
                                                                                                             
 Ata da 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 06/07/2016.  1 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e vinte e cinco 2 

minutos, no Auditório da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, 3 

reuniram-se os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Lúcia 4 

Maria S. Machado (Morro do Céu); Sidnei do Nascimento (Jagatá); Adriano Santos Rodrigues 5 

(Morro do Horácio); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Israel Matiola, Renato João 6 

Horstmann, Francisco Pimentel, Leonardo Lacerda da Silva, Edésio Chagas e Fabiany Souza 7 

(CASAN);  Paulo Bastos Abraham, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, Carmelita Luzia Back 8 

e Janaína Venturi Dutra (SMHSA), somando um total de quinze (15) pessoas.  O Diretor de 9 

Habitação e Regularização Fundiária/SMHSA Paulo Bastos Abraham, deu início aos 10 

trabalhos solicitando aos presentes que se apresentassem. Na sequência passou a palavra 11 

para o Israel Matiola que colocou a equipe da CASAN à disposição e propôs que cada 12 

liderança comunitária elencasse os seus problemas. Assim sendo, Sra. Lúcia Maria S. 13 

Machado da Comunidade Morro do Céu relatou as seguintes pendências: Solicita revisão da 14 

fatura da Sede da Associação de Moradores do Morro do Céu que está com valor muito 15 

elevado no período em que a Sede esteve sem nenhuma atividade; Rua Cruz e Souza, 16 

próximo à Clínica de Estética o buraco se abre próximo à Servidão Jair Silva por consequência 17 

de um vazamento; Rua Tomás João dos Santos há três vazamentos de água; problemas de 18 

vazamento de esgoto na parte de cima da Rua Cruz e Souza. Sidnei do Nascimento da 19 

Comunidade Jagatá citou as seguintes demandas: Servidão Siqueira a CASAN arrumou o 20 

vazamento e a escada ficou destruída; Precisa melhorar o fornecimento da água, pois o 21 

booster não está jogando água à parte de cima da Comunidade Jagatá; Na Servidão Cabral 22 

existe o vazamento de esgoto prejudicando os vizinhos e os pedestre que utilizam a escadaria. 23 

Alex Correia da Comunidade Morro da Mariquinha inicialmente enalteceu o trabalho 24 

executado pela CASAN, salientando a atenção e competência da servidora Tatiane. Relatou 25 

que os problemas relacionados a vazamento de esgoto a CASAN é mais morosa no 26 

atendimento. Alex enfatizou a importância do atendimento às solicitações das lideranças 27 

comunitárias que, quando pedem providências é porque não conseguiram resolver o problema 28 

pelo Atendimento ao Cidadão; Solicitou a revisão dos critérios para inclusão das famílias na 29 

tarifa social; Informou que houve colocação de registros de forma inadequada; Rua Laura 30 

Caminha Meira houve atendimento na Servidão da Bica de melhoria na rede de esgoto; Falta 31 

de manutenção das ruas após a execução do serviço da CASAN. Adriano Santos Rodrigues 32 

da Comunidade do Morro do Horácio citou as seguintes demandas: STC fez um trabalho 33 

excelente de tubulação de esgoto por dentro do córrego para tender as residências do entorno, 34 

já faz muito tempo e ocorreu a danificação dessa tubulação e como não foi ligado, o esgoto 35 

continua sendo jogado dentro do córrego. Adriano solicitou mais atenção para essa situação.       36 

Também ocorre falta de água na Rua Ana Xumadela, onde a CASAN ficou de realizar visita in 37 



                                                                                                             
loco para averiguar o problema. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, 38 

Paulina Korc, redigi a presente ata. 39 


