
                                                                                                         
  Relatório da 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ – 25/11/2015.   1 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no Auditório 2 
da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho, nº 58 - Centro – Florianópolis, reuniram-se os 3 
seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Paulo Silva (Serrinha); 4 
Valmor Euclides Coelho (Morro da Queimada); Sidnei do Nascimento (Jagatá); Adriano Santos 5 
Rodrigues (Morro do Horácio); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Luana Farias (Morro do 25); 6 
Kelly Cristina Vieira (SMO); Edevaldo Amaro da Silva (SMDU); Priscilla Valler dos Santos (SMS); 7 
Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); Domingos Savil 8 
Zancanaro, Paulo Bastos Abraham, Rogério Miranda, Betina D’Avila, Paulina Korc, Mariza Dreyer 9 
de Aguiar, Zeli Sabino Delfino, Carmelita Luzia Back, Juliana Guilardi, Cláudia Brasil de Barros, 10 
Paulo de Tarso R. Rodrigues, Janaina Ventura Dutra e Mateus Szostak (SMHSA); somando um 11 
total de vinte e quatro (24) pessoas. Foram justificadas as seguintes ausências: Adriano da Luz e 12 
Samara Silva de Souza (CELESC); Lucia Gomes Farraco (S. Segurança); Lenira Stuart (Morro do 13 
Céu). A reunião foi coordenada pelo Secretário de Habitação, Domingos Savil Zancanaro. 14 
Domingos iniciou a reunião apresentando Priscilla Valler dos Santos, Diretora do Centro de 15 
Controle de Zoonoses e Coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental - Secretaria Municipal de 16 
Saúde (SMS). Em seguida, colocou em apreciação a Ata da 86ª Reunião Ordinária que foi 17 
aprovada com unanimidade. Na sequência, Secretário Domingos informou que o tema a ser 18 
tratado na presente reunião é de suma importância, já que a questão da dengue não preocupa 19 
apenas Florianópolis, mas todo o país. Salientou a importância da colaboração de todos os 20 
presentes para que possam ser feitas ações nas comunidades. Na oportunidade, Domingos passou 21 
a palavra à Priscila, que se apresentou e agradeceu ao Secretário e à Paulina pelo convite para 22 
participar da reunião. Informou a existência do Programa de Combate à Dengue que é 23 
desenvolvido nacionalmente. Expressou que nos casos de Florianópolis, o vírus foi contraído em 24 
outras cidades e Estados, porém o mosquito transmissor Aedes Aegypti existe na região. Relatou 25 
que no Brasil, em 2015, foram documentados mais de um milhão de casos de dengue. E em Santa 26 
Catarina, esse número é de cerca de 3.258 casos, com a maior parte documentada em Itajaí. 27 
Explanou que nos encontramos em um período pré-epidemia, e, a melhor forma de evitar a 28 
epidemia é a prevenção, através da redução ou destruição do habitat da população de mosquitos 29 
transmissores. Citou que os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e manchas 30 
na pele. Cientificou que o mosquito Aedes Aegypti transmite também outras doenças, como 31 
Chicungunha e Zika vírus. Explicou que o ciclo biológico do mosquito é dividido em quatro estágios: 32 
Ovo, larva, pupa e adulto, e isso leva apenas cerca de sete dias para ocorrer, porém, em ausência 33 
de água, o ovo do mosquito pode ficar por um ano inerte. O que leva a necessidade em limpar e 34 
checar a água parada em locais propícios como vasos de planta, pneus e calhas, semanalmente. 35 
Ressaltou o grande potencial de risco de uma epidemia em Florianópolis. Informou que o programa 36 
da dengue possui duas frentes; (1) monitoramento do ambiente, (2) ações de tratamento. O 37 
monitoramente se dá através de armadilhas onde são detectadas formas imaturas do mosquito. Até 38 



                                                                                                         
novembro deste ano foram detectados 232 focos, cerca de 80% dos focos foram detectados no 39 
continente e 20% na ilha. Domingos perguntou se haviam encontrado algum foco no Maciço. 40 
Priscila respondeu que não, porém devido às condições ambientais favoráveis, há chances do 41 
mosquito chegar à comunidade e se dispersar. Alex questionou se há equipes de vigilância 42 
epidemiológica atuando dentro do Maciço. Priscila disse que existe uma equipe de agentes de 43 
endemias que faz o monitoramente das armadilhas dentro da comunidade. Paulo Silva relatou que 44 
não há agentes de saúde trabalhando na Serrinha. Priscila citou a necessidade de maior número 45 
de agentes e informou que será aberto um concurso visando contratar mais agentes para suprir a 46 
demanda. Paulo disse que a Secretaria de Saúde deve dar mais atenção às comunidades. Priscila 47 
informou que cada comunidade possui um Conselho Local de Saúde que possui representação no 48 
Conselho Municipal de Saúde, que se reúne todo mês e permite um espaço para que as 49 
comunidades levem suas demandas. Porém, concordou que é preciso se aproximar mais das 50 
comunidades. Ressaltou a necessidade do apoio das comunidades no combate ao mosquito, e 51 
principalmente, na questão do lixo irregular que aumenta o risco de infestação de dengue. 52 
Domingos salientou que o lixo irregular é um problema de todos os cidadãos e é uma questão de 53 
conscientização. Alex disse que as comunidades precisam de melhor instrução e citou casos de 54 
tuberculose. Priscila ressaltou a importância dos meios de comunicação como internet e televisão 55 
na questão de educação ambiental. Agradeceu a oportunidade e o apoio dos presentes. Paulo 56 
agradeceu e pediu para que a palestra fosse levada às comunidades. Domingos sugeriu fazer uma 57 
palestra em cada comunidade. Adriano citou um caso de demolição da Defesa Civil e questionou a 58 
possibilidade em refazer o muro. Domingos informou é necessário fazer uma avaliação. Adriano 59 
cientificou um repasse de verbas de R$ 35 milhões para a Prefeitura, e perguntou se alguma parte 60 
dessa verba será destinada ao programa do Maciço. Domingos informou que este dinheiro é 61 
destinado ao Pacto pela Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Obras, que visa em 62 
corredores exclusivos para ônibus. Expressou que existe uma intervenção na Serrinha e outra no 63 
Morro do Horácio, e disse que pode pegar mais informações com o Secretário Rafael e trazer em 64 
outro momento. Alex indagou sobre um contrato de demolição de pedras que teria passado pelo 65 
Comitê. Domingos explicou que o contrato em questão é sobre áreas de risco mapeadas e não é 66 
referente ao Maciço. Alex informou a existência de uma pedra que oferece grande risco para a 67 
cidade, e desde 2010 foi feito apenas um estudo geológico. Domingos disse que os recursos do 68 
projeto já se esgotaram e é necessário um novo contrato. Alex cientificou que o município paga 69 
aluguel de um prédio verde na Av. Mauro Ramos, e perguntou se há a intenção do município em 70 
ocupar uma área em poder da União. Domingos esclareceu que já foi feito um pedido, porém não 71 
foi respondido. Domingos informou que no dia 04/12, às 19 horas, ocorrerá uma Plenária Pública 72 
do Conselho Municipal de Habitação para eleger os membros da sociedade civil, neste mesmo 73 
local. Paulina informou que no documento entregue, consta a Lei Nº 8210/2010 de criação do 74 
Conselho, o Regimento Interno, Edital de Convocação e explicação de como é feita a divisão por 75 
região. Notificou que serão feitas oito plenárias e é preciso que três dias antes da plenária seja 76 



                                                                                                         
entregue à Secretária do Conselho a seguinte documentação: uma cópia do Estatuto da 77 
Associação de Moradores, cópia da ata da eleição da última diretorio e um ofício referente à 78 
representação da comunidade. Domingos agradeceu à Priscila e a presença de todos. Priscila disse 79 
que conversou com a Betina D’Avila e será feito um agendamento para levar a apresentação às 80 
comunidades. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc redigi a presente 81 
ata. 82 

 83 

 84 


