
                                                                     
ATA  da  20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 06/09/2014.      1 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na Sala 2 

1002B, UNISUL - Rua Trajano, Centro – Florianópolis/SC, se reuniram os seguintes 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro e Ruy Alves (Alto 4 

Caeira); Lenira Stuart (Morro do Céu); Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Marcelo Ferreira 5 

(Morro da Mariquinha); Américo Pescador, Betina D’Ávila, Paulina Korc, Zeli Sabino Delfino, 6 

Cláudia Brasil de Barros, Carmelita Luzia Back, Laís Gianesini e Priscila B. Rodrigues 7 

(SMHSA); Bruno Palha e Walter Hachow, somando um total de quatorze (14) pessoas. O 8 

Diretor de Habitação Engº. Américo Pescador coordenou a reunião que teve por objetivo 9 

buscar estratégias com relação à fiscalização nas comunidades do Maciço do Morro da Cruz. 10 

Ruy tomou a palavra e convidou o grupo à reflexão sobre a importância do envolvimento das 11 

comunidades com relação às obras do Projeto Maciço do Morro da Cruz. “Agora estamos em 12 

outra etapa do projeto. A preocupação neste momento é com relação à questão ambiental. 13 

Vamos aproveitar o momento, considerando a auto estima elevada dos moradores e fazer um 14 

trabalho de educação ambiental”, disse Ruy. O mesmo salientou a necessidade de focar na 15 

educação ambiental para, posteriormente, enquadrar as pessoas nos seus deveres. Ruy 16 

disse ainda que a Comunidade do Alto Caeira não quer que uma empresa seja contratada 17 

para o Plano de Manejo, mas acredita na articulação das comunidades. Informou que a 18 

comunidade da Caeira realizou um evento para limpeza de uma área de lixão e já tem um 19 

novo evento agendado para o dia 09 de setembro. Com relação aos veículos estacionados 20 

indevidamente, Ruy citou a necessidade da sinalização das vias. Bruno Palha fez uso da 21 

palavra e enfatizou que acompanha a implantação do Projeto desde o princípio. Salientou a 22 

importância da definição do Coordenador da Unidade de Conservação. Bruno destacou que 23 

a fiscalização atua dentro da sua responsabilidade, salientando que há fiscais, porém a 24 

FLORAM carece de estrutura para monitorar as áreas e fazer educação ambiental. 25 

Esclareceu, na oportunidade que, a atribuição da FLORAM é atuar em Área de Preservação 26 

Permanente – APP. Sulimar disse que as palavras do representante da FLORAM refletem a 27 

situação de praticamente todas as demais secretarias. Sulimar refletiu que os problemas não 28 

são apenas do Maciço do Morro da Cruz, mas são da cidade como um todo. Na 29 

oportunidade, agradeceu a presença dos representantes da FLORAM, enaltecendo pela 30 

sinceridade em suas colocações. “O Prefeito assumiu que iria participar das reuniões do 31 

Comitê Gestor; a Elisa da FLORAM apresentou um belíssimo projeto de fiscalização; o vídeo 32 

institucional não informa que há recurso do governo federal e o líder comunitário não 33 

representa as lideranças do Maciço do Morro da Cruz”, refletiu Sulimar, questionando a 34 

fragmentação das ações. Albertina da UFECO citou questões relacionadas à fiscalização, 35 

poda de árvores e depósito de entulhos em locais indevidos. Na oportunidade informou que 36 

está tramitando na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 1350/2014 que proíbe o depósito 37 

de entulhos em vias públicas. Também salientou a necessidade de um plano para coleta do 38 

lixo. Sulimar refletiu que é preciso retomar, junto ao Prefeito, várias questões como: creche 39 

24 horas; falta de investimento nos postos de saúde; FLORAM; COMCAP; IPUF 40 



                                                      
(sinalização); Obras (fiscalização); assessoria técnica prevista no PMHIS. D. Tereza da 41 

Caeira disse que no início, o Prefeito e os secretários visitaram as comunidades, porém 42 

atualmente, não se envolvem. Com relação à COMCAP, Marcelo Ferreira salientou que a 43 

COMCAP atende as demandas do Morro da Mariquinha. No que se refere à poda de árvores, 44 

bruno informou que cabe à FLORAM as árvores em área pública que colocam famílias em 45 

situação de risco. Porém a CELESC tem um decreto que autoriza o corte ou poda de árvores 46 

quando em contato com poste ou rede elétrica. Américo informou que, segundo Leonardo da 47 

Fundação Israel Pinheiro, nenhum município tem um plano de fiscalização, ainda é um 48 

desafio dentro do nosso país. Não tem como congelar as comunidades, evitando sua 49 

expansão. Sulimar avalia que cada secretaria se acha independente, salientando a 50 

necessidade do Secretário de Habitação informar o prefeito para deixá-lo ciente dos 51 

problemas. Ruy disse que precisa vontade política do governo municipal, referindo-se ao 52 

prefeito e secretários. Na oportunidade propôs que o foco agora é a questão ambiental: 53 

gestão socioambiental e Plano de Manejo (social, resíduos e equipamentos) – Memorial um 54 

fluxograma. Sulimar citou a necessidade na definição do diretor do parque. Bruno salientou 55 

que a FLORAM não se exime da responsabilidade. A proposta de fiscalização apresentada 56 

pela Elisa é plausível. Com relação ao corte de árvores, Bruno salientou que o contato é com 57 

a nova diretora Fernanda. Américo informou que o mirante está sendo ocupado pelas 58 

garagens. Para tanto, deverá ser remetido ofício à FLORAM solicitando a retirada das 59 

garagens. Lenira enalteceu o trabalho da COMCAP, a execução do cronograma do lixo 60 

pesado e o atendimento imediato nas solicitações da Comunidade do Morro do Céu. 61 

Carmelita informou sobre a capacitação da equipe do NUDEC. Bruno citou que a FLORAM 62 

recentemente admitiu doze técnicos e foi disponibilizado à Fundação o caminhão, antes 63 

pertencente ao IPUF, para executar a poda de árvores. Finalizando, o grupo sugeriu a 64 

organização de três grupos de trabalho, sendo: Grupo Ambiental (parque, coleta seletiva, 65 

escolas) - sob coordenação da Diretoria de Habitação; Grupo Social – sob coordenação da 66 

Gerência de Mobilização e Organização Comunitária; Grupo de Fiscalização (resgate do 67 

projeto) – sob coordenação da FLORAM. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada 68 

e eu, Paulina Korc redigi a presente ata. 69 

               70 


