CONSELHO METROPOLITANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS - COMDES
Ata da Reunião Ordinária do COMDES – nº 06/2018
Data: 27/07/2018 - Horário: 11h30min
Local: Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis

Foram convidados: ABEOC/SC; ABES; ABIH/SC; ACATE; ACE; ACESA; ACIBIG; ACIF; ACIP;
ACOMAC; AEMFLO; CDL de São José; AMPE; ARESC; ASBEA; Associação FloripAmanhã;
AURESC; CAU/SC; CDL Biguaçu; CDL de Florianópolis; CDL de Palhoça; CERTI; CRCSC;
CREA/SC; CRECI/SC; FEAGRO/SC; FECOMERCIO/SC; Floripa Convention; GRANFPOLIS;
IAB/SC; ICOM; OAB/SC; SENGE/SC; SESCON/Grande Fpolis; SHRBS; SINDIMÓVEIS/SC;
SINDUSCON/FPOLIS; SINPREMAC; Integrantes do Grupo de Trabalho Resíduos Sólidos;
Integrantes do Grupo de Trabalho Combate ao Comércio Ilegal; Integrantes do Grupo
de Trabalho Mobilidade; Integrantes do Grupo de Trabalho Governança; CODDE;
Deputado Federal Esperidião Amin; Deputado Estadual João Amin; Prefeitura Municipal
de São José; Prefeitura Municipal de Biguaçu; Prefeitura Municipal de Santo Amaro da
Imperatriz; Prefeitura Municipal de Florianópolis; Prefeitura Municipal de Governador
Celso Ramos; Prefeitura Municipal da Palhoça. Compareceram: ABEOC/SC Presidente
Jane Balbinotti; ABIH-SC Conselheiro Renato Ghisoni; ACE Diretor Roberto de Oliveira;
ACIGIB Presidente Robson Rodrigo de Carvalho; ACESA Vice-Presidente Carolina Bayer
Cabral; ACIF Vice-Presidente Rodrigo Rossoni; ACIF Vice-Presidente do Conselho
Superior Jaime Luiz Zillioto; Associação FloripAmanhã Conselheira Elizenia Prado
Becker e Diretor Joaquim Nóbrega Júnior; CAU/SC Conselheiro Estadual Gustavo Pires
de Andrade Neto; CDL de Florianópolis Vice-Presidente e Coordenador-Geral do
COMDES Ernesto Caponi; Superintendente Solange Kuchiniski; Gerente de Articulação e
Negócios Hélio Leite e Gerente Jurídico Anderson Ramos Augusto; CRCSC Conselheiro
Luiz Ricardo Espíndola; CREA-SC Diretor Laudioni Dal Pont; FEAGRO/SC Senhor Raul
Zucatto; Floripa Convention Presidente Humberto Freccia; IAB/SC Angelo Arruda;
OAB/SC Presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana Antônio de Arruda
Lima; SENGE Diretor José Antônio Latrônico Filho; SHRBS Vice-Presidente Wolfgang
Scharader; SINDIMÓVEIS/SC Presidente Antônio Moser; Integrantes do GT Resíduos
Sólidos Lucas Arruda e Marius Bagnatti; Integrante do GT Mobilidade Urbana Carlos
Alberto Riederer; Prefeito Municipal de Florianópolis Gean Loureiro; Secretário de
Desenvolvimento Econômico de São José Francisco Fernandes; Professor Dr. César
Floriano. Ausências Justificadas: ABES; ACOMAC; AEMFLO/CDL/SJ; ASBEA; SESCON-GF.
PAUTA. 1. Abertura. O Coordenador-Geral do COMDES Ernesto Caponi cumprimentou
todos os presentes, dando as boas vindas e desejando uma ótima reunião. Registrou as
presenças do Prefeito Municipal de Florianópolis Gean Loureiro e do Secretário de
Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de São José Francisco Fernandes,
representando o Prefeito em exercício Orvino Coelho de Ávila. Também fez constar a
presença do Professor Titular da UFSC, Arquiteto e Urbanista Dr. César Floriano dos
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Santos. 2. Aprovação da Ata 05/2018: O Coordenador Geral colocou em discussão a Ata
05/2018, reunião realizada no dia 22/06/2018. Sem contestações, a Ata foi aprovada
por unanimidade. 3. Atividades Desenvolvidas pelo COMDES/Junho e Julho. O
Coordenador-Geral apresentou as ações as quais o COMDES participou nos meses de
junho (entre os dias 23 e 30) e julho (até o dia 27): assembleia FECAM realizada no dia
29 de junho; reunião ANTT realizada no dia 25 de junho; visita às obras do contorno
viário realizada no dia 09 de julho; visita às obras do Aeroporto Hercílio Luz realizada no
dia 13 de julho; visita às obras da Ponte Hercílio Luz realizada nesta manhã, dia 27 de
julho. 4. Palavra dos Prefeitos. O Coordenador-Geral do COMDES passou a palavra ao
Prefeito e representante presentes nesta reunião. O Prefeito Municipal de Florianópolis
Gean Loureiro apresentou um breve relato sobre os assuntos de interesse do COMDES:
1) Primeiramente falou sobre o Projeto Ponte Viva – referente ao uso da Ponte Hercílio
Luz após a conclusão de sua restauração – coordenado pelo Arquiteto Michel Mittmann
– Diretor do IPUF – o Projeto é um grande estudo desenvolvido sobre a utilização e o
entorno da Ponte Hercílio Luz e as mudanças que irão ocorrer após a liberação da Ponte
no Centro e no lado Continental da Cidade. O Projeto está finalizado e à disposição do
COMDES para apresentação, no momento que desejar, afirmou o Prefeito. O Prefeito
Gean Loureiro defendeu o uso da Ponte Hercílio Luz integrado a um projeto
urbanístico que favoreça a conectividade das pessoas com os espaços da Cidade, não
apenas como rede viária. A intenção da Prefeitura é a de que a Ponte Hercílio Luz seja
aberta apenas para pedestres e ciclistas nos primeiros meses, com integração
progressiva do transporte coletivo. O projeto prevê uma série de ações no entorno
da Ponte e uma ampla discussão nos próximos meses com diferentes públicos para a
definição final do que vai ser realizado; 2) Obras relacionadas aos financiamentos do
Governo do Estado junto ao BNDES em Florianópolis e que interessam a toda região
metropolitana. Entre elas destacou a Ponte Hercílio Luz, pois o financiamento é do
BNDES, as reformas das duas Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, as obras da
Rodovia SC 401 – do seu início em Itacorubi até a entrada de Jurerê -, e as obras de
acesso ao sul da Ilha, o chamado acesso ao novo Aeroporto Hercílio Luz, os valores
necessários foram liberados pelo Governo Estadual. Adiantou que as licitações para as
obras da SC 401 e acesso ao Aeroporto Hercílio Luz já possuem licença garantida e que
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as obras de reparo das Pontes Pedro Ivo e Colombo Salles estão com o processo em
andamento faltando apenas a definição quanto à questão da supervisão. Estas obras já
possuem parecer técnico concluído e favorável pelo Banco. Com relação às obras da
Avenida Beira Mar Norte, relacionada à despoluição, foi informado que provavelmente
estará finalizada no final deste ano. Ainda no financiamento do Governo Estadual foram
incluídas as obras da Rodovia SC 404, no Itacorubi, a duplicação daquela Rodovia até a
subida do Morro da Lagoa da Conceição, já com projeto e verba definida. Falou sobre:
o projeto de execução para ampliação da via expressa, está prevista mais uma via de
rolamento em cada sentido, processo em andamento e com sucesso; finalizada
discussão jurídica da licitação para a revitalização do Largo da Alfândega, com a
permissão da justiça para homologação da ordem de serviço para empresa ganhadora
da licitação revitalizar aquela região; e em vinte dias aproximadamente será concluída a
obra física da Casa de Cadeia, após isso, o Sesc, em parceria com a Prefeitura, irá ocupar
aquela casa histórica com museologia. Finalizou agradecendo a oportunidade e se
colocando à disposição de todos. O Diretor da ACIF Jaime Ziliotto comentou acerca da
visita realizada na manhã de hoje na Ponte Hercílio Luz, causando-lhe tristeza a visão
que se tem do alto da Ponte em direção a parte de baixo, se comparada com outras
pontes no mundo, em especial a Ponte de São Francisco, na Califórnia, cujo entorno vêse um grande e verdejante parque, proporcionando à população um espaço maravilhoso
de convivência urbana e humana. Diferentemente da Ponte Hercílio Luz, o que se
encontra é uma paisagem desoladora, degradada pela ação humana de pessoas que se
recusam a desocupar o local, causando prejuízos financeiros na estrutura da Ponte em
razão da falta de cuidado e do uso inadequado da estrutura. Visto de cima, a paisagem
é a pior possível, declarou o Diretor da ACIF, perguntando se é possível desocupar o que
se tem no local e construir um parque ou algum ambiente que possa ser melhor
aproveitado. O Prefeito Gean Loureiro argumentou que as desocupações já estão
resolvidas e previstas para acontecer em breve e que existem projetos com participação
da iniciativa privada e poder público previstos para aquela área. O Diretor da OAB-SC
Antônio Arruda comentou que já participou da audiência pública que apresentou o
Projeto Ponte Viva e argumentou que em qualquer parte do mundo em pontos turísticos
as pessoas pagam uma taxa para visitação. Sugeriu, como ponderação, mesmo com a
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utilização gradual da Ponte Hercílio Luz por parte de pedestres e ciclistas ou transporte
público, que os veículos que lá trafeguem possam pagar uma espécie de pedágio como
se fosse um benefício por passar de carro em cima da Ponte. Reconhece que essa
questão de pagamento de taxa é impopular e polêmica, mas deixou para que se pense
a respeito. Já sobre a revitalização do Largo da Alfândega pediu para que seja estendido
até a Rua Conselheiro Mafra. O Coordenador-Geral do COMDES aproveitou para
informar que a CDL irá comemorar amanhã, dia 28 de julho, 58 anos de sua fundação e
o 5º aniversário da Feira Semanal Permanente Viva a Cidade. São cinco anos de parceria
entre a Prefeitura Municipal e a CDL de Florianópolis para ocupação e revitalização da
região do lado leste da Praça XV de Novembro. O Secretário Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura Municipal de São José Francisco Fernandes representando o
Prefeito em exercício Orvino Coelho de Ávila, ressaltou a preocupação daquele
Município com a mobilidade urbana da Grande Florianópolis. Frisou que São José fica
no meio de três gargalos municipais – Fpolis/Biguaçu e Palhoça – e todo o tráfego vindo
da BR 101 em direção à Florianópolis passa necessariamente por São José. A Prefeitura
de São José está junto com o COMDES para que o projeto da Rede Integrada de
Transporte Coletivo Metropolitano seja encaminhado e aprovado para facilitar os
deslocamentos entre os municípios sem a necessidade de entrar na ilha, afirmou o
Secretário. O Secretário Municipal de São José também mencionou o Projeto Cidade
Empreendedora em que a Prefeitura está desenvolvendo em parceria com o Sebrae e a
iniciativa privada, tendo como foco o desenvolvimento de quatro eixos de vocação
daquele Município: Tecnologia da Informação; Indústria; Construção Civil; e Turismo.
Afirmou que São José está em plena expansão, mesmo numa época de crise econômica,
o Secretário informou que o ano passado São José ficou em sexto lugar entre os
municípios que mais geraram emprego no Brasil. Com relação à situação da alça de
contorno da BR 101, lembrou que São José é o Município que conseguiu ir mais adiante
com as obras. Finalizou agradecendo o espaço concedido e colocou a Prefeitura de São
José à disposição para colaborar no que for possível no sentido de desenvolver a Região
Metropolitana, principalmente no que diz respeito ao sério problema de mobilidade
urbana. O Coordenador-Geral do COMDES agradeceu a participação do Secretário
Municipal de São José deixando o convite aberto para participação sempre que desejar.
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5. Grupos de Trabalho. 5.1. Mobilidade Urbana – Coordenador Roberto de Oliveira. O
Coordenador do Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana Professor Roberto de Oliveira
relembrou as prioridades para o GT em 2018: alça de contorno; acesso ao Aeroporto;
manutenção e reparação das duas Pontes e ações de curto prazo previstas no PLAMUS
para amenizar o caos do transporte e tráfego no entorno das Pontes diariamente. Na
sequência, passou a palavra ao Professor Titular da UFSC, Arquiteto e Urbanista Dr.
César Floriano dos Santos, o qual apresentou o Projeto Florianópolis de Frente para o
Mar – tratamento paisagístico da borda dágua central. O Professor César Floriano iniciou
a apresentação falando que o Projeto que será apresentado foi iniciado dentro da
Associação FloripAmanhã, depois de realizadas várias oficinas, uma delas, inclusive,
denominada Florianópolis de Frente para o Mar, explorando esse potencial que a Cidade
tem. É preciso entender que Florianópolis é uma Ilha, muito mais do que falar de
identidade da Cidade, é preciso falar de caráter e o caráter de uma Ilha é ser Ilha, iniciou
o Professor. Considerando que o caráter de Florianópolis é ser uma Ilha, é preciso
potencializar e valorizar essa sua condição, ou seja, a sua borda dágua. Mesmo o lado
Continental de Florianópolis tem também sua borda dágua, então é preciso explorar
essa característica, caso contrário estaremos negligenciando o seu potencial
paisagístico, econômico, turístico e cultural. Primeiro de tudo é preciso entender isso,
Florianópolis na sua condição histórica, falando fundamentalmente da área central,
possuía essa relação da Ilha/Continente e a sua zona portuária. Quando Florianópolis
começou a ser urbanizada, seu crescimento era no entorno da Praça XV de Novembro
em direção ao mar. O primeiro processo de aterramento no centro de Florianópolis
começou nos anos 50 e 60, realizado em frente ao Hospital de Caridade, na Prainha,
onde foi construído o prédio da Assembleia Legislativa. Depois, quando viu-se a
necessidade de expansão do centro de Florianópolis, acabou acontecendo o que não
poderia ter acontecido, o que o Professor considera como um grande crime: a
construção do aterro nos anos 60 e 70, o qual acabou afastando o centro histórico de
Florianópolis do mar, matando aquilo que de fato era sua mais forte característica. Na
época existiam três alternativas diferentes das que existem hoje para construção das
Pontes, estudado pela equipe do Professor Felipe Gama D’Éça*. Essas três alternativas
foram apontadas para que não retirassem o Porto da área central e não desfigurasse a
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cidade colonial que naquele momento, na década de 50, ainda existia. Mas, a solução
que foi apresentada de travessia foi essa hoje existente. Havia uma outra alternativa do
aterro que também se formava na área central, criando um grande bolsão de mar
entrando no centro histórico para não desfigurar o eixo da Praça XV. Essa alternativa
depois vai ser recuperada no projeto do André Schmitt**. Outra ideia prevista no
projeto do Professor Felipe Gama D’Éça, além da ocupação rodoviarista, era a
construção no aterro de vários prédios, formando torres, modelo também dos anos 60
e 70 de desenvolvimento urbano muito presente naquelas décadas. Essa ideia foi
abandonada, foi quando o então Governador Konder Reis*** chamou o arquiteto
paisagista Burle Marx**** para desenvolver um outro modelo de ocupação. Burle Marx
desenvolveu o projeto de um parque. O Projeto chegou a ser executado na sua íntegra,
e em 1979 o parque foi totalmente inaugurado, com suas conchas, as quadras, o
chafariz, a iluminação, etc. Mas, um ano depois da inauguração, no início dos anos 80, o
parque já estava depredado, simplesmente por falta de manutenção e não houve o
menor interesse em incentivar a continuidade das obras as quais estavam projetadas
para o parque. Assim, começaram as sucessivas intervenções realizadas em cima do
projeto de Burle Marx, uma atrás da outra, as construções foram sendo erguidas
tornando a área praticamente inviável sob o ponto de vista de uma unidade urbanística.
O resultado é o que se vê hoje, um desastre, o projeto de Burle Marx foi fragmentado e
jogado ao lixo. Nas atuais condições as quais a área se encontra é muito difícil uma
intervenção urbanística e alguma ação que consiga dar um tratamento paisagístico de
toda a borda d´água. O espaço foi fatiado, cada faixa tem um dono e fica muito difícil
fazer uma intervenção paisagística unificada. O que se vê hoje é uma linda paisagem de
borda totalmente fragmentada e precisando urgentemente de uma intervenção,
segundo o Professor. Foram também apresentadas todas as tentativas de Projetos os
quais foram criados com o propósito de requalificação do aterro de Florianópolis, mas
nenhum deles foi adiante em virtude das dificuldades de administrar o conjunto como
um todo. Mais recentemente, em 2012 e 2013, quando o Professor assumiu a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano juntamente com o então Secretário Dalmo Vieira*****,
começaram a desenvolver um projeto para as cabeceiras das Pontes Hercílio Luz e
Colombo Salles, criando pequenas estações ou pequenos portos, um parque paisagístico
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náutico, tanto na parte da insular quanto continental, de pequenos atracadouros,
pequenas marinas que pudessem sustentar um sistema modal de transporte público. A
proposta foi crescendo, ganhando outros contornos até que chegaram em dois Projetos,
um denominado Passarela Jardim e outro Parque Náutico. A proposta pretende resgatar
o potencial paisagístico e cultural que há anos se perdeu na região central. Pretende
potencializar a área do aterro (localizado ao lado do Centrosul) que hoje está
desvalorizada e descaracterizada, montando uma grande área de convivência
interligada até as Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, incentivando a juventude e as
famílias a usufruírem dos benefícios que o parque irá oferecer. O Projeto do Parque
Náutico contempla uma intervenção arquitetônica dividida em três pavilhões, naquelas
construções já existentes dos clubes de remo, que conectam com um grande espaço que
une a convivência e o esporte, além de um terminal marítimo, uma pista de skate
coberta pela própria Ponte Colombo Salles, arquibancadas voltadas para o mar visando
competições náuticas e muita arborização em volta, proporcionando ótimas condições
ao lazer. Já o Projeto Passarela Jardim prevê a criação, a partir da Praça XV de Novembro,
de uma passarela passando pelo eixo das palmeiras de Burle Marx, a qual levará as
pessoas da Praça XV de Novembro até o mar, ao lado do Centrosul. O Projeto usou
como base o original de Burle Marx e em cima dele foi criada a proposta do desenho,
para isso foi chamado o arquiteto e urbanista José Tabacow****** (foi estagiário de
Burle Marx), para aderir a equipe. A ideia também visa revitalizar o Centrosul,
valorizando a sua utilização e requalificar a sua arquitetura. O Professor ainda informou
que este Projeto tem a ver com o Ministério Público, pois este exigia que a Prefeitura
Municipal tomasse uma atitude em relação ao Camelódromo e o Direto do Campo. O
Projeto foi encaminhado ao Ministério Público, houve concordância, o Patrimônio da
União doou a área integralmente para a Prefeitura, já estava tudo bem encaminhado
do ponto de vista burocrático, mas infelizmente o projeto também não foi adiante por
falta de interesse empresarial e político. Foi pensando também naquela época a
respeito de um teleférico que faria o trajeto do centro até à UFSC, sendo criado dentro
do TICEN a chegada do teleférico. O Professor finalizou a apresentação com a mostra de
um vídeo contendo a animação do Projeto e agradeceu a oportunidade e o espaço
cedido. O Coordenador-Geral do COMDES também agradeceu a participação e a bela
7

CONSELHO METROPOLITANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS - COMDES
Ata da Reunião Ordinária do COMDES – nº 06/2018
Data: 27/07/2018 - Horário: 11h30min
Local: Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis

apresentação.

Referências: *Luiz Felipe da Gama D’Éça – (1922/2011)– arquiteto e urbanista professor da UFSC – teve

ativa participação no primeiro Plano Diretor da Capital, aprovado em 1976. ** André Shmitt, arquiteto e urbanista, titular do
escritório Desenho Alternativo, um dos criadores do projeto ‘Parque Metropolitano Dias Velho – aterro da Baía Sul’, vencedor do
concurso público nacional de ideias lançado pela prefeitura e pelo IAB/SC em 1996. A proposta, desenvolvida por ele e mais oito
colegas com a assessoria de nove consultores de diferentes competências, previa a aproximação do mar, a integração dos modais,
a criação de áreas de lazer e de novos pontos para negócios, gastronomia e entretenimento na região, na área central da cidade.
***Antônio Carlos Konder Reis (1924/2018) – Governador do Estado de Santa Catarina no período de 1975 a 1979. ****Roberto
Burle Marx (1909/1994) - Roberto Burle Marx foi um artista plástico brasileiro, renomado internacionalmente ao exercer a profissão
de arquiteto paisagista. *****Dalmo Vieira Filho – Arquiteto e Urbanista – foi Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano de Florianópolis. ******José Tabacow – Arquiteto e Urbanista – Diretor da empresa José Tabacow - Arquitetura da Paisagem
e Consultoria Ambiental Ltda., onde executa projetos de paisagismo e presta consultoria na área ambiental em EIA-RIMA (Estudo

5.2. Governança
Metropolitana – Coordenadora Elizenia Prado Becker. A Coordenadora Zena Becker
sugeriu para que na próxima reunião do COMDES sejam convidados representantes da
Casan, da Celesc e Floripa Airport para que se abra uma oportunidade de
esclarecimentos a respeito do novo Aeroporto Hercílio Luz, em relação à rede de água
e energia, pois não há acesso disponível para isso no momento. Qual é o planejamento
da Casan e da Celesc para aquela região? Outra sugestão apresentada pela
Coordenadora foi para que o COMDES realize um debate político entre os candidatos ao
governo do Estado, no mês de agosto. Além disso, a Coordenadora também sugeriu
convidar o Diretor do IPUF Arquiteto e Urbanista Michel Mittmann para apresentar ao
COMDES o Ponte Viva, projeto o qual sugere e prevê a utilização da Ponte Hercílio Luz
após reforma. As sugestões foram acatadas e, com relação aos candidatos ao governo
do Estado, o Coordenador-Geral Ernesto Caponi considera razoável a entrega de uma
agenda positiva contendo as reivindicações da Região Metropolitana para cada
candidato quando for realizado o debate. 5.3. Resíduos Sólidos – Coordenador Lucas
Arruda. O Coordenador Luca Arruda falou sobre o Programa Floripa Capital Lixo Zero.
Explicou que Lixo Zero é uma marca, é um marketing de um planejamento maior e que
existem várias ações em torno do Programa. O Instituto Lixo Zero realizará a Semana
Lixo Zero em várias cidades do Brasil e, em Florianópolis, a Semana ocorrerá no período
de 19 a 28 de outubro/2018. São várias atividades ocorrendo simultaneamente, assim o
Coordenador sugeriu que o COMDES também realize um evento dentro da Semana Lixo
Zero. O objetivo do evento do COMDES é para chamar os demais Prefeitos da Região
Metropolitana para que eles tomem conhecimento do que está sendo construído em
Florianópolis e o que prevê a legislação, no sentido de estimulá-los a levar a experiência
de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental) e RAD (Recuperação de Áreas Degradadas).
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para suas cidades. “Queremos que a experiencia de Florianópolis possa servir de base
para que os demais municípios sigam o mesmo caminho. O lixo zero não é competição
é colaboração”, afirmou o Coordenador. Recentemente, falou Lucas Arruda, uma
Comissão Especial da Taxa de Resíduos Sólidos foi formada pela Prefeitura Municipal de
Florianópolis e composta por representantes de entidades empresariais e comunitárias,
representantes da Câmara Municipal de Florianópolis e Conselho Municipal de
Saneamento. A Comissão Especial elaborou uma minuta de Projeto de Lei que visa
equilibrar os custos da coleta de resíduos sólidos na Capital, conforme obrigatoriedade
da Lei Federal nº 11.445/2007. A minuta do Projeto de Lei já foi entregue ao Prefeito
Municipal Gean Loureiro, destacando o incansável trabalho realizado pelo Gerente da
CDL Hélio Leite e pelo Engenheiro Marius Bagnatti, dentro da referida Comissão. O
Coordenador-Geral Ernesto Caponi agradeceu pelas informações, sugerindo a realização
de uma pequena reunião entre o GT Resíduos Sólidos e ele para o alinhamento da
presença do COMDES no evento Semana Lixo Zero. 7. Prestação de Contas
COMDES/Julho.

8. Assuntos Gerais. Relativo às licenças ambientais do IBAMA, o professor Roberto de
Oliveira informou que o procedimento de licença ambiental do contorno viário já passou
pelo Subchefe Adjunto de Infraestrutura da Casa Civil da Presidência da República e pelo
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Assessor – Subchefia de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da
República e este informou que “até o momento recebeu do IBAMA parte das
informações sobre o licenciamento ambiental do Contorno de Florianópolis (sobre
alguns pontos que não ficaram claros na reunião realizada na Casa Civil no dia
09/07/2018. Espero receber mais informações amanhã”, em 25/07/2018. O ex-Diretor
Presidente da FEAGRO-SC – Federação dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina –
Engenheiro Raul Zucatto informou que a Feagro-SC realizou eleição e empossou no
último dia 25 de junho sua nova Diretoria. O Engenheiro e Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina Athos de Almeida Lopes
Filho é o novo Diretor Presidente da Feagro de Santa Catarina e passará a participar das
reuniões do COMDES. O Engenheiro Raul Zucatto informou também que assumiu como
1º Secretário na CONFAEAB – Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. O
Coordenador-Geral Ernesto Caponi agradeceu ao Engenheiro Raul Zucatto pelo tempo
dedicado ao COMDES e convidou-o a continuar participando das reuniões sempre que
desejar. Nada mais havendo a Coordenador-Geral do COMDES Ernesto Caponi encerrou
a reunião às 14h20min, agradecendo a participação e colaboração de todos.

___________________________
Ernesto Caponi
Coordenador-Geral do COMDES

_______________________________
Renato Ghisoni
ABIH/SC

___________________________
Antonio de Arruda Lima
OAB/SC

___________________________
Roberto de Oliveira
ACE

___________________________
Robson Rodrigo de Carvalho
ACIBIG

___________________________
Jaime Luiz Ziliotto
ACIF
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___________________________
Laudioni Dal Pont
CREA/SC

__________________________
Elizenia Prado Becker
FloripAmanhã

___________________________
José Antônio Latrônico Filho
SENGE/SC

____________________________
Jane Balbinotti
ABEOC/SC

___________________________
Carolina Bayer Gomes Cabral
ACESA

_____________________________
Luiz Ricardo Espíndola
CRCSC

_____________________________
Gustavo Pires de Andrade Neto
CAU/SC

_____________________________
Rodrigo Rossoni
ACIF

_____________________________
Raul Zucatto
FEAGRO/SC

______________________________
Humberto Freccia Neto
Floripa Convention

_____________________________
Angelo Arruda
IAB/SC

______________________________
Wolfgang Schrader
SHRBS

_____________________________
Antônio Moser
SINDIMÓVEIS/SC
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