ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDES DE JUNHO DE 2015
Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 5 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 todas e a todos dando destaque a presença das seguintes
autoridades: Exmo. Senador Dário Elias Berger, Exmo. Deputado Federal Esperidião
Amin Helou Filho, Exmo. Deputado Estadual Mauro Mariani, Exmo. Deputado
Estadual João Amin, Exmo. Deputado Estadual Mario Marcondes, Exmo. Sr. Cássio
Taniguchi, Superintendente da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, Exmo.
Sr. Eng. Valter José Galinna Presidente da Casan. O Presidente citou também a
presença do Vice-Presidente da ACE Eng.º Abelardo Pereira Filho e do Diretor de
Patrimônio da ACE Engº. Gilberto Martins Vaz.
Item 1 – Aprovação da Ata da Reunião de maio de 2015 – Ata aprovada.
Item 2 – Grupo de Trabalho Institucional: Dr. Thiago Schutz – O
Coordenador do Grupo de Trabalho iniciou suas considerações informando que as
Atas não estão contemplando o que se discute nas reuniões ordinárias do COMDES
e ficou estabelecido então pelo Presidente do COMDES Eng. Celso Ternes Leal de
que Dr. Thiago Shutz devera receber a partir desta reunião a gravação de áudio da
reuniões e uma minuta da ATA elaborada pela Secretaria Executiva, para que possa
fazer suas considerações. Dando continuidade ao seu espaço, apresentou quatro
novas entidades que farão parte do COMDES e que foram aprovadas por
unanimidade, sendo a ADECON – Associação de Moradores de Jurerê, SETUF –
Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Florianópolis, SUCESU/SC –
Associação de Usuários de Informática e Telecomunicações de Santa Catarina, CEDI
- Comitê para Democratização da Informática e FETAESC – Federação dos
Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Santa
Catarina. Passou a palavra a Srª. Anita Pires Presidente do FloripAmanhã que teceu
comentários sobre a importância do COMDES, sua participação neste conselho
desde sua criação e transmitiu uma excelente noticia para o COMDES onde
Florianópolis foi chancelada pela Unesco como cidade criativa gastronômica, sendo
a única do Brasil e somente sete em todo o mundo.
Item 3 – GT Segurança Publica: Maria Tereza Duhá Schultz – A
Coordenadora fez uma apresentação sobre a segurança na Grande Florianópolis,
salientando a necessidade de que entidades e organizações estabelecidas
participem em debates sobre o tema, apoiem campanhas que promovam a paz e a
segurança e aproveitem projetos bem organizados citandos como exemplo o
utilizado pela Associação de Moradores de Jurerê – ADECON que também nesta
oportunidade fez uma pequena apresentação. Esta apresentação baseia-se em uma
metodologia de segurança que foi intitulada “Vizinho Solidário” onde o mote da
campanha é além da segurança patrimonial também a segurança individual e
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familiar, sendo que o assunto foi discorrido e apresentado pelo Sr. Orlando Lima
Coutinho.
Item 4 – Grupo de Saneamento e Resíduos Sólidos: Eng.º Vinicius Ternero
Ragghianti - O assunto não foi abordado nesta reunião.
Item 5 – Grupo de Governança Metropolitana: Dr.º Antônio Arruda – O
assunto não foi abordado nesta reunião.
Item 6 – Grupo de Mobilidade Urbana: Adm. Adriano Ribeiro – O
coordenador deste GT Administrador Adriano Ribeiro comentou sobre a grande
polemica gerada na mudança do traçado da alça de contorno da BR 101 que visa
diminuir impactos sociais nas regiões do traçado da rodovia. O Coordenador do GT
abriu a palavra para as autoridades que se encontravam na reunião e o Deputado
Federal Mauro Mariani Coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, comentou
sobre o adiamento da reunião com a ANTT marcada para o dia 24 de Junho. O
referido Deputado colheu as informações dos representantes do COMDES sobre a
mobilidade urbana e desenvolvimento da região metropolitana, concluindo que o
COMDES como entidade civil organizada, tem todas as condições de colaborar nas
decisões que o seu fórum parlamentar deverá tomar. No momento seguinte o
Senador Dário Berger opinou favoravelmente ao atual traçado salientando os
problemas de mobilidade urbana em Santa Catarina, o aumento destes problemas e
falta de soluções para os mesmos. O Senador Dário, salientou a necessidade de
que as mudanças devem deixar de ser projeto para serem executadas, salientando
que além da alça de contorno existe a via expressa na mesma condição de
indefinição. O Deputado Federal Esperidião Amin afirmou de que a considerações da
ANTT não são viáveis, pois mudam e muito a alça e contorno sendo que não tem
consenso entra as comunidades que serão afetadas. O Deputado Estadual João
Amin também mostrou insatisfação quanto q possibilidade de se alterar o traçado.
Ele propôs uma união de esforços entra autoridades municipais e legislativas contra
essa mudança. Foi salientado de que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina
está a disposição do OCMDES e tem promovido audiências publicas cujo tema
ancora é a mobilidade urbana no estado. Finalizando este embate o Presidente
Celso Ternes Leal, salientou da importância de se avaliar a obra sobre o foco
técnico procurando sempre a melhor solução mas garantindo sempre uma
realização rápida da mesma. O Senador Dário Berger e os Deputados Federais
Mauro Mariani e Esperidião Amin irão se reunir com a ANTT levando a posição
formal do COMDES que demonstra o desejo de se manter o atual traçado da alça
de contorno e o inicio imediato das obras.
Item 7 – ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu
a presença de todos e encerrou a presente reunião ordinária as 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.
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