
                                                         
 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR - 13/05/2009 1 

No décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e nove, às dezessete horas, no Auditório do Museu 2 
Cruz e Souza - Centro, reuniram-se conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê Gestor 3 
do Maciço do Morro da Cruz. Na oportunidade estiveram presentes quarenta e duas (42) pessoas 4 
representando entidades comunitárias, governamentais, ONGs, moradores e empresas contratadas. O 5 
Biólogo Danilo da Silva Funke da FLORAM iniciou esclarecendo que o objetivo da reunião é a 6 
discussão para definição da categoria e zoneamento do Parque, buscando um consenso entre os técnicos 7 
responsáveis pelos estudos do plano de manejo (Iguatemi), FLORAM e as lideranças comunitárias. A 8 
partir dos esclarecimentos e consenso, o Comitê Gestor pode encaminhar documento ao Superintendente 9 
da FLORAM, que convoca uma consulta pública para posteriormente ser encaminhado projeto de lei para 10 
a Câmara de Vereadores, regularizando assim a unidade de conservação frente ao SNUC. Na seqüência, 11 
Marinez Scherer da Empresa Iguatemi realizou a apresentação do estudo sobre o Parque Urbano do 12 
Morro da Cruz com proposta de categoria e pré-zoneamento. Destacou que a metodologia utilizada para a 13 
elaboração do pré-zoneamento é específica do Ministério do Meio Ambiente, levando em conta os 14 
diagnósticos sócio-ambientais, áreas de proteção permanente -APP, áreas de risco, topo de morro e as 15 
oficinas ocorridas. Os resultados dos estudos indicam a possibilidade de se adotar a categoria de “Parque 16 
Natural Municipal” no grupo de Proteção Integral do SNUC, sendo que nessa categoria toda área da 17 
unidade tem que ser de domínio público. Outra categoria possível é o “Monumento Natural”, também no 18 
grupo de Proteção Integral e admite áreas privadas no interior da Unidade de Conservação (UC). 19 
Marinez destacou que a equipe técnica propõe que seja definida a categoria “Parque Natural Municipal”. 20 
Na seqüência, a mesma apresentou a proposta de zoneamento, ou seja, da ordenação territorial com as 21 
seguintes áreas: 1) Zona Primitiva: região sul - área permanece como está sem previsão de abertura de 22 
trilhas ou intervenções. 2) Zona de Uso Extensivo: área de uso restrito, mantendo-se as áreas naturais, 23 
com utilização restrita como as trilhas para passeios e educação ambiental. Nestas áreas não pode ter 24 
obras ou edificações. 3) Zona de Uso Intensivo: área da sede do parque, com proposta de implantação de 25 
viveiro de mudas e equipamentos de uso público (sanitários, quadra de esportes, etc.). 4) Zona Histórico-26 
Cultural: ruínas históricas e seu entorno dentro da área da sede do Parque. 5) Zonas de Recuperação 27 
Ambiental: áreas degradadas que devem passar por procedimentos de recomposição da cobertura vegetal, 28 
priorizando plantas nativas da Mata Atlântica. 6) Zona de Uso Conflitante: áreas ocupadas antes da 29 
instalação do Parque por equipamentos como emissoras de telecomunicação, sistema viário, heliporto, 30 
com possibilidade de haver contrapartida através de ações compensatórias para minimizar os impactos 31 
sobre a UC. 7) Zona de Ocupação Temporária: áreas atualmente ocupadas, com previsão de realocação 32 
das famílias. O prazo irá depender da implantação do parque. A regularização fundiária irá determinar a 33 
desocupação. Marinez informou também, que existem áreas de amortecimento no entorno do parque, 34 
como por exemplo, a área da RPPN – Menino Deus parceiro em potencial com a possibilidade de 35 
desenvolver trabalhos conjuntos, por se tratar de uma área onde existem trabalhos de preservação 36 
ambiental. Apontou outras áreas com cobertura vegetal nativa no entorno da UC, consideradas de 37 
preservação permanente pelo Plano Diretor do Município. Esclareceu que nessas áreas devem existir 38 
restrições para o seu uso, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a UC. Após a 39 
apresentação, Sr. Ruy questionou quanto à definição das medidas compensatórias. Danilo destacou que 40 
estas serão definidas pelo Conselho Consultivo do Parque. Marinez informou que após a aprovação do 41 
parque quem define as estratégias é o Conselho. Sr. Ruy avaliou que pedagogicamente está muito difícil 42 
para entender a proposta, destacando ser importante programar algumas oficinas dentro das comunidades 43 
aprofundando assim, as discussões para posterior definição. Pontuou sua preocupação com a definição do 44 
Conselho que deverá demorar muito até a Câmara de Vereadores aprovar. Danilo esclareceu que o 45 
Conselho Consultivo é uma exigência do SNUC, e que pode ser definido através de portaria do Diretor 46 
Superintendente da FLORAM ou por Decreto do Prefeito, não envolvendo a Câmara de Vereadores. 47 
Propôs uma reunião da Comissão Transitória do Parque, especificamente para tratar da composição do 48 
Conselho, com a presença do Superintendente da FLORAM, Sr. Gerson Basso. Acrescentou que a cada 49 
cinco (5) anos o está prevista revisão do Plano de Manejo, onde as alterações são sugeridas. D. Neide 50 
apresentou sua preocupação com relação às ocupações irregulares, salientando a importância da 51 
agilização da equipe de fiscalização, principalmente com áreas de preservação permanente. Danilo 52 
ponderou que cabe à FLORAM a fiscalização, destacando que a implantação do parque é um instrumento 53 



a mais para inibir as ocupações irregulares e impedir a degradação ambiental. D. Neide cita que em sua 54 
comunidade uma área que foi desocupada está agora sendo utilizada para depósito de lixo. Danilo 55 
ponderou que estão sendo criadas novas Unidades de Conservação, porém o quadro de técnicos na 56 
FLORAM continua o mesmo, tornando difícil o atendimento de todas as demandas. Assistente Social 57 
Kelly ressaltou que a questão da fiscalização é pertinente porém, o objetivo da reunião é especificamente 58 
para discutir a questão do parque e sugeriu a retomada da discussão para não se perder o foco. Destacou 59 
que a proposta do grupo técnico da Iguatemi foi apresentada, restando definir se está suficiente para o 60 
Comitê para posteriormente ser levada ao Superintendente da FLORAM e à consulta pública. Marinez 61 
disse que a consulta pública deve ser convocada com um mês de antecedência, podendo haver novas 62 
sugestões, sendo que o exposto pela Iguatemi é apenas um pré-zoneamento. Sr. João Batista elogiou o 63 
estudo, enfatizando que não devem ser abertas exceções. Informou que encaminhou ao Prefeito 64 
documento sugerindo a criação da guarda municipal florestal haja vista, a insuficiência da fiscalização da 65 
FLORAM. Destacou que a área apresentada como zona de amortecimento na Rua Frei Caneca, esquina 66 
com a Rua Pe. Schoereder é de altíssimo valor comercial e bastante distante do Parque, por isso, solicitou 67 
que a mesma seja suprimida da área de amortecimento. Marinez exemplificou que na Estação Ecológica 68 
Carijós a área de amortecimento, por vezes, atinge uma extensão de dez (10) quilômetros. Sr. Teco disse 69 
que tem construção inclusive com bate-estaca em determinadas áreas e a fiscalização inexiste. Kelly 70 
reapresentou a proposta de retomada do foco e sugeriu o agendamento de reunião específica para discutir 71 
a composição do Conselho Consultivo, lembrando que a Comissão Transitória tinha esta função, porém 72 
não teve tempo de concluir a discussão. O Secretário Adjunto de Habitação do Município Nelson 73 
Bittencourt reafirmou a proposta apresentada, salientando a importância dos integrantes do Comitê 74 
Gestor estar cientes da proposição e que se posicionassem quanto à aprovação ou não da criação do 75 
Conselho Consultivo do Parque. Neste sentido, os membros do Comitê Gestor, com unanimidade, 76 
reafirmaram a postura quanto à criação do Conselho Consultivo do Parque e, para agilizar os trabalhos foi 77 
agendada a reunião para o dia 20 de maio, às dezessete horas, em local a ser definido. Na oportunidade, 78 
Paulina informou da dificuldade em encontrar local disponível para realizar as reuniões, justificando a 79 
indefinição de local para as reuniões vindouras. Neste sentido, Sr. Sulimar sugeriu que fosse analisada a 80 
possibilidade de utilizar o antigo Restaurante Pirão no Mercado Público. Posteriormente, Rosângela da 81 
Caixa refletiu que o mapa de zoneamento apresentado não está acessível para a compreensão de todos. 82 
Rememorou a colocação do Sr. Ruy quando disse que as comunidades não têm elementos suficientes para 83 
a definição do Parque e se disse receosa por uma deliberação do Comitê. Marinez disse que haverá 84 
tempo para instrumentalizar às comunidades e/ou pessoas interessadas sobre o assunto antes da consulta 85 
pública e que todo o material estará a disposição para consulta na SMHSA e FLORAM. Kelly pontuou 86 
que o mapa apresentado é a consolidação do trabalho de um ano. Lembrou das oficinas comunitárias, do 87 
acompanhamento sistemático por parte da Comissão Transitória e Grupo Técnico Executivo da 88 
Prefeitura. Lamentou que a pouca participação das comunidades seja reflexo da questão social que a 89 
grande maioria das famílias se encontra, onde a luta pela sobrevivência não prioriza as discussões sobre o 90 
meio ambiente. Enfatizou que o objetivo de todo o processo educativo também é incluir a temática na 91 
vida das pessoas, mas considerou que isso não deva impossibilitar ou limitar a continuidade dos 92 
trabalhos, contando que todas as etapas de um processo participativo foram concluídas. Élsom reforçou 93 
que essa não é a instância soberana de definição a cerca do Parque, ocorrendo na consulta pública. 94 
Destacou que é um momento de apresentação maior do produto do contrato, firmado com a Empresa 95 
Iguatemi, para apreciação ampliada pelo Comitê Gestor. Danilo enfatizou que a Comissão Transitória foi 96 
constituída em maio de 2008 para discutir a composição do Conselho Consultivo, porém, o assunto ficou 97 
prejudicado em função do acompanhamento direto dos trabalhos da Iguatemi. A discussão destes 98 
produtos foi realizada no decorrer do processo. D. Neide avaliou que houve a participação das 99 
comunidades, talvez não a ideal, mas não pode ser desconsiderada. Sugeriu que fossem programadas 100 
assembléias gerais por comunidade para dar conhecimento da proposta e apresentação de sugestões, ainda 101 
antes da consulta pública. Destacou também, que o estudo apresentado tem elementos suficientes para 102 
definição, porém, poderá ser alterado e revisado a cada cinco anos como exposto por Danilo. Colocado 103 
em apreciação, o trabalho foi aprovado por unanimidade pelo Comitê Gestor. Finalizando, Sr. Cirilio 104 
solicitou que os fiscais da FLORAM realizem rondas semanais pelo Maciço, considerando que 105 
constantemente têm casas em construção, árvores sendo cortadas, a caça e o desmatamento. Reclamou 106 
ainda, que o riacho existente na comunidade está sendo cercado e nenhuma providência está sendo 107 
tomada. Sendo assim, foi encerrada a reunião, e eu Paulina Korc redigi a presente ata. 108 


