ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDES DE ABRIL DE
2015.
Aos vinte quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às doze horas, na
sede da Associação Catarinense de Engenheiros - ACE, situada na Rua Capitão
Euclides de Castro nº 360 no bairro de Coqueiros, 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 do
mês de abril de 2015. O Presidente do COMDES, Eng. Celso Ternes Leal
cumprimentou a todos dando destaque a presença das seguintes autoridades: Exmo.
Deputado Federal Esperidião Amin, Ilmo. Sr. Cássio Taniguchi, Superintendente da
Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Secretário João Fernandes Mota,
Prefeitura de Biguaçu, Engenheiro Guilherme Medeiros da SC Parcerias e
coordenador dos trabalhos do “PLAMUS.
Item 1 – Aprovação da Ata da Reunião de março de 2015 – Ata foi aprovada mas
não assinada em função de que muitos representantes de entidades não receberam a
mesma. Na oportunidade Presidente Celso Leal passou a palavra a Fernanda Luchi
que fez considerações sobre muitos e-mails que estavam gerando problemas na
comunicação, no sentido de solucionar o problema ela solicitou aqueles que estão
com problemas de receber e-mails que confiram os seus endereços eletrônicos na
listagem em seu poder, resolvendo assim em definitivo o problema. Na próxima
reunião serão assinadas as Atas de Março e Abril.
Item 2 – Informações da Câmara Federal: Deputado Federal Espiridião Amin –
Deputado Esperidião Amin atualizou as suas informações sobre os trabalhos em
Brasília, a importância de emendas aprovadas no projeto Nº 5627 que estabelece
cobrança retroativa em terrenos de Marinha, colocou sua posição na extinção desta
cobrança. Na oportunidade recebeu uma ligação do Dr. Jorge Bastos de Brasilia que
possui mais detalhes sobre este projeto, se comprometeu em manter o COMDES
sempre atualizado sobre esse assunto e outros. O Deputado Esperidião Amin também
abordou a importância do traçado da Alça de Contorno totalizando em torno de 50km e
citou inclusive a influencia no transito quando do acidente de um caminhão da Bahia
que estava indo para o Rio Grande do Sul e que se incendiou gerando grande
transtorno local e entorno. Finalizando a sua fala o Deputado Esperidião Amin colocou
a sua preocupação quanto às obras que dependem de liberação de verba Federal,
pois em um contato com o Engenheiro Vissilar Pretto, Superintendente do DNIT/SC,
recebeu informação de que o contingenciamento de verbas federais esta ligado ao
ajuste fiscal e consequentemente com demora de aprovação. A palavra voltou ao
Presidente Celso Leal que comentou sobre visitas realizadas ao Prefeito Municipal de
Florianópolis, César Souza Junior, que confirmou presença na próxima reunião do
COMDES, uma visita também a Prefeita Municipal de São José Eliana Dal Ponte,
Deputado Estadual João Amin e também reforçou o convite para que todos participem
do Aniversário da Ponte Hercílio Luz na ACE no próximo dia 13 de maio com a

presença do Presidente do DEINFRA. Passou a palavra ao Sr. Amilton Lira que
comentou sobre uma viajem técnica à Europa convidando a todos sendo que o tema
da viajem será Mobilidade Urbana.
Item 3 – Grupo de Mobilidade Urbana: Coordenador Adriano Ribeiro –
Apresentação e Informações do Deputado João Amin, Presidente da Comissão
de Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina - Coordenador do GT de Mobilidade Urbana, Adriano Ribeiro, apresentou as
prioridades e diretrizes do GT que está dividido em subgrupos por temas: Aeroporto,
SC-403, Alça do Contorno, desapropriações. Passou a palavra ao Engenheiro José
Latrônico Filho que comentou sobre as obras no Aeroporto Hercílio Luz. O GT
apresentou ações relacionadas às obras de mobilidade urbana de vital importância
para a Grande Florianópolis, como a Via Expressa e a Alça do Contorno, e observou
que apenas a obra de acesso ao Aeroporto Hercílio Luz está efetivamente em
andamento. Finalizando Adriano Ribeiro reafirmou a importância do COMDES e
confirmou a presença do Conselho em ações relacionadas à mobilidade urbana,
assunto que discutiu diretamente com o Presidente Municipal de Florianópolis. Neste
momento Sr. Nelson Silveira da AURESC comentou sobre sua reunião com os
representantes da Auto Pista Litoral Sul sobre a Mobilidade Urbana na Grande
Florianópolis. A palavra voltou ao Deputado Esperidião Amin que comentou sobre a
área de descanso dos motoristas sendo que em Santa Catarina foi aprovada a
primeira área de descanso dessa classe de profissionais. O presidente da Comissão
de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Deputado João Amin, que cumprimentando
a todos os presentes, apresentou sua participação em projetos sobre a mobilidade
urbana, como obras nas rodovias SC-403, SC-405 e traçado do trajeto da Alça do
Contorno, aprovada em 2012 e que poderá passar por mudanças. Além da mobilidade
urbana, o deputado comentou a preocupação com os terrenos de marinha, que foi
tema de audiência pública realizada neste mês na Assembleia Legislativa e voltará a
ser discutida no dia 5 de maio. João Amin reforçou a importância da presença do
COMDES em ações relativas ao desenvolvimento da Grande Florianópolis e
aproveitou a oportunidade para convidar os representantes a participarem das
próximas reuniões e audiências na região metropolitana, voltou a discutir sobre a Alça
de Contorno e Terreno de Marinha assuntos já abordados pelo deputado Federal
Esperidião Amin.
Item 4 – Grupo Institucional: Adv Thiago da Silva Schutz - Presidente Celso
justificou a ausência do Doutor Thiago da Silva Schutz e deu andamento a reunião e
passou para o próximo item – Apresentação de Novas Entidades – O Presidente
Celso Leal leu oficio da FEAGRO onde está federação com doze entidades filiadas
solicita acento no COMDES em substituição a AEAGRO. Esta Federação dos
engenheiros agrônomos de Santa Catarina será representada pelo seu Diretor
Presidente Eng. Agrônomo Raul Zucatto. A aprovação foi por unanimidade e na
sequencia o Presidente Raul Zucatto fez um explanação sobre os objetivos da
FEAGRO a importância de sua colaboração no COMDES e a intensão de colaborar
com este Conselho Metropolitano. Ainda neste item o Presidente Celso passou a
palavra para o Eng. Otávio Ferrari Filho que solicitou acento no COMDES
representando o seu bairro Jurerê Internacional, cuja a Associação ADECOM Jurerê,
já que ele representa a entidade Floripa Amanhã no COMDES. Finalizando este item o

Presidente Celso Leal teceu comentário sobre a disponibilidade e intenção do
COMDES em auxiliar a população de Xanxerê e Ponte Serrada em função do tornado
que destruiu ambas as cidades e região.
Item 5 – Grupo de Saneamento e Resíduos Sólidos: Eng. Vinicius Ragghianti –
Plano de Despoluição das Baías da Região Metropolitana – O Deputado Federal
Esperidião Amin fez uma serie de considerações sobre o tema colocando de que o
problema não está ligado à falta de obras de infraestrutura, mas sim de outras
questões e que foram detalhadas pelo Eng. Vinicius Ragghianti da forma que se
segue. O GT de Saneamento e Resíduos, coordenado pelo Engenheiro Vinicius
Ragghianti, apresentou a ação que o grupo tem estudado em relação à despoluição
das baías da região metropolitana, revelando que sistema de esgotamento sanitário da
região metropolitana tem eficiência insuficiente. Engenheiro Vinicius explicou que há
muito o que fazer para despoluir tanto a parte continental quanto a Ilha de Santa
Catarina. Salientando que ”Não é preciso intervenção milionária para solucionar este
problema, mas sim pequenas intervenções, onde os atores responsáveis não sabem o
que fazer, não agem” afirmou. Entre os objetivos específicos do GT está o
mapeamento das fontes de poluição das baías e verificar os tipos e eficiência dos
sistemas de esgotamento sanitário e dos sistemas de limpeza urbana e coleta de
resíduos instalados na Região Metropolitana de Florianópolis. “Queremos trazer à tona
esses dados, queremos verificar com setores específicos das cidades que compõe a
região metropolitana para saber quais são as políticas para a área do saneamento
básico de cada município”, explicou o coordenador. O objetivo do grupo é propor
políticas públicas específicas para as áreas do saneamento básico visando cessar o
lançamento de poluentes nas baías. “É importante destacar que há lei sobre a
temática, mas não existem ações efetivas para despoluição”, finalizou Ragghianti.
Neste item o Eng. Lucas Barros Arruda, como profissional da Casan, fez um série de
considerações enriquecendo sobre maneira a exposição do colega Eng. Vinicius.
Item 6 – Grupo de Segurança Pública: Maria Teresa Duhá Schultz – O Presidente
Celso colocou que na próxima reunião irá apresentar a AMBES representada pelo
Senhor Marcos que integrará este Grupo de Trabalho de Segurança Publica.
Item 7 – Grupo de Governança Metropolitana: Adv Antônio Arruda - O GT de
Governança Metropolitana apresentou as temáticas trabalhadas pelo grupo tendo
como destaque a ligação entre os temas, como apontou o coordenador do GT, Antônio
Arruda. “Já debatemos vários assuntos como o meio ambiente, o plano diretor e a
mobilidade urbana. Todos estão unidos, não tem como dissociar e é importante
discutirmos”, explicou. De acordo com Antônio Arruda, o GT de Governança
Metropolitana se consolida a partir da formação da Região da Grande Florianópolis e o
COMDES é uma união de forças de suas entidades para promover mudanças efetivas
nessa região.
Item 8 – Assuntos Gerais – O Professor Roberto de Oliveira fez uma série de
considerações técnicas sobre a tragédia que aconteceu em Xanxerê e Ponte Serrada.
Item 9 – ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou a presente reunião ordinária às quatorze horas e dez
minutos, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e

aprovada será assinada por todos, conforme previsto no Regimento Interno.
Florianópolis/SC, 24 de abril de 2015.

