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1ª REUNIÃO Extraordinária COMITÊ GESTOR  3 

 4 
Aos nove dias do mês de maio do ano de 2008, às 16:30 horas, na sala de reuniões da 5 

FLORAM, reuniram-se conforme lista de freqüência anexa, os integrantes do Comitê 6 

Gestor, tendo como pauta a discussão sobre os procedimentos da fiscalização e a 7 

composição do Conselho Consultivo do Parque do Maciço do Morro da Cruz. Dando início 8 

à reunião a Assistente Social Kelly Cristina Vieira informou que a mesma será um encontro 9 

extraordinário do comitê gestor, pois responde a uma solicitação do Secretário da SUSP e 10 

Superintendente da FLORAM Sr. José Carlos Rauen, que pretende discutir com as 11 

lideranças do Maciço uma proposta de fiscalização para a área. Lembrou que seria 12 

importante um segundo momento para encaminhar a composição do Conselho do Parque. 13 

O Secretário Sr. Rauen, passou a coordenar o encontro, apresentando o Chefe da 14 

Fiscalização da SUSP Sr. Sardá e Sr. Aroldo, Chefe da Fiscalização da FLORAM, e 15 

solicitando a todos os presentes uma breve apresentação. Em seguida, Rauen apresentou a 16 

proposta da organização de uma força tarefa para agilizar a fiscalização no Maciço, com a 17 

participação da SUSP e FLORAM instalados em um local próximo das comunidades, 18 

inicialmente pensado no terminal de ônibus do Saco dos Limões, contudo, a empresa 19 

COTISA pediu um aluguel de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, o que tornou a proposta 20 

inviável. Destacou que serão instaladas placas alertando quanto às construções irregulares, 21 

disponibilizando os telefones para denúncias, cujo layout encontra-se anexo, e ressaltou a 22 

importância da parceria com as comunidades para se realizar a fiscalização proposta,  bem 23 

como, na definição dos locais de colocação destas. Ficou acordada a confecção de 26 24 

placas, e o Eng° Rogério Miranda (SMHSA) se comprometeu em definir com cada 25 

comunidade o local para a colocação. Sr Rui Alves, representante do Fórum do Maciço, 26 

enfatizou que os espaços vazios devem ser ocupados antes que sejam invadidos, e para isso, 27 

apontou que é preciso se mapear estes vazios planejando suas devidas formas de utilização. 28 

Eng° Rogério falou que já existe o mapeamento de todos os lotes vazios. Sr. Cirilo F. da 29 

Silva e Sr. João Ferreira (Sr. Teco) reclamaram que os fiscais vão às comunidades e falam 30 

quem fez a denúncia da construção irregular e isso dificulta o trabalho das lideranças. Em 31 

resposta,  Sr. Sardá  esclareceu que os fiscais não possuem a prática de comunicar os 32 

denunciantes, e que costumeiramente as pessoas que estão construindo irregularmente, 33 

acusam seu vizinho ou as próprias lideranças comunitárias. O Secretário Rauen sugeriu que 34 

o fiscal entregue uma notificação de infração ao morador, e uma cópia à liderança 35 

comunitária. Encaminhando o segundo ponto de pauta, Kelly lembrou da importância da 36 

composição do conselho do parque, até para acompanhar o processo de elaboração do plano 37 

de manejo, cuja licitação fora concluída. Secretário Rauen destacou que a composição será 38 

paritária, ou seja, com o mesmo número de integrantes governamentais e não 39 

governamentais. Informou que quem nomeia os conselheiros é o superintendente da 40 
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FLORAM  para um período de 02 anos, e que para cada conselheiro titular, deverá haver 41 

um suplente, que assume a representação no caso de sua saída, isso possibilita à todas as 42 

comunidades assento no conselho, em determinados momentos enquanto titular e em outros 43 

na suplência. Lembrou ainda, que o conselho tem caráter consultivo e tem a 44 

responsabilidade de elaborar e aprovar seu regimento interno, apontando a existência de um 45 

modelo de regimento na Floram. Sr. Rui solicitou que a escolha dos representantes fosse 46 

feita nas comunidades, na construção de um processo participativo. O Secretário Rauen 47 

sugeriu então, a elaboração de uma resolução “ad referendum” de uma comissão 48 

transitória, não diplomada enquanto conselheiros, mas com nomeação para o trabalho num 49 

período de seis meses, com legitimidade para ir aprovando o Regimento Interno ou outras 50 

questões importantes. Kelly apontou que como o Maciço está organizado em região norte, 51 

sul e central, a representatividade contemplasse cada uma destas regiões, além de dois 52 

representantes de entidades comunitárias, dependendo do número de participantes desta 53 

comissão. Ficou encaminhado que a composição da comissão contemplaria duas 54 

representações para cada região. A respeito da composição da comisão, Sr. Rui e Sra. 55 

Ângela solicitaram a participação da UFECO. Sra. Neide, da Conseban, sugeriu que o Sr. 56 

Salvador representante da região do maciço central, transferisse a vaga para Sr. Rui,  57 

enfatizando a representação da UFECO. O Secretário Rauen destacou que a comissão irá 58 

trabalhar a composição final do conselho, sendo essa, somente uma comissão de trabalho 59 

transitório, e a participação do Sr. Rui implica na automática participação da UFECO. 60 

Lembrou que se alguma associação do maciço for filiada a UFECO, ainda assim, estará 61 

representada.  Sra. Ângela disse que é importante a participação da UFECO por sua hitória 62 

de organização comunitária e representatividade.  Prosseguindo a reunião, foi composta a 63 

Comissão Transitória do Conselho do Parque do Morro do Maciço, com as seguintes 64 

representações: região norte: Cirilio F. da Silva e Clair Correia de Jesus; região sul: 65 

Rogério Antônio Rodrigues e Valmor Coelho; maciço central: João Ferreira de Souza (Sr. 66 

Teco) e Rui Alves. As representações da Prefeitura serão: Kelly Cristina Vieira (Assistente 67 

Social – SMHSA) e Rogério Miranda (Engenheiro Sanitarista – SMHSA); Valmir José 68 

Sardá (Chefe da Fiscalização de Obras – SUSP); Haroldo Nunes da Silva (Gerente da 69 

Fiscalização – FLORAM) ; José Carlos Rauen (Secretário da SUSP e Diretor 70 

Superintendente da FLORAM); Danilo Funke (Biólogo – FLORAM).  Secretário Rauen 71 

sugeriu a assinatura da nomeação da Comissão Transitória através de resolução da Floram, 72 

com nomeação para 180 dias, no dia 26 de maio às 17 horas, em local a ser confirmado, 73 

com  a indicação de participação do Sr. Prefeito. Ausentando-se da reunião para atender 74 

chamado do gabinete do prefeito, secretário repassou a coordenação dos trabalhos para a 75 

assistente social Kelly. Por solicitação do Engº Rogério, foi retomada a discussão a cerca da 76 

fiscalização. Rogério ressaltou que a base da fiscalização é sempre a comunidade, e que 77 

vem percebendo nos seus trabalhos de campo, a construção de pelo menos um barraco a 78 

cada dois dias,   destacando que se há construção, deve haver a denúncia partindo da 79 

comunidade, e que a Prefeitura tem que dar o resposta rapidamente. Indagou por fim, a 80 

estrutura que será montada para agilizar a  fiscalização no Maciço. Srº Sardá comunicou 81 

que a equipe está formada com um fiscal da SUSP, um da FLORAM e apoio da Guarda 82 

Municipal. Há uma equipe para o período matutino e outra para o vespertino, havendo 83 
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ainda, uma equipe para os finais de semana. Para o serviço de demolição há uma empresa 84 

terceirizada. Informou que o contato deve acontecer pelos telefones para denúncias da 85 

SUSP 3251-4951 e da FLORAM é 3234-8483, até que seja viabilizado um número mais 86 

fácil na estrutura da sede que se pretende montar próximo ao Maciço. Lembrou que as 87 

denúncias que tratam de irregularidades com o meio ambiente são dirigidas à FLORAM e 88 

as relacionadas com construção irregular são com a SUSP.O Eng° Rogério sugeriu o 89 

canteiro de obras da SETEP, localizado no aterro da Baía Sul, para sede da fiscalização. Sr. 90 

Teco se dispõe a conversar com a Dª Uda, diretora da Escola Lúcia Mayvorne para ver a 91 

possibilidade de sediar este trabalho na escola, repassando a informação para Kelly, e 92 

destacou a importância da interação entre comunidade e Prefeitura no que diz respeito ao 93 

processo de fiscalização. Sr. Cirilio reforçou o assunto, e falou sobre a importância do 94 

funcionamento da fiscalização nos finais de semana e feriados, apontando ser o período 95 

onde as construções acontecem. Sr. Rui mencionou que só fiscalização não basta, e 96 

destacou a importância de um trabalho educativo. Srº Sarda argumentou que  SUSP e 97 

Secretaria de Habitação estão estruturando um trabalho educativo e que em breve as 98 

comunidades serão chamadas para conhecer o projeto. Kelly relembrou que a questão 99 

educativa é de responsabilidade da área social, e que o processo licitatório já teve início. 100 

Disse ainda, que a Comissão do Lixo já realizou algumas atividades e em breve será 101 

reativada no intuito de mobilizar as comunidades nas questões referentes à educação e 102 

preservação ambiental. Sr. Valmor Coelho destacou que há questões emergenciais que 103 

devem ser agilizadas, como por exemplo, a questão do lixo que não é coletado em 104 

determinada área de sua comunidade. Sr. Cirilio F. da Silva comentou que haverá inúmeros 105 

casos de despejo de famílias, pois o valor dos alugueis está aumentando nas comunidades, o 106 

que é ruim para o projeto, por que poderá aumentar o número de invasões. Srº Maxwel 107 

Arantes do Morro do Tico Tico externou seu descontentamento com a falta de atenção da 108 

Prefeitura em relação às solicitações da associação de moradores, informando que 109 

encaminhou alguns ofícios ao Prefeito sobre áreas abandonadas em sua comunidade 110 

infestadas com ratos, cobras e tomadas pelo mato; reclamou da existência de um terreno 111 

baldio que vem se tornando espaço para assaltos e ponto de tráfico. Enfatizou que entende 112 

haver muita teoria e pouca prática por parte do poder público, e que  acredita que somente 113 

levando o caso a imprensa irá receber respostas. Kelly respondeu que é a primeira vez que 114 

o problema deste terreno é abordado em reunião com a participação da secretaria de 115 

habitação, e que na medida do possível, todas as solicitações emergenciais apontadas pelas 116 

lideranças comunitárias estão sendo encaminhadas, embora algumas tenham soluções mais 117 

demoradas por envolver outros órgãos. Srº Maxwel discordou, dizendo que a assistente 118 

social Mª Aparecida possuía conhecimento do problema, e questionou a competência com 119 

que está sendo tratado o assunto. Kelly esclareceu que a parte de limpeza urbana cabe à 120 

COMCAP, e sugeriu encaminhar a situação ao fiscal da SUSP SrºSardá em se tratando de 121 

terreno baldio. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, e o local para o encontro 122 

do dia 26 de maio será confirmado posteriormente pela SMHSA. Eu Paulina Korc redigi a 123 

presente ata. 124 


