ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDES DE MAIO DE 2015.
Aos vinte nove dias do mês de maio 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 todas e 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, Deputado Estadual
Mario Marcondes, Diretor Técnico da SUDERF Lanes Randal Prates Marques.
Item 1 – Aprovação da Ata da Reunião de março e abril de 2015. – Atas foram
aprovadas.
Item 2 – Grupo de Trabalho Segurança Pública: Maria Teresa Duhá Schultz. – A
coordenadora desde GT comentou a complexidade de se desenvolver no trabalho
relativo a segurança publica e informou que analisou um relatório da UFSC sobre
criminalidade onde se detectou um crescimento de 156% no perídio de 2003/2005, no
aumento na criminalidade do Município de Palhoça mais especificamente no item
assalto a bancos e que se verifica a substituição de arma de fogo pela arma branca.
Informou a dificuldade de obter dados concretos sobre segurança, falta de inteligência
nas organizações policiais, aumento da pobreza e o gosto por tragédias policiais pela
população. Concluiu que existem muitos desafios nesta área e que somente medidas
paliativas e preventivas não resolvem, sendo necessária uma ação conjunta de todas
as organizações da sociedade.
Item 3 – Grupo de Governança Metropolitana: Adv. Dr. Antônio Arruda. – O
Presidente Celso justificou a ausência do Prefeito Municipal de Florianópolis Celsa
Souza Junior que em função dos acontecimentos do dia, relativos a paralisações não
pode comparecer a reunião e solicitou nova data. O Coordenador do grupo informou
que em oportunidade anterior, visitou o Prefeito Cesar Souza Junior e na oportunidade
discutiram sobre obras no município que objetivam melhorar a mobilidade urbana em
Florianópolis. Dr. Arruda comentou também sobre as alterações da LC 636/2014 que
institui a região metropolitana de Florianópolis e a SUDERF, salientando que o Diretor
técnico Lanes Randal Prates terá a oportunidade de discorrer o assunto. O Diretor
Técnico Lanes Randal comentou sobre a lei 636, região metropolitana de
Florianópolis, modelo institucional, diretrizes do estatuto da metrópole, representação
da sociedade civil, comitê da região metropolitana e finalizando apresentando a
estrutura da SUDERF e os recursos disponíveis. Foi finalizada pelo Superintendente
da SUDERF Urbanista Cassio Taniguchi que salientou o trabalho relevante do
COMDES na criação deste órgão e também a importância do conselho em ter assento

no comitê de desenvolvimento da região metropolitana da Grande Florianópolis. O Sr.
Antônio Arruda registrou agradecimento ao Dr. Cassio, comentou sobre a ampliação
de 9 para 13 municípios no projeto PLAMUS, sobre o projeto BRT finalizando as suas
considerações com a utilização de cargos técnicos por profissionais desqualificados. O
Sr. Alisson representante da AURESC informou de que o governo do estado não
possui uma minuta sobre a criação da SUDERF. Complementando o Dr. Antônio
Arruda, lembrou a todos que pela estrutura da Lei 636 o COMDES possui 4 vagas
para seus representantes. Na oportunidade o Presidente Celso salientou da
importância de criar critérios para a indicação dos representantes dessas 4 vagas,
sendo que este prazo para inscrição encerra no dia 03/06 de 2015. Finalizando os
representantes do CAU, CRE, FEAGRO, FloripAmanhã, SENGE, AURESC, ACIF,
CDL e OBA fizeram as suas considerações sobre o que o presidente Celso colocou
sendo ao final ficou estabelecido que após esta Reunião do COMDES, um pequeno
grupo iria continuar a discussão para deliberar sobre os representantes das 4 vagas,
salientando que esses representantes devem ter conhecimento técnico especializado
em suas respectivas áreas para contribuir com a Suderf.
Item 4 – Grupo Institucional: Adv. Thiago da Silva Schutz Dr. Thiago Schutz
lembrou a todos de que o COMDES participou ativamente na redação que gerou a lei
que criou a Suderf.
Item 5 – Grupo de Mobilidade Urbana: Adm. Adriano Ribeiro. – Foi salientado pelo
Adm. Adriano Ribeiro que as propostas feitas pelo COMDES para a criação da Região
Metropolitana foram aceitas quase que na totalidade, valorizando sobre maneira a
participação deste conselho metropolitano.
Item 6 – Assuntos Gerais. – O Deputado Estadual Mario Marcondes colocou seu
gabinete a disposição do COMDES e das entidades que o compõem, sendo que o
Presidente Celso se colocou como interlocutor deste conselho na assembleia. Na
oportunidade o Deputado Mario Marcondes também ressaltou a importância do
COMDES e parabenizou cada entidade que o compõem. Finalizando foram
apresentadas novas entidade que estão integrando o COMDES: Sindicato das
Empresas de Transporte Urbano de Florianópolis (Setuf). O Comitê para a
Democratização da Informática (CDI) e da Associação de Usuários de Informática e
Telecomunicações de Santa Catarina (SUCESU-SC). O Presidente Celso Ternes Leal
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

