
                                                                                                             
 Ata da 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 27/07/2016.  1 

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 

(Alto Caeira); Paulo Silva e Luzimar Santos Ferreira (Serrinha); Janaína Barbosa Rodrigues 5 

(Santa Vitória); Lenira Stuart (Morro do Céu); Valmor Coelho (Morro da Queimada); Sulimar 6 

Vargas Alves (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues e Danilo Novais (Morro do Horácio); Alex 7 

Correia (Morro da Mariquinha); Luana Farias (Morro do 25); Ronaldo Cesar Laurindo 8 

(CONSEBAN); Adalberto Anacleto Machado (Monte Serrat); Kelly Cristina Vieira (SMO); Lucia 9 

Gomes Faraco e Grasiella de O. Pereira (Secretaria Municipal de Segurança e Gestão de 10 

Trânsito - SMSGT); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Luiz Carlos Facco e Samara Silva de 11 

Souza (CELESC); Leodegar da Cunha Tiscoski, Paulo Bastos Abraham, Rogério Miranda, 12 

Mariza Dreyer de Aguiar, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino,  Juliana Guilardi, Cláudia Brasil de 13 

Barros e Janaína Venturi Dutra (SMHSA). Também estiveram presentes: Albertina da Silva e 14 

Souza (UFECO) e Ivonete Borges da Silva (Comunidade Vila Santa Rosa), somando um total 15 

de trinta (30) pessoas presentes. Foi justificada a ausência de Adriano Luz (CELESC) e 16 

Carmelita Luzia Back (SMHSA). A reunião foi coordenada pelo Diretor de Habitação e 17 

Regularização Fundiária Paulo Bastos Abraham, auxiliado pelo Gestor do tempo Adriano 18 

Santos Rodrigues e Facilitador das falas Alex Correia. Danilo Novais da Comunidade Morro 19 

do Horácio, assumiu a palavra e solicitou que houvesse inversão de pauta, iniciando pelo 20 

Momento das Comunidades. Na oportunidade, Danilo elencou seus questionamentos a 21 

respeito do valor a ser investido e onde será investido; Necessidade de avaliação das obras 22 

executadas; Previsão de retomada das obras; Manutenção das obras – Pós-PAC; CELESC: 23 

Regularização dos kit postinhos; CASAN: qual a proposta sobre o esgoto do Morro do Horário; 24 

Projeto social para jovens e geração de renda. Danilo enfatizou que as comunidades precisam 25 

ser mais ouvidas, salientando a necessidade de avaliar se o que é discutido foi resolvido e, por 26 

fim, indagou sobre a previsão das obras de habitação. Alex Correia da Comunidade Morro da 27 

Mariquinha ressaltou que as comunidades estão cansadas de promessas. Solicitou 28 

informações sobre o andamento orçamentário do PAC. Disse que no Morro da Mariquinha foi 29 

iniciado o muro de contenção, mas com as chuvas já teve problemas. Alex disse que anseia 30 

visualizar o que está previsto no projeto e o que foi realizado. Também solicitou atenção quanto 31 

a colocação dos contentores e o projeto de desratização. Adriano Santos Rodrigues do 32 

Morro do Horácio disse que os contentores precisam ser colocados em todas as comunidades, 33 

para tanto, solicitou agilidade. Indagou o Engº. Rogério se já foi realizado levantamento para o 34 

novo projeto. Fez crítica em relação a demora na construção das unidades habitacionais, 35 

salientando que a família aceitou sair da casa e permanece aguardando a nova casa. Quanto à 36 

CASAN reclamou que houve rompimento de um cano próximo à Escola. Paulo Silva da 37 



                                                                                                             
Comunidade da Serrinha disse que há dois anos o Prefeito deu ordem de serviço para executar 38 

a extensão de rede na Rua 25 de Novembro. Na Rua Boa Vista as famílias estão 39 

constantemente sem água. Em relação ao padrão para ligação de água, Paulo solicitou à 40 

CASAN para avaliar a possibilidade de fornecer o padrão às famílias de baixa da comunidade. 41 

Quanto à CELESC, Paulo solicitou atenção especial em relação à queda de energia elétrica, 42 

na Servidão Baturé, na Servidão da Paz e na Servidão 25 de Novembro. Para resolver este 43 

problema constante, é necessário que a CELESC faça melhoria na rede elétrica. Em relação 44 

ao padrão da energia elétrica, Paulo informou que o valor de cada kit é de R$ 1.500,00. Neste 45 

sentido, solicitou que a CELESC avaliasse a possibilidade de fornecer os kit postinhos sem a 46 

exigência do Número de Identificação Social (NIS) às famílias que solicitaram a regularização 47 

elétrica. Paulo informou que, contraditoriamente a exigência atual, há dois anos conseguiu 48 

junto à CELESC quarenta kit postinhos solicitados por meio de ofício. Em relação a Secretaria 49 

Municipal de Obras, Paulo solicitou melhoria da iluminação pública, relatando que já protocolou 50 

ofício, mas não obteve resposta. Quanto à Secretaria Municipal de Segurança e Gestão de 51 

Trânsito, Paulo falou da necessidade de lombada em frente à creche. Destacou que com a 52 

demora das respostas, as lideranças acabam desanimando. Também reclamou sobre a falta 53 

de fiscalização da SMDU, especificamente sobre a invasão que está ocorrendo na área da 54 

Serrinha prevista para construção de unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha 55 

Vida. Paulo relatou que o fiscal Luiz solicitou para ele listar o nome dos moradores e fornecer 56 

ao referido fiscal. O líder comunitário informou que já tem aproximadamente dez casas 57 

irregularmente construídas na área da Prefeitura. Paulo também solicitou providências do 58 

poder público para reparo e manutenção das ruas, pois a Secretaria de Obras diz que é com a 59 

Secretaria de Habitação e esta por sua vez não tem recurso, ficando a comunidade 60 

prejudicada. Lenira do Morro do Céu informou que o cronograma do lixo pesado não está 61 

sendo obedecido pela COMCAP. Também relatou sobre os problemas referentes ao trânsito 62 

nas ruas Cruz e Souza e Jad Magalhães, onde há muitos carros estacionados prejudicando o 63 

acesso do transporte coletivo à comunidade. Lenira solicitou agilidade em relação à colocação 64 

da placa informando o acesso ao Morro da Cruz. Ronaldo César Laurindo do CONSEBAN 65 

relatou sobre a necessidade de recapeamento da Rua Ângelo Laporta. Em relação à COMCAP 66 

disse que a Companhia não está realizando roçada na escadaria. Ronaldo solicitou 67 

manutenção na fonte, pois, se der chuva forte, causará problemas muito sérios na comunidade. 68 

Também solicitou atenção sobre os buracos deixados pela CASAN que permanecem abertos 69 

para outro setor resolver. Ronaldo reclamou que em outros locais as obras estão sendo 70 

realizadas, mas para o Maciço não tem recurso. O mesmo líder apontou problemas 71 

relacionados a poda de galhos e baraços que estão enrolando a fiação elétrica. Citou ainda o 72 

Orçamento no Bairro que movimentou intensamente as comunidades porém nenhuma obra foi 73 

realizada. Rosemeri da Comunidade da Caeira indagou por que os contentores ainda não 74 



                                                                                                             
foram instalados. Na Rua Custódio Firmino a COMCAP prometeu duas papeleiras. Solicitou 75 

ação da CASAN na Servidão Nézio, atrás da Servidão Xirú onde há vazamento de esgoto. Em 76 

relação à SMSGT informou a necessidade da colocação de placa indicando a preferencial da 77 

Transcaeira e Servidão dos Eucaliptos. Rosemeri fez crítica em relação a gestão municipal, 78 

pois enquanto a Prefeitura diz que não tem dinheiro para o Maciço, mas para algumas obras 79 

tem recurso. Janaína da Comunidade Santa Vitória disse que tem problemas com relação ao 80 

lixo e o mato que está tomando conta da comunidade. Quanto à CELESC relatou que um 81 

transformador precisa ser substituído. Janaína disse que mostrou todos os problemas de 82 

esgoto ao responsável da CASAN, mas até agora nada foi resolvido. Por fim, a mesma 83 

também reclamou sobre o Projeto Prefeitura no Bairro quando foi feita muita propaganda e até 84 

hoje as comunidades estão aguardando as obras. Adriano Rodrigues disse que tem 85 

vereadores usando indevidamente recursos da Secretaria Municipal de Obras. Sr. Adalberto 86 

da Comunidade Monte Serrat disse que a CASAN deixou buraco em frente à Copa Lord / Rua 87 

Nestor Passos. Solicitou providências da mesma Companhia em relação ao vazamento na 88 

rede de água localizado na Rua do Pastinho. Sr. Adalberto solicitou que a Diretoria de Gestão 89 

do Trânsito ascendesse as faixas de pedestres ao longo da Rua General Vieira da Rosa. 90 

Lamentou que a CELESC não pôde executar o serviço de retirada de um poste antigo, porque 91 

a Guarda Municipal não compareceu. Relatou ainda que o novo poste já está no local previsto 92 

e a comunidade aguarda a transferência de rede do poste antigo para o novo. Após as 93 

colocações das lideranças comunitárias, o Secretário de Habitação e Saneamento Ambiental 94 

Leodegar da Cunha Tiscoski relatou que há três meses está na Secretaria e há muito atraso 95 

nos pagamentos. O pagamento era para ter sido realizado em junho/julho, mas por causa da 96 

situação financeira, as obras estão quase paradas. Tiscoski disse que o quadro financeiro não 97 

está propiciando, mas salientou que irá à Secretaria da Fazenda para ver se consegue recurso 98 

para retomar as obras. Em relação ao Maciço do Morro da Cruz, Tiscoski disse que conhece o 99 

Projeto desde 2007 e, como Secretário está buscando alternativas para dar prosseguimento às 100 

obras. Informou também que esteve em Brasília e talvez em setembro do corrente ano haja 101 

abertura para novos projetos. Leodegar Tiscoski disse que este Projeto precisa ser concluído 102 

e novo projeto deve ser elaborado, iniciando pela definição de prioridades em cada 103 

comunidade, definindo inclusive o projeto executivo. Secretário Tiscoski relatou que a 104 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) está se dispondo a elaborar projetos em áreas 105 

de risco do Maciço do Morro da Cruz, pois tendo projetos há possibilidade de solicitar recursos. 106 

Quanto ao projeto dos contentores, relatou que houve duas licitações desertas para execução 107 

das bases, mas, ao retomar as obras, irá priorizar a execução das bases para instalar os 108 

contentores. Na oportunidade o Secretário de Habitação Leodegar Tiscoski pediu licença e se 109 

ausentou da reunião. Dando prosseguimento, Grasiella de O. Pereira da SMSGT informou a 110 

todos que a Diretoria de Gestão do Trânsito tem noventa mil reais para fazer a sinalização em 111 



                                                                                                             
toda a cidade, salientando que é um valor muito baixo para as demandas existentes. Salientou 112 

que já está de posse do ofício da SMHSA solicitando a indicação Proibido Estacionar próximo 113 

aos contentores instalados nas comunidades Serrinha, Queimada e Monte Serrat. Destacou 114 

que a prioridade é a sinalização junto às unidades de educação. Grasiella cientificou o grupo 115 

que atualmente a Prefeitura não tem contrato para pintura de faixas de pedestre. Paulo Silva 116 

questionou o valor das placas. Ao que Grasiella relatou que as placas necessariamente 117 

precisam ser de boa qualidade para propiciar a visualização dos condutores e para postergar 118 

sua substituição. Grasiella foi questionada sobre o estacionamento próximo à Caixa 119 

Econômica e o tráfego difícil na região. Para tanto, informou que o trânsito da Rua Antônio 120 

Carlos Ferreira será revisto em relação a mudança. Ainda não está certo, será revisto. Paulo 121 

Silva solicitou sinalização na Creche São Francisco da Serrinha. Alex agradeceu pelo 122 

empenho e compromisso da SMSGT com as comunidades. Grasiella pediu a todas as 123 

lideranças que sempre avaliem bem os locais para colocação de placas Proibido Estacionar 124 

pensando sempre em benefício de toda comunidade.  Dando prosseguimento a reunião, o 125 

recém-empossado Chefe da Agência Regional da CELESC Luiz Carlos Facco, informou que, 126 

em reunião com o Secretário de Habitação Leodegar Tiscoski já tomou conhecimento das 127 

demandas do Maciço e irá junto à equipe da CELESC se inteirar da situação de cada 128 

demanda/caso. Salientou o interesse da CELESC de regularizar o fornecimento da energia 129 

elétrica e oferecer com mais qualidade este serviço. Engº. Rogério salientou que houve um 130 

aumento vultoso das demandas, considerando o crescimento do número de casas. Alex 131 

vislumbrou a possibilidade de utilizar energia solar. Na oportunidade salientou que muitos 132 

moradores querem regularizar a utilização de energia elétrica. Facco enfatizou que trinta por 133 

cento (30%) da carga é do chuveiro. Samara relatou que, conforme encaminhamento da última 134 

reunião, a CELESC juntamente com a Secretaria de Habitação e lideranças comunitárias 135 

realizaram a vistoria dos kit postinhos instalados nas comunidades da Serrinha, Morro da 136 

Penitenciária e Santa Vitória. No decorrer da vistoria foram identificadas as irregularidades 137 

existentes, as quais deverão ser ajustadas pelo próprio morador para, posteriormente, a 138 

CELESC ser acionada para regularizar o fornecimento da energia elétrica. Neste sentido, Zeli 139 

informou que na Comunidade Santa Vitória foram vistoriadas cerca de trinta moradias, porém 140 

os moradores estão com dificuldade financeira para fazer as melhorias necessárias. Paulina 141 

solicitou atenção da CELESC à constante falta de energia elétrica na Comunidade da Serrinha, 142 

pedido este já protocolado na CELESC. Considerando a dificuldade financeira, Paulina 143 

solicitou esclarecimentos sobre a possibilidade de fornecer o kit postinho a todas as famílias 144 

beneficiadas com extensão de rede na Serrinha, Monte Serrat e Queimada, garantindo a 145 

regularização elétrica. Para tanto, Facco informou que a exigência do CADÚNICO é 146 

indispensável à liberação. Na sequência, Marcelino da CASAN, informou que teve 147 

conhecimento sobre a reunião extraordinária realizada com a CASAN no decorrer das suas 148 



                                                                                                             
férias e está buscando informações sobre as demandas que permanecem pendentes. Para 149 

tanto, Marcelino solicitou que as lideranças comunitárias remetam email à Paulina com as 150 

pendências relacionadas a CASAN e, principalmente, com pontos de referência para facilitar a 151 

localização do problema e equacioná-lo. No decorrer da reunião, foram citados inúmeros 152 

problemas de vazamento no Monte Serrat e Serrinha que permanecem pendentes. Conforme 153 

estava previsto na pauta, foi colocada em apreciação a ata da 92ª Reunião Ord. COG de 154 

29/06/2016 e 23ª Reunião Extraordinária COG de 06/07/2016, sendo aprovadas por 155 

unanimidade. Informe: No dia 26 de agosto, das 10h às 16h, no Largo da Alfândega, está 156 

prevista a Mostra de práticas e mobilização sobre a importância do cuidado ambiental em 157 

nossas vidas. Como no dia 27 de agosto é comemorado o Dia do Psicólogo, o Conselho 158 

Regional de Psicologia (CRP-12), através de seus técnicos, preocupado com a escassez de 159 

ações que contemplem, a partir da ciência e profissão, a responsabilidade socioambiental, 160 

a sensibilização e conscientização ambiental, tanto para educação quanto para participação 161 

cidadã. Psicólogos da CASAN, COMCAP e SMHSA, motivados por isso, resolveram planejar 162 

uma atividade que contemple esse olhar, que permita ações em âmbitos que necessitam de 163 

maior desenvolvimento e cumpra com a responsabilidade que as instituições possuem perante 164 

a sociedade e, em especial, para o município de Florianópolis. O objetivo é realizar uma 165 

manifestação, através do diálogo e da exposição de materiais, que contribuam para a 166 

educação ambiental da categoria e dos cidadãos. Pretende-se contribuir com os olhares da 167 

Psicologia na defesa de princípios sustentáveis de vida, além de divulgar práticas que 168 

envolvam a organização social e a atuação em atividades de reciclagem, resíduos sólidos, 169 

limpeza urbana, cuidado com água e esgoto, entre outras. No local haverá: peças teatrais, 170 

mostra de práticas, bailinho com usuários do CAPS, entre outras. Participarão diversas 171 

instituições, entidades, profissionais, usuários de serviços e munícipes, com atividades 172 

informativas, dialógicas e artísticas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 173 

Paulina Korc redigi a presente ata. 174 

 175 


