CASAN no Maciço do 104 

Morro da Cruz, Marcelino fez um breve relato dos serviços executados no decorrer do ano, 105 

salientou o esforço da CASAN em atender as demandas apresentadas pelas lideranças. Na 106 

oportunidade enalteceu o trabalho desenvolvido pelos técnicos e lideranças comunitárias que 107 

mensalmente se fizeram presentes nas reuniões no intuito de proporcionar qualidade de vida aos 108 

moradores do Maciço do Morro da Cruz. O pequeno grupo de técnicos e lideranças comunitárias 109 

presentes no final da reunião pediu destaque criticando a saída antecipada dos demais 110 

representantes antes do término da reunião, avaliando como falta de respeito. Finalizando a 111 

reunião, Paulo Abraham informou que, se houver necessidade, o Comitê Gestor será convocado 112 



                                                                                                             
para uma reunião em dezembro, caso contrário, encerram-se na presente data os trabalhos de 113 

2016 deste Comitê Gestor, desejando Boas Festas com votos de prosperidade para 2017. Nada 114 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc, redigi a presente ata. 115 

 116 

 117 


