
                                                                                                             
Relatório da 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 25/09/2013.   1 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala 08 do 2 

Centro de Educação Continuada, sito à Rua Ferreira Lima, nº 82 – Centro – Florianópolis, se 3 

reuniram os seguintes integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro 4 

(Alto Caeira); Valmor Euclides Coelho (Morro da Queimada); Joel Batista (AMA); Alex Correa, 5 

Evandro Ferreira e Carla Cristina Britto (Morro da Mariquinha); Rodrigo Luiz Pereira (Santa 6 

Vitória); Albertina Souza (UFECO); Maria Rosânia Tomaz (SME); Fernanda Ferreira Porto e Nádia 7 

Aquino (SEMAS); Adriano Melo (IPUF); Ronaldo Cesar Laurindo (Secretaria Municipal de 8 

Segurança e Defesa do Cidadão); Renato Geske (SMG); Mauro Manoel da Costa e Elias Osvaldo 9 

Pires (FLORAM); Paulo Roberto da Rocha e Pinho (COMCAP); Marcelino Aloir Dutra (CASAN); 10 

Rafael Hahne, Américo Pescador, Rogério Miranda, Kelly Cristina Vieira, Maria Aparecida 11 

Napoleão Catarina, Paulina Korc, Tamires Vígolo, Simone Caldeira, Carmelita Luzia Back, Noemi 12 

Santana Rodrigues, Marina Feltrin Dambros (SMHSA), somando um total de vinte e nove (29) 13 

pessoas. Justificaram ausência: Sulimar Vargas Alves (Jagatá); Marcelo Ferreira (Morro da 14 

Mariquinha); Elton Rosa Martinovsky e Norton Makowiecky ( PMG); Lívia Fontana (SEMAS); Ivo 15 

Sostisso (IPUF). A reunião foi coordenada pelo Secretário de Habitação Engº. Rafael Hahne que 16 

teve a colaboração da Kelly Cristina Vieira como facilitadora e Marcelino Aloir Dutra sendo gestor 17 

do tempo. Inicialmente Engº. Rafael justificou suas ausências em reuniões anteriores e solicitou 18 

ao Mauro Manoel da Costa, representante da FLORAM, que apresentasse a situação do Parque 19 

Natural Municipal do Morro da Cruz, Lei de criação 9321/2013. Na oportunidade Mauro 20 

apresentou o processo de implantação e manutenção de equipamentos na Zona de Uso Intensivo 21 

do Parque, os lagos, o anfiteatro, as trilhas, a manutenção e tratamento da paisagem. Também 22 

salientou alguns ilustres visitantes como crianças de escolas além de aves nativas. Mauro 23 

mencionou o esforço da equipe técnica da FLORAM e SMHSA para implantar o referido Parque. 24 

Também salientou algumas dificuldades que se apresentaram como a utilização dos lagos para 25 

banho, a depredação de equipamentos como os vestiários e as lixeiras. Por fim, Mauro informou 26 

que a reunião do Conselho Consultivo do Parque está agendada para o dia 02/10/2013, às 16 27 

horas, na FLORAM. Engº. Rafael destacou a importância do apoio das comunidades. Sr. Ruy 28 

Alves avaliou que as lixeiras e os vestiários depredados não devem ter sido ações de crianças. 29 

Disse que é preciso analisar o histórico da comunidade, pois o Estado tinha abandonado a escola 30 

local. “Agora é preciso reiniciar a educação ambiental”, frisou Sr. Ruy. Lembrou também que o 31 

Parque não é só do Monte Serrat e Caeira, mas do Maciço todo, portanto “é preciso criar uma 32 

agenda para que todo o Maciço usufrua do local”, concluiu Sr. Ruy. Mauro esclareceu que o 33 

Parque ainda não está aberto ao público, salientando que o evento realizado em 27 de dezembro 34 

de 2012 desnorteou o cronograma previsto. Disse ainda que no dia subsequente à presente 35 

reunião, a FLORAM disponibilizará um administrador do Parque. Maria Rosânia Tomaz sugeriu 36 

que a Secretaria Municipal de Educação (SME) através da equipe pedagógica, e a Secretaria 37 

Municipal de Assistência Social sejam envolvidas nas ações do Parque. Kelly destacou que a 38 



                                                                                                             
SMHSA também está disposta em participar do planejamento das ações. Rosânia recomendou 39 

que fosse oficializado à SME o pedido de inclusão do Parque Natural para receber profissionais 40 

readaptados da referida Secretaria. Também propôs que fosse oferecido curso de especialização 41 

em educação ambiental. Como encaminhamento foi deliberado pelo envio de ofício da SMHSA à 42 

SME. Ainda com relação ao Parque, D. Tereza informou que foi com a família no parque e avalia 43 

que é preciso ter uma administração do local. Sr. Ronaldo sugeriu divulgar através da mídia a 44 

utilização do Parque Natural. Mauro avaliou que a liberação do Parque para utilização ao público 45 

antes da conclusão das obras, atrapalhou a condução dos trabalhos de implantação dos 46 

equipamentos e administração do local. Alex levou o grupo a refletir: “Se o parque estivesse na 47 

minha comunidade, como eu iria cuidar?” E complementou: “Cada um precisa arrumar a sua casa 48 

primeiro”. D. Tereza agradeceu pelo trabalho executado na comunidade e solicitou ao Engº. 49 

Rogério e A. S. Simone Caldeira que vistoriassem a casa da Carmem onde desmoronou o 50 

barranco. Sr. Evandro, do Morro da Mariquinha, informou sobre o problema de acessibilidade nas 51 

escadarias, salientando a existência de buraco causado pelo vazamento de água. Outro problema 52 

está situado próximo à casa da Kátia, na escadaria da Julia Correa Gomes foi ateado fogo que 53 

danificou a tubulação e o esgoto da Rua Valdomiro Monguilhote, nº 345. Engº. Rafael salientou 54 

que estes problemas estarão sanados após a execução das obras de infraestrutura. Neste caso 55 

específico, foi deliberado que a Assistente Social Carmelita e Engº. Rogério irão vistoriar a 56 

situação apresentada. Sr. Evandro disse que não tem guarda corpo nos paredões construídos na 57 

Comunidade do Morro da Mariquinha, colocando em risco a vida dos que transitam na área de, 58 

aproximadamente, quarenta (40) metros de comprimento. Foi apresentada a alternativa de colocar 59 

guarda de reio no local. Engº. Rafael informou que no começo de outubro iniciará o estudo da 60 

pedra que está preocupando a comunidade. Alex agradeceu o serviço da COMCAP e alertou pela 61 

necessidade de limpeza na área do desligamento da pedra. Engº. Rafael alertou a importância da 62 

preservação da área prevista para habitação e equipamentos comunitários. Sr. Ruy disse que a 63 

referida área deverá ser devidamente identificada que está destinada para construção de creche e 64 

equipamentos comunitários. Com relação às denúncias de ocupações irregulares recebidas de 65 

lideranças comunitárias e demais moradores, Engº. Américo salientou que a Secretaria em 66 

nenhum momento divulga o nome dos denunciantes. Renato Geske informou que o Projeto 67 

Prefeitura no Bairro estará no dia 28/09 na Comunidade do Morro do Mocotó. Na oportunidade, 68 

reiterou a importância da identificação do local destinado para equipamentos comunitários a 69 

serem construídos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Sr. Ruy salientou a importância da 70 

realização dos mutirões e o monitoramento pós- mutirão para otimizar a iniciativa educativa. 71 

Rosânia relatou que nos dias 25 e 26/09, todas as escolas estão no SESC apresentando trabalho 72 

de educação ambiental. Com relação a lixeira citada pela D. Tereza, que impede o tráfego de 73 

veículos, Simone Caldeira e Paulo Pinho irão avaliar a situação. Seguindo a pauta, foram 74 

apresentados os informes: 1) Assinatura do Primeiro Programa Minha Casa Minha Vida, do Jardim 75 

Atlântico, para famílias de zero a três salários mínimos, dia 26/09, às 17 horas, no Gabinete do 76 



                                                                                                             
Prefeito. 2) Reunião do Conselho Consultivo do Parque está agendada para o dia 02/10/2013, às 77 

16 horas, na FLORAM. 3)  Comissão de Saneamento (qual foi o informe mesmo?). 4) O Projeto de 78 

Lei Nº 15.501/2013 que trata da alteração de zoneamento na Transcaeira  está tramitando na 79 

Câmara de Vereadores. 5) Curso Trocando Saberes está agendado para o dia 09/10, às 18 horas. 80 

6) Contratação da Empresa WDD para construção de quarenta (40) casas modulares, sendo que 81 

quatorze (14) serão ocupadas por famílias beneficiadas com aluguel social. 7) Albertina 82 

representante da UFECO informou que irá orientar as lideranças na organização de algumas 83 

comunidades. Por fim, foi distribuído um formulário de avaliação da reunião para estimar o grau de 84 

satisfação dos membros do Comitê Gestor presente. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 85 

encerrada e eu, Paulina Korc redigi o presente relatório. 86 

          87 


