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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDES DE JULHODE 2015.
Aos trinta um dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às doze horas e treze
minutos ,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 deabril de 2015. O Presidente do COMDES, Eng. Celso Ternes Leal
cumprimentou a todas e a todos informou sobre a pauta da reunião do dia dando
destaque para a presença e apresentação do Prefeito Municipal de Florianópolis
César Souza Junior, em relação as atas das reuniões de maio e de junho que haviam
ficado pendentes de aprovação, as mesmas ainda estão em revisão e serão
encaminhadas junto da ata desta reunião para aprovação dos membros do Conselho.
Presidente solicitou que as entidades preencham corretamente a lista de presença
para o recebimento das informações do COMDES, embora as mesmas ficam
disponibilizadas no site do COMDES. Contatos que por ventura sejam necessários
poderão ser realizados através dos e-mail’s: secretaria@comdes.com.br
oupresidente@comdes.com.br. Enquanto aguardamos a chegada do Prefeito vamos
deixar a palavra livre, para que as entidades possam fazer suas considerações: O
Thiago coordenador do GT Institucional fez uso da palavra para apresentar adesão de
novas entidades e das atividades desenvolvidas, Tivemos adesão no GT Institucional
de novas entidades, a FEAGRO cujo representante será o Eng. Raul Zucato, Setuf
cujo o representante será o Senhor Valdir Gomes e Rogerio Nascimento também do
Setuf, ASussesu com o André Ferrari, ADECOM com O Otávio Ferrrari, Eng.
Nakazima da ACE, Alisson Micoski da AURESC, Gilberto Martins da ACE, José
WalderDresh da Fetaesc, Economista Silvio da ..., Será feita uma nova reunião ontem
ficou estabelecido que será feita uma revisão no estatuto, tive o prazer de receber a
Cláudia de Lages, que demonstrou o interesse de levar o modelo do Comdes, para o
grupo de Entidades de Lages. O Coordenador sugeriu que seja feito um
recadastramento das Entidades do Comdes com o objetivo de facilitar a comunicação
com as entidades. O coordenador comentou ainda da necessidade de buscarmos
outras entidades dos municípios vizinhos a Florianópolis para realmente consolidar a
participação como Conselho da Região Metropolitana, então devemos estender estes
convites. Solicita receber através do seu e-mail a lista de todas as entidades que
fazem atualmente parte do COMDES. Agradeceu a participação de todos os
representantes do seu grupo e devolveu a palavra para o Presidente do COMDES, O
Engenheiro Celso Ternes Leal, aquiesceu que será necessário se fazer este
recadastramento de entidades e que inclusive este assunto já tinha sido tratado em
reunião com a Administradora FernandaLuchi da CODDE, responsável pelo site e
pela comunicação. O Adv Thiago pediu a palavra novamente e salientou ainda que o
Sr. Genésio Hoffmann da Aemflo de SJ também faz parte do GT Institucional. A
seguir o Presidente passou a palavra para o Dr. Antônio Arruda Lima Coordenador do
GT de Governança Metropolitana para as suas considerações, O coordenador iniciou
dando destaque a presença do Superintendente Dr. Cássio Taniguchi e do Diretor da
Superintendência da Região Metropolitana Dr. Lanes, deu destaque das reuniões que
foram feitas e que inclusive estivemos presentes ao sorteio das entidades que
passarão a integrar o CODERF, foi feita a primeira reunião do CODERF, a reunião foi
muito produtiva com a aprovação do regimento interno, a já estamos debatendo e
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fazendo as considerações necessárias para o funcionamento do CODRERF, a
formação de câmaras temáticas, serão desenvolvidas dentro do CODERF.E a
representatividade do COMDES com o CREA, SENGE, OAB, E O CAU, representa a
participação da sociedade civil no processo. Deveremos ter a participação da UFSC, e
entendemos também que a eleição do vice-presidente do CODERF será muito
importante. E que este momento é muito importante para os trabalhos da GT de
Governança neste início os trabalhos estão muito voltados para a mobilidade urbana,
gostaria de pedir, uma maior participação de outras entidadespara que venham
interagir mais dentro do Grupo. E passou a palavra para o Diretor Lanes, nesse
instante o Presidente do COMDES, destacou então a presença do Deputado Federal
Esperidião Amin, do Deputado Estadual Mário Marcondes e passou a palavra ao
Diretor Lanes, começou destacando que temos nove entidades que formalmente
fazem parte do CODERF, além das citadas temos GRANFPOLIS, FIESC,
FECOMÉRCIO, uma representatividade muito importante, vamos fazer contrato de
gestão para aquilo que se pretende fazer saia do papel e entre em execução num
prazo bastante rápido. Os representantes dos nove municípios levem então aos
prefeitos para assinarem e levarem para aprovação nas câmaras de vereadores.
Começamos a ter envolvimento com áreas especificas e uma delas foi com o
transporte de carga, para formar uma posição sobre este tema. Temos muito trabalho,
e ter uma política para a mobilidade urbana evitando-se que caminhões não andem
em determinados horários sobre a ponte é uma das discussões que estamos fazendo.
COMDES E CODERF caminham juntos para os movimentos que a sociedade
precisam. A Seguir a palavra foi passada para o Dr. Cássio Taniguchi, que esclareceu
que o CAU, através de um esforço da Superintendência conseguiu sensibilizar o
Governador para que numa das suas vagas fosse convidado o CAU para fazer parte
do CODERF, e então acabou ocorrendo, e como suplente do CAU entrou a
FLORIPAMANHÃ, entidade também que pertence ao COMDES. O Adv, Antônio
Arruda deu destaque também a participação dos municípios se integrando para que
todos os projetos que envolvam a região metropolitana sejam de interesse formem um
projeto para serem assinados por todos os municípios. A seguir o Presidente da
AURESC, Sergio Popper fez uso da palavra, e informou que a AURESC participou em
Brasília no último dia 29 da audiência pública para a rodovia lá no oeste 476 282 480 o
Luciano também se fez presente, foi a terceira reunião na primeira o Amim participou
inclusive usou o botom da AURESC, nesta reunião pedimos a palavra para defender o
mesmo trajeto que o Amim defende e entramos também comum requerimento para
que tivéssemos mais noventa dias para apresentar melhor traçado ou discutir esta
análise, e aparentemente não vão nos dar estes noventa dias. Então segunda feira a
Auresc vai entrar na justiça federal com mandato de segurança para se fazer valer
dessa solicitação. Vai deixar uma cópia deste documento com o COMDES para juntar
a ata desta reunião. A seguir a palavra foi disponibilizada para o Deputado Amim, que
presenteou o Presidente do COMDES com uma obra da escritora Sara Regina Góes,
SOBRE A FERROVIA Dom Pedro I sobre o traçado da Ferrovia Litoral que foi lançada
em dezembro de 1883, em São José neste dia ocorreu o lançamento dos Estudos
preliminares que seriam definitivos para o traçado da ferrovia. Destaque-se que
naquela época não existia a comunidade indígena no morro dos Cavalos. O deputado
destacou que está cobrando da ANTT, a promessa de entregar o Cronograma da obra
da alça do Contorno, na reunião de agosto pediu dez minutos para apresentar então o
Cronograma, quanto aos projetos de mobilidade o Deputado destacou que estará
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torcendo para que o encaminhamento dê certo. A questão de logística do Ministério do
Transporte o Deputado informa que já conversou com o Governador e demonstrou sua
preocupação ao Murilo Flores, e uma resposta já tiveram sobre a BR153, anexou ao
documento primeiro, já no dia 19 de julho, eles incluíram a 470 no trecho já duplicado,
depois da duplicação da 153 de Irani até na Lapa, e da Lapa até o Porto de Paranaguá
faltam pavimentar, só 40 km’s em pista dupla, que é o Contorno Sudoeste de Curitiba
que já tem outros dois contornos o Leste e o sul, e nós não temos nenhum ainda, e
dali vai para Paranaguá em pista duplicada, saindo isto nossos quatro portos vão
morrer por asfixia, e é o que eu defendo: incluir o trecho são Miguel a Chapecó que a
estrada está destruída, e do Irani até Lages no mínimo e o essencial é que o edital
para a concessão da 470 saia junto. Se não houver simultaneidade depois que você
se acomodar em Paranaguá, nunca mais, Assim como os Gaúchos se insurgiram
contra a Litoranea porque ia acabar com o Porto de Rio Grande, se nos
pavimentarmos de Chapecó até o Irani e embocarmos pela 153, e favorecer a ida para
Paranaguá ninguém vai gastar mais, se puder gastar menos num mercado que é
absolutamente competitivo, Para concluir a mesma Fiesc apresentou um estudo que o
custo do transporte em Santa Catarinano Oeste representa 14% do custo da
mercadoria e que na média no resto estado esse custo representa 7%. Vocês
imaginem, com a estrada destruída quem vai utilizar nossas estradas. Só para
informar também que no trecho que iria até Erechim eles os gaúchos sentem o mesmo
problema, nós teríamos o apoio do pessoal do Rio Grande do Sul segundo conversas
que mantivemos com representantes de sindicatos e associações do Rio Grande do
Sul, (Sergio Popper). Colocaram um crivo popular se nós concordamos em suprimir o
trecho de Irani até o Rio Grande do Sul, Só a carga que sai de Chapecó para ir para
Lapa leia –se Paranaguá sem se quer atender Concórdia, então isso um projeto
elaborado pela EPL a mesma EPL do Senhor Bernardo Figueiredo, que vocês se
lembram, que considerou mais barato levar para Paranaguá ao invés de utilizar a EF
280 e levar de Porto União a São Francisco do Sul, é um negócio que transcende
nossas observações. Se permitirem que o porto de Itajaí sobreviva, que é um outro
assunto mais complicado, nós deveremos ficar gratos. Porque quem tem a concessão
não vai investir, porque o prazo residual da concessão não convém financeiramente o
investimento destacou o Deputado Esperidião Amin. O Senhor Alisson da Auresc
salientou que já que o Deputado Esperidião não vai estar presente na visita do
Ministro dos Portos o Deputado Mario Marcondes que representa Fórum da Frente dos
Portos, e a Frente leve essas questões, que nós a força política de Santa Catarina,
tenha seu posicionamento junto com a comunidade, senão nos vamos acabar
“secando” literalmente, conforme o Esperidião falou. O Esperidião deu uma informação
adicional, a advocacia geral da União apresentou ao tribunal de contas da União uma
consulta, a qual nós precisamos a resposta que o governo federal deu ao Governo
Estadual de Santa Catarina, em anunciar que no começo do ano que vem, até março,
vai lançar o Edital para concessão da 470, da 282 ainda não. O Deputado Esperidião
agradeceu a oportunidade e desejou boa sorte ao Prefeito. O Amaro vai deixar coma
Zena toda a Legislação que ele conhece sobre a Marina. O Presidente do COMDES
destacou a importância da mobilização de todos e de todas as Entidades, o Fórum
Parlamentar Catarinense na atuação do interesse maior do nosso Estado, Nesse
Instante o Engenheiro Raul Zucatto, lembrou da luta da duplicação da BR 101 feita a
anos atrás, com participação de lideranças administrativas, sugeriu que seja feita uma
grande frente com todas as entidades. Fazer um frentão com estes objetivos para
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mobilizar e fazer novas ações. Presidente do COMDES, destacou também que não
podemos aceitar estas questões da FUNAI, da ferrovia exigir tuneis de 56 km’s e etc...
E agora vamos ouvir as palavras do Prefeito de Florianópolis, para apresentar o
trabalho que a Prefeitura está lançando para o enfrentamento da Crise. É um prazer
para o COMDES tê-lo aqui para sempre para trazer as informações sobre o município
de Florianópolis. O prefeito fez o cumprimento as autoridades presentes, e deu início a
sua apresentação, trazendo dados sobre os impactos da crise na Prefeitura, -0.82%
de ISS, primeira vez em quinze anos que a cidade tem queda nesta arrecadação de
ISS, IPVA, FPM , dívida ativa, parcelamentos tudo decrescendo, e a folha de pessoal
incremento de 13,72%, com inflação de cerca de 7%. Discorreu sobre Medidas que a
Prefeitura já está dotando para este momento, controle de gastos, reforma
administrativa, extinção de cargos, revisão de contratos, controle de frota e corte de
horas extras. Vamos ter uma queda na arrecadação de mais de cem milhões, com os
controles queremos economizar cerca de 120 milhões de reais. E quero aqui retornar
outras vezes para trazer o acompanhamento do que vai ocorrer. Estamos aumentando
a chance de fazer um parcelamento de dívida ativa antes era de 24 meses estamos
passando para 96 parcelas. Estamos investindo em Tecnologia para fazer um
acompanhamento de todas as rubricas do município.Vamos promover a atualização
cadastral dos imóveis,combateà sonegação fiscal combate, a sonegação do ISS,
neste mês foram mais de 1000 casos.Investimentos foram realizados neste mês
também na zona azul e estamos cobrando investimentos a serem feitos no transporte
coletivo pelas empresas com concessão. Agora saindo de dentro da Prefeitura e indo
para o lado Econômico que medidas a prefeitura pode tomar para tornar os negócios
mais atrativos?Temos hoje mais de 4000 processos para analisar e que são da
regularização dos imóveis, agora vamos atacar, nossa ideia é fechar o anocom esses
4000 processos zerados, rapidez na aprovação de novos estabelecimentos,
regularização dos imóveis, projeto em parceria com o Sescom e outras entidades para
agilizar a liberação de alvarás em áreas que ainda dependem da análise da 374 e
terça-feira este projeto estará sendo encaminhado para a Câmara Municipal,
desburocratização da análise do Plano Diretor e de áreas de urbanização especial, o
que que é isso: foram identificados no plano diretor alguns passos que estão
atrasando por exemplo o estudo de impacto de vizinhança para imóveis acima de dois
mil metros quadrados, isso se revelou excessivo, existem imóveis menores do que
dois milmetros quadrados que necessitam de estudo de impacto de vizinhança, como:
oficina mecânica e outros com mais de dois mil metros de não necessitam, tipo:
residência. O Eng. Gilberto solicitou um aparte se apresentou como Diretor de
Patrimônio da ACE e comenta sobre as exigências do corpo de Bombeiros para
liberação de alvará se tornou o maior entrave no município, O prefeito informou que
fizeram uma parceria na semana passada e eles baixaram uma norma para acima de
740 metros a inspeção, até 740 metros eles vão liberar o alvará com a ART, Então o
Prefeito solicitou ao Deputado Mário Marcondes, isto é uma coisa que a Assembleia
pode nos ajudar, nós hoje estamos exigindo alvará de bombeiro anual, é excessivo
eles não tem estrutura para fazervistórias, vários estados brasileiros trabalham com
cinco anos, Então os demais órgãos CREA, ACE e a Assembleia poderiam manter
contato com o Governador e sensibilizar para uma legislação mais adequada. O
Prefeito ponderou que o COMDES acompanheesta demanda. A regulamentação das
áreas especiais que são grandes áreas que a Prefeitura exigirá dos investidores
planos adequados, para que a gente não tenha novos Rios Vermelhos e sim mais
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Pedras Brancas, isso é o conceito né, não tenhamos mais o fatiamento urbano, que
tenha lá sim uma política de preservação, tenha comércio, espaço para residência,
escolas, serão propostas que a Prefeitura quer regulamentar tanto para o norte quanto
para o Sul da Ilha. Aqui agora o Prefeito destaca: quero fazer uma conclamação e um
pedido de ajuda, Deputado Esperidião, essas são as mais recentes ações do
ministério público Federal, comdecisão liminar da vara ambiental, que determina
congelamento de construção, não concessão de alvarás para empreendimentos, e
proibição de novos alvarás de construção e de reforma, hoje essa decisão abrange
parte da Praia do Forte, Canasvieiras, Sambaqui, Barra da Lagoa, Daniela, Cachoeira
do Bom Jesus, Santinho, Ponta das Canas e a Lagoa da Conceição. Ontem
conversando com as Entidades nós precisamos de uma ação do Tribunal Federal,
para que a gente possa estancar esta liminar. Não há nenhuma decisão recente, que
estanque esse negócio, convido o COMDES para que nósfazemos esta ação, tudo
questão ambiental e área de marinha, ocupação em APP e em Área de Marinha, só
que abrange todas as construções independem de época de tempo e da época... se tá
em área de marinha ou app acabou tem que ir para o chão e pronto. O Deputado Amin
se manifestou, “O que é APP é complicado, mas o que é em terreno de marinha pode
ser discutido, a exemplo do que aconteceu em São Francisco do Sul. Bom vamos
passar desse ponto por que isso dá uma pauta exclusiva. Bom na quarta-feira agora
convido a todos aqui presentes para comparecerem a reabertura do Mercado Público,
vamos ter uma agenda cheia bem legal, com a cobertura retrátil a partir de dezembro
teremos o melhor mercado do Brasil, tudo moderno, com nova rede de agua, de
esgoto, de energia, de gás, está sensacional. Funcionando sábado sempre e um
domingo por mês pelo menos no início. Dia 6 de setembro vai ser o primeiro domingo
com o mercado aberto. Agora estamos trabalhando no mercado do Continente que
também vamos reabrir e que vai dar um novo gás, na região continental. Fica na
região do Jardim Atlântico a obra já está bastante adiantada, e o continente vai ter o
seu mercado público. Teremos uma missão oficial aos EUA que nós já estamos
fechando com a ACIF, teremos um evento no BID para tratar da Educação, e outra
carta consulta que está em tramitação, a ACIF está propondo também uma ida a
Câmara de Comercio dos EUA, para apresentar a cidade e suas
potencialidades.Teremos também o projeto do Sapiens Miramar, noentorno da região
da Tiradentes da João Pinto, é uma região antiga com o mais baixo valor comercial do
centro, é uma região que está pronta para receber uma intervenção, a ideia é nos
isentarmos de IPTU e de ISS as empresas que ali se estabelecerem e fazermos um
polo de tecnologia de empresas tipo: STAR-UP’s.Também o cabeamento subterrâneo
desta região o Governador já autorizou a CELESC a fazer na região.Empresas de
criação de Design também serão incentivadas a se instalarem na região. E a
Instalação de uma Marina na Beira Mar, nós estamos agora a tarde, dando entrada na
Fátima para o licenciamento ambiental, visitamos o município de Itajaí para conhecer a
Marina que está sendo executada lá, embora lá foi mais fácil se obter o licenciamento
em função de estar sendo construída na região portuária. Aqui onde estamos
pretendendo executar é a região menos complicada, porque se estudou a região com
melhores condições e a região da Beira Mar é a mais favorável, não tem problemas de
natureza ambiental que seja afetada. Vamos no SPU segunda feira e estamos prontos
para deflagrar o processo. Bom, a questão de mobilidade urbana no local que é outra
pergunta que me fazem, teremos 700 vagasmolhadas e isso num dia de bastante
gente utilizando a marina, saem no máximo 35% dos barcos, então não teremos
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problema neste sentido. A Secretária Zena Becker interveio e comentou que a marina
possibilitará a integração dos modais.Estamos com uma parceria grande com a
Prefeitura de Itajaí que está nos orientando em relação aquilo que deu errado lá para
que não ocorra aqui. Estamos com diversasobras em Educação estamos investindo 25
milhões de reais em obras nas: escola de ponta das Canas, em creches, novas
quadras cobertas e melhorias em escolas, na saúde: serão investidos nove milhões de
reais em obras, a Construção do centro de saúde do Campeche, do Pantanal, do
Jardim Atlântico, a Upa do continente, a Upa do Sul da Ilha, uma upa para
atendimento de crianças, e outra no Norte, e diversas outras que foram citadas pelo
Prefeito. Na infraestrutura são 500 milhões de reais previstos para serem investidos:
elevado do Rio Tavares, o anel viário, cobertura do vão Central e pavimentação de
diversas obras, com novas ciclovias e faixas exclusivas para transporte coletivo já
estamos fazendo na na Av. Ivo Silveira. Na habitação previstos investimentos de 279
milhões, que são construção de moradias no maciço reforma de centros comunitários,
obras de minha casa minha vida no jardim atlântico, e outras. Contentores de Lixo,
infraestrutura no morro do Horácio entre outros. E obras de esgotamento sanitário,
obras que estão sendo realizadas. Agradeço atenção de todos e agradeço ao
Deputado Esperidião Amin todo o auxílio para ir buscar estes recursos. Em seguida o
Presidente do COMDES, agradeceu ao Prefeito pela sua disposição em estar no
COMDES, e fazer esta apresentação e colocou que devemos ter um plano diretor para
termos diversas marinas em Florianópolis, Assessor Luciano do Gabinete do
Deputado Mário Marcondes fez uso da palavra em seguida: e se fosse possível
solicitou que esta apresentação fosse disponibilizada, e a segunda questão e que
algumas são ações municipais e outras plataformas que dependem do Governo do
Estado, assim as Entidades deverão auxiliar o município para estas realizações. Em
seguida o Administrador Adriano Ribeiro fez considerações em relação aos problemas
financeiros que as prefeituras estão vivendo. E que asUPA’s devem ser
metropolitanas, e as despesas passam a ser de todos os municípios envolvidos. O
Eng. Latônico colocou sobre a queda da receita do município, e sobre a inadimplência
e o comportamento da receita em relação ao IPTU, e sobre a preocupação no futuro
daqui a dez quinze anos qual a previsão de uma faixa de via rápida para o transito na
região da marina, se já tinha algum estudo. Em seguida o Engenheiro Vinicius
coordenador do GT de Saneamento e resíduos sólidos fez uso da palavra e discorreu
sobre a Conferencia Municipal de Saneamento, temos uma preocupação em
apresentar um plano para despoluição das baías e se tratar a drenagem urbana em
período seco, o maior problema da poluição das baías hoje são, as ligações
clandestinas e faço o convite para que o secretário do município venha apresentar
este plano que a PMF está executando. O Engenheiro Raul Zucato fez uso da palavra,
para parabenizar o Prefeito de Florianópolis, embora temos a fama de que em
Florianópolis nada pode ser feito e que temos que mudar esta situação. Questionou
ainda o que está sendo feito nas praias de Florianópolis para a despoluição e o
transporte marítimo, e destacou que a marina será uma grande solução para Floripa.
Em seguida o Deputado Mário Marcondes, comentou que tem muita alegria em
participar das nossas reuniões e parabenizou também o prefeitopor apresentar aqui
suas iniciativas. Engenheiro Gilberto usou a palavra para incluir também a região onde
se situa o clube 12 para fazer parte do seu projeto, de incentivo para instalação de
escritórios e empresas tipo STAR-UP’s em relação a parte de segurança em relação
aos Bombeiros, se colocou a disposição para colaborar. E comentou que os nossos
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pescadores do sul da ilha estão morrendo por falta de uma políticapesqueira. A seguir
o Prefeito respondeu aos questionamentos informando que: vai disponibilizar a sua
apresentação e então poderá ser publicada no site do COMDES, os recursos de
infraestrutura do governo federal, já estão em parte assegurados já foram assinados e
já foram empenhados, e não significam grandes valores em comparação ao Brasil.
Comitê gestoré formado pelo Prefeito, Secretário da Fazenda e procuradoria do
município ... , UPAS das crianças, já temos pediatra nas UPAS, não preocupa o
prefeito com a contratação de médicos e recursos, que será possível hoje com a
estrutura que temos. Estamos conversando com o Secretário da Saúde de SC João
Paulo para tratarmos a questão da UPA do continente. A Expectativa é que ela atenda
18.000 pessoas por mês. Respondendo ao Latrônico o índice que mais impacta
economicamente é o FPM, e a queda do recebimento dos parcelamentos das dívidas
ativas, são os índices que mais nos preocupam, nesses dois índices estamos falando
em queda de mais de 14 - 15 milhões de reais, O ISS é muito importante para a gente
o IPTU é lógico tivemos uma arrecadação muito melhor do que o ano passado, que
vem nos ajudando a tocar o barco mais não prevíamos uma retração nos outros
índices, O ISS tomara que não caia muito mais é o índice que qualquer queda trará
um impacto considerável. Sobre o Saneamento que o Zucato falou hoje 54 % não tem
tratamento de esgoto. Destacou que com as ETA dos Ingleses e do Rio Tavares, em
ambos os casos o COMDES pode ser importante para ajudar a vencer os obstáculos
ambientais. A CASAN vem encontrando dificuldades para viabilizar. Do Programa se
Liga na rede destacou que: o que foi fiscalizado mais de 40 % já regularizou as suas
ligações a rede de esgoto dentro do programa se liga na rede. Depois teremos
problemas por que muitas destas ligações custam cerca de 6.000 mil reais, e então
essa é uma dificuldade, precisamos ajudar as pessoas mais humildes a fazer essas
ligações. Após o Prefeito agradeceu novamente a oportunidade de se fazer presente.
Encerrramento: Nada mais havendo a se tratar o Presidente agradeceu a presença
de todos e encerrou a presente reunião ordinária as quatorze horas e dez minutos, da
qual faz constara presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos
conforme previsto no Regimento Interno.
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