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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDES DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas, no Auditório da CDL Florianópolis, situado na Rua Felipe Schmidt, 679, no bairro
Centro, na cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, reuniram-se os
membros representantes das Entidades que compõem o CONSELHO
METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS - COMDES, em Sessão Ordinária. O novo Presidente do COMDES,
Adm. Adriano Carlos Ribeiro cumprimentou a todos os presentes e deu inicio aos
trabalhos convidando os três ex-presidentes do COMDES, Eng. Celso Ternes Leal,
Adm. Marcos Antonio Cardozo de Souza e Zena Becker, a comporem a mesa de
abertura, em deferimento aos que realizaram esse importante trabalho nos anos
anteriores. O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro convidou o Presidente do CRASC, Adm. Evandro Fortunato Linhares e a Prefeita de São José, Eng. Adeliana Dal
Pont, para também comporem a mesa. 1 – Aprovação da Ata da reunião anterior: O
Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro iniciando os assuntos da pauta da reunião
apresentou a Ata do mês anterior para aprovação. Não tendo nenhuma observação a
mesma foi aprovada. O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro inverteu os itens da
pauta. 7 – Extinção do Grupo de Trabalho da Segurança: o Presidente Adm.
Adriano Carlos Ribeiro passou a palavra ao Presidente da AEMFLO Adm. Marcos
Antonio Cardozo de Souza. O Adm. Marcos fez um breve histórico das ações desde
2014. Disse que o intuito do grupo de segurança era dar andamento em ações
conjuntas neste importante tema. Mas o andamento do tema por esse grupo não surtiu
o efeito desejado. Considera importante e relevante o tema segurança pública mas
considera que devemos atuar de outra forma e deixou para deliberação do grupo se
será extinto. O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro colocou para debate. Leandro
defendeu que o tema é de extrema importância, pois é grave a questão da segurança
na Região, onde as pessoas estão sendo ameaçadas e amedrontadas por bandidos,
inclusive não deixam comerciantes atuarem em determinados bairros, mas disse ser
complicado resolver isso. Também foi lembrado que não adianta combater a
criminalidade na base se a legislação está permitindo que bandidos sejam soltos.
Considera que quem tem que atuar deve ser o órgão que entende melhor desse
assunto como a OAB. O Adm. Marcos disse que a questão da segurança envolve
ações de curto, médio e longo prazo e complementou que a curto prazo o COMDES
deve solicitar aos órgãos de segurança que a polícia atue na rua. Em votação para a
extinção do GT de segurança pública. Foi aprovado a extinção e definido que esse
importante tema não sairá dos debates do COMDES. 5 – Escolha dos
Representantes do Grupo Paritário de Trabalho BR-101: O Presidente Adm.
Adriano Carlos Ribeiro passou a palavra ao Presidente da AEMFLO Adm. Marcos
Antonio Cardozo de Souza que teceu alguns comentários sobre suas dificuldades em
participar das reuniões no horário do meio dia. Também sugeriu tratar dos assuntos
específicos da pauta em reuniões fechadas apenas com membros do COMDES. O
Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro, dando andamento ao item, sugeriu os nomes
do Vice-Presidente de Relações Institucionais da AENFLO Adm. Nelson Antonio
Silveira e Sr. Sergio Popper da AURESC (Associação dos Usuários de Rodovias do
Estado de Santa Catarina) para compor esse grupo paritário, pois eles já fazem um
excelente trabalho e conhecem a ECT. Aprovado. 6 – Criação do GT Aeroporto
Hercílio Luz: O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro passou a palavra a Zena
Becker, da SETUR, que sugeriu formar o grupo e intensificar o GT do Aeroporto
Hercílio Luz neste ano. Disse que as entidades Convention Bureau, ACIF - CDL
Florianópolis e AENFLO querem contribuir com esse trabalho. A captação de recursos
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será através do BNDES e disse que as dificuldades para captação dos recursos para
tocar essas obras serão muitas. Em votação. Aprovado. Foi relatado sobre uma
reunião, realizada a pedido do Deputado Federal Esperidião Amin, que ocorreu em
Brasília na semana passada sobre a obra do aeroporto Hercílio Luz, em que
participaram vários senadores e deputados de Santa Catarina e o Presidente Adm.
Adriano Carlos Ribeiro. Foi dito que a obra foi ampliada com valor ampliado e que é de
suma importância as entidades envolvidas cobrarem o andamento dessa obra para
Santa Catarina. 2 – Aprovação da Sistemática das Reuniões Ordinárias para o ano
de 2016: neste item o Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro passou a palavra ao
Presidente do CRA-SC, Adm. Evandro Fortunato Linhares para dar andamento, que
discorreu os subitens: 2.1. Espaço para as entidades relatarem suas ações: tempo
máximo de cinco minutos, totalizando até três entidades, sendo as inscrições
realizadas previamente, até penúltimo dia útil de cada reunião para o email
secretaria@comdes.com.br; 2.2. Exposições de painéis, convidando especialistas da
área, com apresentações de até 45 minutos; 2.3. Debate com as entidades, tendo cada
entidade/representante tempo máximo de dez minutos. O Presidente Adm. Adriano
Carlos Ribeiro esclareceu que essa nova sistemática vai oportunizar as entidades
antecipadamente terem espaço para divulgarem suas atividades mais importantes no
grupo do COMDES. O detalhamento do formato da reunião, em votação, foi aprovado.
O Sr. Antonio sugeriu colocar essa sistemática de reunião no regimento interno. O
Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro convidou o Prefeito de Florianópolis Cesar
Souza Júnior para compor a mesa. 12. Assuntos Gerais: 12.1 – O Presidente Adm.
Adriano Carlos Ribeiro solicitou espaço para a Prefeita de São José, Eng. Adeliana Dal
Pont, discorrer sobre o Plano Diretor daquele município. A Prefeita fez um relato do
Plano Diretor de São José e disse que o estudo foi feito de forma totalmente
participativa com a comunidade e entidades daquela cidade, atuando em todas as
áreas, com pesquisas e levantamentos para verificar os estrangulamentos da cidade de
São José. O Sr. Hélio parabenizou o trabalho do Plano Diretor apresentado pela
Prefeita e sua equipe. O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro agradeceu a
apresentação e sugeriu o nome via metropolitana para a alça de contorno. O
Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro agradeceu a participação da Deputada
Carmem nessa reunião. 12.2 – O Prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Júnior tomou
a palavra, cumprimentou a Prefeita de São José e todas as demais autoridades.
Ressaltou que Florianópolis e São José tiveram alguns contrassensos nas obras, como
a beira mar de São Jose que foi feita sem a devida comunicação com o sistema viário
de Florianópolis e a beira mar continental que não se comunica com o sistema viário de
São José. Hoje já existe um consenso entre Florianópolis e São José pois a duas
cidades estão trabalhando de forma conjunta e estruturada, em várias áreas, como a
da saúde e assistência social. Disse que na semana passada esteve em Brasília com o
Ministro das Cidades para tirar o anel viário da paralisia que se encontra, está
caminhando lentamente, mas o trecho da 282, ou via expressa, é fundamental para
região metropolitana de Florianópolis. O Ministro comprometeu-se com o valor de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) para o projeto de faixa exclusiva na via
expressa, entre São José e Florianópolis, apostando em faixa exclusiva para transporte
coletivo na região metropolitana. O Ministro autorizou a licitação em 10 dias,
prometendo ao Fórum Catarinense e as autoridades catarinenses. Portanto, convoca o
COMDES a cobrar junto com os deputados catarinenses envolvidos nesse processo
essa ação. Disse que pretende voltar nas reuniões do COMDES para falar sobre as
marinas para Florianópolis que estão para ser autorizadas. Foi sugerido que o Prefeito
de Florianópolis vá fazer a apresentação do plano diretor na próxima reunião do
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COMDES em São José. O Prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Júnior se colocou a
disposição para essa apresentação. 3 – Aprovação das datas e temáticas dos
painéis para 2016: 18/03 – Turismo Sustentável (em conjunto com FORTUR –
Fórum de Turismo de Florianópolis); 29/04 – Melhor Mobilidade. Vamos as
ações!; 20/05 – Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável; 30/06 –
Governança Metropolitana; 29/07 – Saneamento e Resíduos; 12/08 –
Planejamento Estratégico Metropolitano; 29/08 – Lançamento do Plano de
Governo Metropolitano: O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro apresentou as
sugestões de datas e painéis e disse que pretende realizar ações conjuntas com as
entidades para esses projetos que o COMDES já atua A idéia é apresentar um plano
metropolitano em que todas as entidades participem e seja entregue aos candidatos
das cidades para as próximas eleições de outubro. Sobre o tema Turismo Sustentável
sugeriu unir forças e realizar um debate com o FORTUR e o Convention Bureau para
entregar um bom projeto. O tema Melhor Mobilidade. Vamos às ações! está previsto
para abril. O tema Economia Local, Dinâmica, Criativa e Sustentável sugeriu que
SINDUSCON – Sindicato da Indústria de Construção Civil de Florianópolis liderasse o
debate desse projeto junto com outras entidades parceiras. Explicou que o tema
Governança Metropolitana são ferramentas de gestão para as cidades que compõem
essa Região. Falou que devemos decidir sobre qual a superintendência que queremos
para essa Região. Disse que precisamos saber qual a forma de gerir essas cidades de
forma metropolitana, em conjunto em vários assuntos, como a questão dos resíduos, a
questão da água, a mobilidade, entre outros. Falou que com isso o COMDES vai
determinar o Planejamento Estratégico Metropolitano. Também sugeriu fazer as
reuniões de forma itinerante, em outros municípios que compõem a Região
metropolitana, saindo um pouco da ACE – Associação Catarinense de Engenheiros,
que é considerada a sede do COMDES. Outra sugestão foi propor realizar uma reunião
em Biguaçu para que também participe do COMDES. Considera que são cinco
municípios que precisam atuar conjuntamente pois são os pontos nevrálgicos da região
metropolitana, são eles: Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro da
Imperatriz. Disse que em agosto o COMDES pretende entregar o produto Plano de
Governo Metropolitano realizado por todas as entidades aos candidatos das cidades
nas próximas eleições. Ponderou que se fizermos isso será mais fácil cobrar o que as
entidades querem de cada município. Ao final de sua explanação colocou o assunto
para debate. O Adm. Marcos Antonio Cardozo de Souza disse que enquanto CDL e
AEMFLO de São José nessas próximas eleições estão propondo que se faça
propostas factíveis, com orçamento claro. Complementou que precisamos de obras
estruturantes que se pode fazer de curto e médio prazo. E enquanto entidades civis
organizadas precisamos pontuar e saber quais orçamentos os municípios tem para
fazer as obras consideradas urgentes nessa região. O intuito é colaborar cobrando das
autoridades as obras estruturantes que sejam factíveis de executar. O Sr. Hélio Bairros
falou sobre as questões dos orçamentos, a burocracia e a necessidade de melhorar a
legislação. O Eng. Raul Zucatto disse que o COMDES deve cobrar dos prefeitos e
candidatos da próxima eleição das cidades que compõem a região metropolitana de
efetivamente fazerem as obras necessárias, precisamos saber quais as estratégias
serão realizadas. O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro disse que uma das
propostas é fazer uma revista para o COMDES. O Adm. Marcos Antonio Cardozo de
Souza falou do problema dos ambulantes (comércio ilegal) nas cidades de
Florianópolis, São Jose e Biguaçu e que o COMDES deve solicitar dos Prefeitos
atitudes para expurgar esse problema dos municípios da região metropolitana. O
Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro perguntou se todos aprovam o item 3.
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Aprovado. 9 – Informes da criação do Grupo de Assessoria de Imprensa: O
Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro colocou os informes da assessoria de
imprensa e apresentou a Jornalista Rute Enriconi. Disse que fez uma reunião com
todas as assessorias de imprensa das entidades e que a idéia é reverberar os assuntos
das entidades que compõem o COMDES e ele divulgar para a sociedade. A reunião
ocorreu no SESCON e disse que a intenção é fazer reuniões itinerantes para dar
visibilidade a todas as entidades que compõem o COMDES. Disse que devemos
também arrumar o cadastro, ir atrás dos dados e conversar com as assessorias de
imprensa. 4 – Autorização para comercialização e captação de recursos para
confecção dos painéis e da revista: O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro
informou que pretende fazer uma revista de 24 páginas, para isso irá atrás de
patrocínio. A idéia da revista é reverberar os assuntos que são tratados nas reuniões
do COMDES. Contatou a empresa revista Diálogos Metropolitanos e apresentou sua
proposta. Disse que a idéia é produzir vídeos e partes impressas também. O custo
apresentado da proposta é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) numa parte e mais R$
10.000,00 para outra, como formato e outros itens, perfazendo o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a cada bimestre. Solicitou autorização da plenária para poder fazer
essa captação de recursos e ver se será viável ou não, pois ela não está no custo
mensal do COMDES. O Sr. Alberto disse que caso não seja possível implementar a
revista impressa, se faz a eletrônica ou as duas. O Presidente Adm. Adriano Carlos
Ribeiro perguntou se todos aprovam o item 4. Aprovado. O Presidente Adm. Adriano
Carlos Ribeiro sugeriu criar um comitê financeiro da revista do COMDES para
acompanhamento desses recursos, indicou os senhores: Contador Édio, Antonio Moser
e Jaime Ziliotto. Aprovado as indicações. O Sr. Anderson questionou como será essa
revista, as pautas, as tiragens, pois tem a preocupação que essa captação possa não
seguir as políticas de manutenção COMDES. O Presidente Adm. Adriano Carlos
Ribeiro disse estar tranqüilo com relação a isso, pois a responsabilidade será da
assessoria de imprensa, cuja empresa tem alta credibilidade no mercado, inclusive os
temas da revista serão feitos com base nos tópicos aprovados no item 3. Sugeriu que o
Sr. Anderson faça parte do comitê da revista para contribuir nessas questões. 8 –
Escolha dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho: 8.1 – GT da Governança
Metropolitana: Foi indicado como Coordenador o Sr. Nelson Silveira, que acatou o
convite. 8.2 – GT Institucional: Foi indicada a Coordenadora Sandra Molinaro, da
ACIB Biguaçu,, que acatou o convite e colocou Biguaçu a disposição do COMDES. 8.3
– GT de Saneamento: Foi indicado como Coordenador o Sr. Fabricio Vieira, da
ACESAR, que não está presente mas acatou o convite. 8.4 – GT de Mobilidade
Urbana: Foi indicado Roberto de Oliveira da ACE. 8.5 – GT do Aeroporto: Foi
indicado o Sr. Jaime Luiz Ziliotto, da ACIF. 11 – Aprovação das despesas financeiras
e rateio: O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro recebeu a cotação de mercado de
das empresas Rute Enricone ME e da CODDE. A proposta da primeira empresa é a
seguinte: um pacote de serviços mensal com toda a parte visual, parte de mídia, mídias
sociais e de assessoria de imprensa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo
momento de crise que vive o país foi sugerido pela Anita Pires montar um Grupo de
Trabalho de Assessoria de Imprensa com uma coordenação para utilizar as
assessorias de imprensa das entidades. O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro
disse que já foi feito isso e não funcionou, pois considera que se não pagarmos uma
assessoria de imprensa profissional para o COMDES não teremos uma boa divulgação
dos trabalhos realizados. O Ex-Presidente Celso disse que algumas entidades menores
não tem condições de contribuir, mas os conselhos profissionais tem mais condições
de contribuir pois arrecadam mais. Disse que os conselhos profissionais tem
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dificuldades legais de fazer essas contribuições mensais. O Presidente Adm. Adriano
Carlos Ribeiro disse que é prioridade dessa gestão ter assessoria de imprensa
profissional para o COMDES. As profissionais atuam em prestação de serviços
diferentes e agora a empresa da Jornalista Rute englobará os serviços que a empresa
da Fernanda fazia. Também disse que neste ano cada entidade deve pagar suas
despesas de restaurante. O COMDES deve enviar a cada entidade as despesas que
pretende realizar durante o ano para saber se suas diretorias aprovam essas
propostas. O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro propôs enviar um cronograma
orçamentário às entidades, já com o cronograma de pagamentos mensais, respeitando
o tamanho de cada entidade, para que avaliem se poderão contribuir até o final do ano.
O Presidente Adm. Adriano Carlos Ribeiro perguntou se a plenária aprova essa
contratação. Aprovado. O Adm. Marcos Antonio Cardozo de Souza disse que precisa
de um estudo melhor sobre como vai ficar o pagamento para cada entidade. 12 –
Continuidade dos Assuntos Gerais: 12.3 – O Adm. Marcos Antonio Cardozo de
Souza falou que o COMDES deve se manifestar e mobilizar pelo impeachment da
Presidente Dilma. 12.4 – O Dep. Mario Marcondes discorreu sobre os temas discutidos
na noite e considerou muito importante o trabalho desenvolvido pelo COMDES. 12.5 –
A Deputada Carmen Zanotto agradeceu o convite e disse que veio acompanhar a
reunião e considerou os temas tratados importantes para toda Santa Catarina, como o
aeroporto, via expressa e turismo. As questões políticas estão difíceis em Brasília e
somente a sociedade civil organizada que vai possibilitar o processo de impeachment.
As demandas são muitas e precisamos cuidar para não perder o foco de cada questão
tratada, como a licitação da 282. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente Adriano Ribeiro passou a palavra para o Adm. Marcos encerrar a reunião. O
Adm. Marcos agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião ordinária
às vinte horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida e
aprovada será assinada por todos, conforme previsto no Regimento Interno.

COMDES – Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis / Página 5 de 5

