REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDES
20 de fevereiro de 2015 -12 horas.
Local: ACE – Associação Catarinense de Engenheiros – Rua
Capitão Euclides de Castro, 360 – Florianópolis - SC

Ordem do dia:
1) Aprovação da Ata da reunião anterior (05 minutos);
2) Grupo de Mobilidade Urbana: Dona Zena Becker – 40 minutos
- Alça do contorno x FUNAI- Dep. Fed. Esperidião Amim - Coordenador do
fórum parlamentar de SC (15 minutos).
- Obras da Via Expressa – DNIT – Eng. Vissilar Preto. (15 minutos)
3) Grupo de Governança Metropolitana: Adm. Adriano Ribeiro -25 minutos
-Terrenos de Marinha – PMF – Dr. Alessandro Abreu
4) Grupo de Saneamento: Eng. Vinicius Ragghianti – Planejamento - 05 minutos
5) Grupo de Segurança: Dona Tereza – Planejamento de ações - 05 minutos
6) COMDES 2015-indicações dos representantes das Entidades nos GT’s
7) Convites novas entidades – aumento da representatividade do CONSELHO
8) Prestação de contas do COMDES x boletim informativo – Aprovação do
calendário de reuniões. X atualização das assessorias de imprensa. – CODDE –
Fernanda Luchi -10 minutos
O Coordenador Celso Ternes Leal, abriu a sessão e após cumprimentar e dar as boas vindas a
todos e a todas, destacou a presença e agradeceu ao pronto atendimento das seguintes
autoridades: Deputado Federal Esperidião Amin,Engenheiro Vissilar Pretto, Superintendente
do DNIT/SC,e do Procurador do Município de Florianópolis, Dr. Elton Rosa Martinovski, que
substituiu o Dr. Alessandro Abreu, que em função de compromissos de última hora não pode
se fazer presente. Destacada também a honrosa presença do Prefeito de Biguaçu, Exmo. Sr.
Ramon Volinguer.Ao dar continuidade aos trabalhos o Coordenador GeralCelso Ternes Leal,
fez as apresentações da equipe de trabalho do COMDES para 2015, o Engenheiro Ivan Coelho,
será o Secretário Executivo, a Administradora Fernanda Lucchi, Assessora de Comunicação
representando a ACIF, e as Assistentes Administrativas serão as Srtas. Letícia Vieira Costa e a
Andressa Lazarin.Item 1 – Discussão da Ata da Reunião de dezembro de 2014. - Colocada em
discussão a referida Ata, e em não havendo manifestação a mesma foi aprovada por
unanimidade e vai assinada pelos membros presentes, a seguir passou-se para o próximo
item.Item2 – Grupo de Mobilidade Urbana: CoordenadoraAdministradora Zena
Becker;ASenhora Zena Becker agradeceu ao Deputado Federal Esperidião Amin pela sua
disponibilidade em participar desta reunião do COMDES. O Deputado Esperidião como
Coordenador do fórum parlamentar de Santa Catarina abordou as obras de infraestrutura que
estão sendo consideradas como um gargalo no desenvolvimento do estado, ele discorreu
sobre a alça de contorno; os problemas do licenciamento da obra e das reuniões havidas com
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a ANTT e a FUNAI para liberação dos trechos no município de Biguaçu, demonstrou grande
preocupação

com as dificuldades que estão sendo apresentadas. Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz; BR 208;
BR 101 Morro dos Cavalos e duplicação das BR’s 470 e 270, posteriormente comentou
também sobre a assinatura de decretos federais e audiências publicas sobre os problemas
relacionados aos terrenos de marinha, e que por este motivo nos chamava a atenção para
ficarmos atentos aos desdobramentos e que então sugeriu a presença da procuradoria do
município na nossa reunião do COMDES. Por fim apresentou um resumo dos andamentos dos
trabalhos na Câmara Federal em relação a Reforma Política que está em andamento naquela
casa.Após sua apresentação o Presidente do CREA SC Engenheiro Carlos Alberto Kita Xavier,
apresentou um resumo dos projetos que foram registrados no Conselho, e também das
fiscalizações efetuadas na obra da Alça do Contorno, hoje apenas um trecho de quatro
quilômetros está em execução.Na sequencia Sr.ª Zena Becker passou a palavra ao Eng. Vissilar
Pretto Superintendente do DNIT/SC, que discorreu sobre o Projeto de obras a serem realizadas
na via expressa, o mesmo apresentou alguns slides referentes ao projeto Vias Transversais,
licitação e recursos financeiros para a obra, citando que a fonte de financiamento para essas
obras serão oriundas do PAC. Destacou que o Projeto deverá estar concluído no final do
primeiro semestre de 2015, e que é interesse do DNIT – SC, licitar a execução da obra no
segundo semestre de 2015. O Presidente Celso Ternes Leal, solicitou que o Engenheiro Vissilar
Pretto, retornasse ao COMDES quando o projeto estiver finalizado para apresentar aos
presentes. Item 3 – Grupo de Governança Metropolitana – Coordenador Administrador
Adriano Ribeiro; O Administrador Adriano Ribeiro apresentou o procurador do município Dr.
Elton Rosa Martinovski que estavarepresentando o Dr. Alexandre Abreu. Dr Elton abordou
assuntos relativos aos Terrenos de Marinha, suas expectativas e destacou que os futuros
encaminhamentos ainda estão por serem definidos, que devemos ficar atentos a estas
questões fazendo um acompanhamento da legislação que está em tramitação.Destacamos
também a chegada à nossa reunião do Deputado Estadual João Amin, que neste momento fez
uso da palavra se comprometendo a participar das nossas reuniões e justificando o motivo do
seu atraso.Item4 – Grupos de Saneamento – Engenheiro Vinicius Ragghianti. OEngenheiro
Vinicius fez uma apresentação sobre os trabalhos do seu grupo tanto em ações realizadas em
2014 quanto as propostas para o ano de 2015. Item 5- Grupo de Segurança – Sr.ª Maria
TeresaSchutz (ACIF); A Coordenadora do grupo Senhora Maria Teresa Schutz, discorreu sobre
o planejamento das atividades do GT para 2015 numa bela apresentação e informou a todos
sobre a necessidade de agregar novos colaboradores, em função da dificuldade do
desenvolvimento de trabalhos sobre este tema durante 2014. Na oportunidade o Presidente
do CRA Administrador Evandro Fortunato Linhares demonstrou sua disposição para participar
deste grupo.Item 6 – Indicações dos Representantes das Entidades nos GT’s;Será efetuada
consultas as entidades do CONSELHO, para atualizarem as indicações para 2015,e após serão
marcados as reuniões dos grupos de trabalho para definirem novas ações. Item 7 – Convites a
novas entidades – Aumento da Representatividade do Conselho;O Coordenador Celso
destacou que deveremos convidar novas entidades de classe e organismos estabelecidos para
participarem das reuniões do COMDES aumentando assim a representatividade deste
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conselho, junto a sociedade em geral.Item 8 – Prestação de Contas do COMDES x boletim
informativo – Aprovação do calendário de reuniões . X atualização das assessorias de

imprensa. – CODDE – Fernanda Luchi; A Srª Fernanda Luchi apresentou as contas do COMDES
e um calendário de reuniões sendo que ambos os assuntos foram aprovador por unanimidade.
A seguir a palavra ficou livre para assuntos gerais e não havendo mais quem quisesse se
manifestarO Coordenador Geral Celso Ternes Leal agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião.
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