CONSELHO METROPOLITANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS - COMDES
Ata da Reunião Ordinária do COMDES – nº 02/2018
Data: 28/03/2018 - Horário: 11:30 horas
Local: Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis

Compareceram: Ernesto Caponi – CDL de Florianópolis e Coordenador Geral do
COMDES; Fernanda Luchi – Codde Comunicação Digital; Antônio A. Lima – OAB/SC; Raul
Zucatto – FEAGRO/SC; Carlos K. Nakazima – ACE; Robson Carvalho – ACIBIG; Hélio Leite
– CDL de Florianópolis; Jaime Luiz Ziliotto – ACIF; Jane Balbinotti – ABEOC/SC; Lidomar
Antônio Bison – CDL de Florianópolis; Edson Luiz Pereira – Seg; Carlos Alberto Riederer
– convidado; Espiridião Amin – Deputado Federal; Amaro Lucio da Silva –
acompanhando Deputado Federal Espiridião Amin; Thaianna Cardoso – ACESA; Marcos
Souza – FACISC; Simoney do Nascimento – ACIF; Piterson Santana – AMPE
Metropolitana; Anderson Ramos Augusto; CDL de Florianópolis; Marius Bagnati –
FloripAmanhã; José Antônio Latrônico Filho – ABES e SENGE/SC; Irinei Ramos Filho –
SENGE/SC; Gean Loureiro – Prefeitura Municipal de Florianópolis; Elizenia Prado Becker
– FloripAmanhã; Vilson N. Alves – Prefeitura Municipal de Biguaçu; Roberto de Oliveira
– ACE; Laudioni Dal Pont – CREA/SC; Gustavo Pires de Andrade Neto – CAU/SC; Wolfgang
Schrader – SHRBS; Henrique G. Bruggemann – representando Deputado Estadual João
Amin; Aloisio P. da Silva – SUDERF e Luiz Ricardo Espíndola – CRC/SC.
PAUTA:
Abrindo os trabalhos, o Coordenador - Geral do COMDES Ernesto Caponi cumprimentou
todos os presentes, dando as boas vindas, informando que Grupo Gestor do COMDES
se reuniu na sede da CDL de Florianópolis, no último dia 20 de março, para definir e
alinhar os assuntos os quais serão tratados na reunião de hoje, a seguir apresentados:
1.

2.

Aprovação da Ata 01/2018: O Coordenador colocou em discussão a Ata 01/2018,
reunião realizada no dia 23/02/2018. Sem contestações, a Ata foi aprovada por
unanimidade.
Atualização das Ações do GT Resíduos Sólidos. O integrante do Grupo de Trabalho
Resíduos Sólidos Marius Bagnati, representando o Coordenador Lucas Arruda, ausente
nesta reunião por motivo de viagem, apresentou as últimas ações relacionadas ao
referido Grupo de Trabalho. Iniciou cumprimentando o Prefeito Gean Loureiro, presente
nesta reunião, em virtude de algumas medidas as quais estão sendo tomadas pela
Prefeitura Municipal de Florianópolis em prol do interesse da sociedade. A primeira foi
dar posse a uma comissão criada a partir de um decreto municipal para discussão da
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taxa do lixo, denominada Comissão Taxa de Resíduos Sólidos. Esta Comissão está
constituída pela maior parte das entidades presentes no COMDES. Ao todo são 14
integrantes: dois do Conselho Municipal de Saneamento; dois da Câmara de Vereadores
de Florianópolis; cinco representantes de instituições da sociedade civil e cinco das
entidades aqui presentes (ACIF/CDL/SINDUSCON/ACATE e ABRASEL). A Comissão já
tomou posse, sendo escolhido para coordenar os trabalhos o Gerente de Articulação e
Negócios da CDL de Florianópolis Hélio Leite, com reunião já agendada para a próxima
quarta-feira. O objetivo da Comissão será o de obter uma taxa justa tanto para os
proprietários de residências quanto para os de estabelecimentos comerciais. Segundo
ponto: a Prefeitura também está discutindo um procedimento para buscar alternativas
para os aterros sanitários, o qual irá resultar numa PPP – Parceria Público Privada –
previsto para ser lançado em aproximadamente 90 dias. Salientou que os aterros
sanitários por lei devem receber somente os rejeitos, mas continuam sendo mandados
mais de 90% de todos os resíduos que são produzidos nas cidades, com custo altíssimo
que é de cerca de 30 milhões de reais por ano. Faz-se necessário encontrar uma
alternativa ambientalmente muito mais correta e também com custo menor. Este
estudo está caminhando bem e está sendo coordenado pela Secretaria de Infraestrutura
na pessoa do Superintendente de Habitação e Saneamento Lucas Arruda. Como
consequência da taxa de lixo também está sendo discutido um contrato de programa
entre a Prefeitura e a COMCAP, a qual passou a ser uma autarquia, e o objetivo também
é de se buscar redução dos custos operacionais da COMCAP, uma vez que estes custos
operacionais pela legislação devem ser compartilhados por todos aqueles que
produzem resíduos. Finalizando, o Senhor Marius Bagnati compartilhou duas
informações: 1) no GIRS – Grupo Interinstitucional de Resíduos Sólidos, por delegação
também da Secretaria de Infraestrutura, desde novembro estão sendo discutidos quatro
pontos fundamentais para a complementação do plano municipal de resíduos sólidos:
os Grandes Geradores, a Logística Reversa, a Taxa de Lixo e o Modelo Econômico. Estas
discussões, serão levadas pelo GIRS – grupo composto de 40 profissionais das mais
diversas Instituições, inclusive com a participação e técnicos da Prefeitura, à Comissão
Taxa de Resíduos Sólidos. Tanto a Comissão quanto o GIRS têm sessenta dias para
concluírem os trabalhos de forma que o projeto seja encaminhado como Projeto de Lei
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à Câmara Municipal de Vereadores e possa ainda ser votado nesta legislatura, tendo
validade a partir de 2019; 2) na data de ontem foi realizada uma reunião na Fecomércio,
pela manhã, e à tarde aqui na CDL, com uma empresa chamada Resiclus. Reciclus é uma
instituição sem fins lucrativos que congrega 95% dos importadores de lâmpadas do país.
O objetivo é promover a reciclagem e implantar nas cidades pontos de coletas de
lâmpadas. O Brasil não produz mais lâmpadas florescentes, mas são importadas e há um
acordo setorial junto ao governo federal estabelecendo este programa. O CoordenadorGeral Ernesto Caponi perguntou se existe alguma lei, decreto ou regulamentação em
Florianópolis ou na Grande Florianópolis sobre controle de poluição ambiental. O
Senhor Marius respondeu que sim – na verdade toda atividade potencialmente
poluidora está regulada tanto pela legislação federal, pela estadual (Fatma) como a
municipal (Floram). Existe sim uma legislação e, em relação aos resíduos, será elaborada
uma atualização da atual legislação em decorrência desse trabalho que está sendo
realizado agora. Neste momento, o Coordenador Geral Ernesto Caponi registrou as
presenças do Deputado Federal Esperidião Amin, do Prefeito de Florianópolis Gean
Loureiro e do Vice-Prefeito de Biguaçu Vilson Alves, além de informar que fará parte da
programação do COMDES este ano uma visita a cada prefeitura municipal da Grande
Florianópolis para apresentar e explicar o trabalho que o COMDES realiza e convidou os
quatro Coordenadores dos Grupos de Trabalho para acompanha-lo quando ocorreram
as visitas. O Deputado Espiridião Amin pediu a palavra fazendo o seguinte
questionamento:
“eu nunca consegui uma resposta absolutamente precisa, qual é o prazo
de
vida do aterro sanitário? Para quem não sabe houve uma alteração no projeto do
contorno viário exatamente para permitir uma maior sobrevida daquele terreno que
pertence ao Junkes, este foi um dos esforços que nós desenvolvemos junto a ANTT para
uma alteração na alça e no início do trecho norte do contorno da Grande Fpolis. Segunda
pergunta: se algum dos projetos de geração de energia, para aproveitar aquela massa
orgânica que está depositada, prosperou ou se há algum projeto que tenha demonstrado
perspectiva de vida? Quero dizer que ao Prefeito Castelo, de Biguaçu, entreguei dois
estudos de alunos meus, um gerava gás e outro gerava energia”.
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O Senhor Marius Bagnati respondeu:
“a vida daquele aterro sanitário na verdade foi decretada ou a morte foi decretada
em 2010. Deveriam ser conduzidos pra lá somente os rejeitos dos resíduos que
produzimos, cerca de 20% de todo material que é fruto do nosso dia a dia. A informação
que nós temos da Proativa, hoje Eolia, empresa francesa que adquiriu a Proativa, é de
20 anos ainda no mesmo ritmo e mesmo volume se não houver nenhuma interferência.
O importante é que os municípios da Grande Fpolis, e neste sentido, acho que o COMDES
tem uma participação bastante importante, articule com todos os Prefeitos para que
passemos ter uma coleta seletiva efetiva. No dia 06 estarei viajando à Itália, numa
missão do lixo zero, vamos ver o que tem sido feito naquele país e o que se aconteceu
nos últimos 10 anos que fez com que algumas cidades passassem de 15 para 75% de
recuperação dos seus resíduos e nós queremos trazer essa experiência também aqui para
Florianópolis e é importante que a gente se atenha na região metropolitana. O resíduo
ou o lixo é um dos problemas da Região Metropolitana como outros tantos”.
O Coordenador Geral Ernesto Caponi agradeceu as participações e intervenções,
concluindo que mais informações relacionadas a este assunto ficarão para os assuntos
gerais.
3.

Atualização das Ações do GT Combate ao Comércio Ilegal. O Coordenador do Grupo de
Trabalho Combate ao Comércio Ilegal Lidomar Bison cumprimentou a todos e desejando
boas vindas. O Coordenador Lidomar comentou acerca do assunto anterior, reforçando
o que o Senhor Marius falou, enfatizando que embora a legislação da coleta e destinação
dos resíduos sólidos seja um assunto doméstico de Florianópolis, ele se expande e
reflete também nos outros municípios. O lixo que aqui é produzido vai para Biguaçu e
faz-se obrigatório rever conceito, mudar a forma não só de cobrança, mas formas de
tratamentos dos resíduos sólidos em toda Grande Fpolis. É um investimento futuro e
necessário e que tem aderência e simpatia da maioria da população e os que não
tiverem aderência ou simpatia acabam se contagiando porque essa é uma atitude
sustentável, positiva e digna do ser humano, qual seja, a conquista de um nível de
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reciclagem com alto aproveitamento de matérias primas e com potencial de geração de
energia e que se faça o aproveitamento da forma mais saudável possível. Voltando ao
assunto do combate à pirataria, o Coordenador Lidomar comentou que Florianópolis
teve um verão bastante conturbado, tanto no centro quanto nas praias, e solicitou ao
Prefeito para que haja empenho novamente no sentido de voltar a fiscalização. O ano
passado diante daquela movimentação inicial, o sucesso foi obtido, mas não ocorreram
ações continuadas para impedir a volta dos ambulantes. Em sua opinião, faltou
demonstração de força no sentido de coibir e criar um enfrentamento real contra os
ambulantes ilegais. É uma situação bastante delicada, envolvem questões sociais e
humanitárias, entretanto, destacou o Coordenador, não se pode concordar com a
opinião da Defensoria Pública Estadual, que em defesa dos ambulantes declarou-se de
forma tolerável às atitudes agressivas deles. Informou que está sendo criado um
alinhamento entre as entidades para construírem uma nota de repúdio a essa opinião,
a esse parecer, porque não é nem um pouco razoável que Guarda Municipal ou Polícia
Militar sofram qualquer tipo de constrangimento em seu trabalho por conta de seu
cumprimento da lei. O Coordenador entente que deve haver um engajamento mais
forte das demais entidades no sentido de acompanhar o assunto, mas é uma pena que
a cidade se entregue, que o cidadão se entregue a essa facilidade que é o comércio
ilegal, maior que a repressão é a mudança de cultura de paradigma. Outra questão
elaborada pelo Coordenador estava relacionada com a constante intervenção da
imprensa proliferando a visão de que pirataria é legal e é um meio normal de
subsistência. Alegou que a imprensa precisa entender que essas ações são ilegais e por
princípio ela não pode mostrar para a população que este é um meio correto de resolver
uma situação econômica de forma precária. “São convicções que nós temos que
disseminar entre as pessoas, inclusive quem faz espontaneamente reportagens, isso é
altamente danoso e está todo dia nas reportagens dos nossos meios de comunicação e
a imprensa também merece crítica nesse sentido”, afirmou o Coordenador. O Prefeito
Gean Loureiro solicitou a palavra manifestado:
“quero dar uma resposta diretamente a essa questão para ter um entendimento.
A estratégia que a prefeitura está utilizando, que não é apenas a prefeitura, é uma série
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de entidades articulando. Por mais que a gente discuta no conselho municipal de
combate à pirataria, nem sempre tem uma participação ativa de todos que estão ali
representados. Vocês devem lembrar como era Florianópolis até o dia 31 de dezembro
de 2016, a gente começou aquela ação já no primeiro dia do nosso mandato, tivemos
uma atuação que nós conseguimos resolver no ano de 2017 na região central,
obviamente que as vezes não temos efetivo pra manter essa atuação permanentemente.
Primeiro precisamos ter uma conscientização da população para evitar essa demanda
de compra, com uma orientação de todas as instituições. No Norte da Ilha, mais
precisamente Canasvieiras e Ingleses, a gente conseguiu de certa forma resolver os
problemas dos ambulantes clandestinos tradicionais, os daqui e os que vêm de outros
Estados. Entretanto, ao final, em meados de fevereiro deste ano houve uma vinda de
imigrantes senegaleses organizados para atuar diretamente na nossa região. Nós
fizemos um mapeamento naquela região, mas estamos tendo dificuldades porque eles
são agressivos, fazem um enfrentamento feroz à Guarda Municipal e Polícia Militar, é
um universo diferente do tradicional o que vem acontecendo. Realizamos uma reunião
estratégica para tomar ciência do que a “inteligência” tinha registrado. Nós só
conseguimos obter uma autorização judicial para fazer uma batida, a maior ocorrida até
o momento em Florianópolis, realizada em Canasvieiras, atacando a causa que são os
fornecedores. Já temos o mapeamento de todos os pontos e concluímos que iremos
trabalhar através dos Delegados Verdi e Marquito. Existe estrutura pra fazer novas
batidas em três pontos intensos de fornecimento de material: Canasvieiras; descida do
Morro do Maurício e Jurerê. Também foram mapeados todos os Senegaleses, em
Canasvieiras, são 89, sabemos onde eles estão dormindo, como estão permanecendo, os
seus costumes, onde eles jogam futebol. A Polícia Federal na verdade foi o grande
empecilho, porque até então a orientação que se tinha é que nós não podemos tratar
imigrantes da mesma forma, eles se valem disso e a decisão tomada ali é a seguinte: se
cometeu algum crime, cometerem delito ou se infringirem o código penal, serão tratados
exatamente como o brasileiro e se for preciso, se a Polícia não quiser receber, vamos
levar para a Delegacia de Polícia e deixar preso. Na região central nós já temos 38
estabelecidos, já identificamos os locais deles. Para finalizar, o CRAI – Centro de
Referência de Assistência ao Imigrante vai fazer uma triagem e separar o joio do trigo e
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dará o encaminhamento que se tem que fazer, buscando apresentar a eles outras
alternativas e formas de trabalho que não sejam ilegais”.
O Coordenador Lidomar ficou satisfeito com as palavras do Prefeito, mas pediu para que
ele se una às entidades no sentido de proliferar a ideia de que o ilegal não pode ser
considerado legal por pena dos imigrantes, bem como para a Prefeitura realizar
campanhas junto aos turistas incentivando-os a comprar no comércio formal. A Senhora
Zena Becker manifestou-se dizendo que não basta a Prefeitura fazer campanha, porque
o problema só será resolvido a partir do momento que houver uma conscientização
coletiva para que a população não compre produtos pirateados. Duas frentes devem ser
atacadas, em sua opinião: a fonte, a origem de onde vêm as mercadorias com a Receita
Federal e Prefeitura realizando campanha de conscientização junto à comunidade. O
Coordenador-Geral do COMDES Ernesto Caponi concordou que o mais importante no
combate à pirataria é a conscientização da população para não comprar mercadorias de
ambulantes ilegais. Falou que o trabalho da “inteligência” deve ser valorizado porque
vai na fonte, descobre a origem das mercadorias e municia os órgãos de segurança na
realização de uma ação efetiva. É uma obrigação de todos nós como cidadãos e
queremos que o país mude, cresça e acabe com toda e qualquer ilegalidade existente.
O Coordenador Lidomar fez uma última observação, a de que a requalificação dos
espaços públicos, movimento que vem sendo realizado e crescendo na Capital, inibe e
coíbe consideravelmente a presença da marginalidade na cidade. O Coordenador-Geral
Ernesto Caponi agradeceu a contribuição de todos neste item e deu prosseguimento à
pauta. Antes, porém, o Coordenador Lidomar informou que ocorreu a votação na
Assembleia Legislativa, relativa ao veto do Governador ao PL das feiras itinerantes,
sendo que o veto foi derrubado por 35 votos a favor e nenhum contra, registrando uma
vitória incontestável a favor da legalidade.
4 - Atualização das ações do GT Mobilidade Urbana, por Roberto de Oliveira –
Coordenador. Iniciando sua fala o Coordenador Geral do GT Mobilidade Urbana Roberto
de Oliveira afirmou as prioridades elencadas para este ano do referido Grupo de
Trabalho, quais são: a alça de contorno da BR 101; o acesso ao Aeroporto Hercílio Luz; a
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manutenção mais urgente da Ponte Pedro Ivo, sem desconsiderar a Ponte Colombo
Salles e, por último, medidas emergenciais preconizadas no PLAMUS a respeito da
mobilidade de Florianópolis, que de acordo com o Engenheiro Cássio Taniguchi, a cidade
está completamente abandonada com relação à mobilidade. “Não se vê nenhum
policiamento tentando organizar a fúria que é, entendo em parte, explico, mas não
justifico, a disputa de espaço de sair e entrar na cidade”, afirmou o Senhor Roberto.
Antes de entrar em cada um desses pontos, o Senhor Roberto falou sobre as maneiras
de voltar a ter mobilidade: existem 2 tipos de medidas para se restaurar a mobilidade
de uma cidade, são medidas físicas e medidas espaciais. Das medidas físicas temos a
construção de pontes, fazer manutenção para as pontes não pararem. As medidas que
tem sustentabilidade com o tempo que podem estabelecer melhorias que sejam
duráveis e fazem bem a população são as de ordem espacial, ou seja, o desenho urbano
que Florianópolis tem um desequilíbrio muito grande pois os bons empregos estão na
Ilha fazendo com que haja um tráfego muito grande na chegada e na saída, inclusive na
Ponte Hercílio Luz vai haver uma sinalização nesse sentido como se fosse uma faixa
reversível para a SC 405. “Não gostaria de estar no GT Mobilidade só apagando incêndio
e sim propondo medidas preventivas tentando fazer um apostolado da inteligência na
questão da manutenção que é implementar medidas espaciais de desenho urbano no
sentido de que Florianópolis não seja o destino único de 95% das verbas estaduais e
municipais, aqui tem centro de ensino, como a UFSC, a UDESC e todas as varas de justiça,
todos os tribunais, quase todo o poder legislativo está aqui. Eu não advogo mandar esses
prédios para fora, mas que não sejam mais permitidos esses prédios públicos que são
polos geradores de tráfego, porque na verdade esse é o nome engenharia de tráfego,
mas na verdade são polos formadores de bons empregos que atraem as pessoas do
continente. Então antes de passar a análise de cada um dos itens das prioridades quero
comunicar que no planejamento da SC 2030, que foi lançado na segunda-feira pelo
Governo do Estado, pela primeira vez foi colocada a mobilidade urbana, isto prova o
quão atrasados estamos de maneira institucional com relação à mobilidade urbana”,
afirmou o Senhor Roberto. Com relação à alça da BR 101, o Senhor Roberto informou
que juntamente com o Coordenador Geral Ernesto Caponi, realizaram uma visita no dia
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de ontem, na empresa Arteris, passando a palavra para o Coordenador-Geral Ernesto
relatar a sua percepção como cidadão. O Coordenador-Geral Ernesto Caponi falou:
“se existe uma pessoa pessimista esta não sou eu, mas eu fiquei pessimista porque
eu vi que nós estamos muito atrasados, a alça de contorno já era pra estar pronta em
2012 e acho que teremos que esperar até em 2025. Deputado Espiridião Amin vai ser
muito importante a sua atuação em Brasília junto aos órgãos, principalmente a ANTT
porque nós temos dois gargalos principais, o norte e o sul. Tínhamos aquele primeiro
desvio, eu sinceramente achei um absurdo, no primeiro traçado cresceu em torno de 10
km este último traçado em relação ao primeiro traçado que tinha sido aprovado em
função da liberação de uma obra de um conjunto habitacional e aumentou o custo dessa
obra praticamente duas a três vezes por causa da necessidade de construção de 3 túneis
duplos mais a parte final onde não existe ainda o projeto, existe um pensamento mas
não existe um projeto e nada está aprovado. Isso me deixou bastante cético em relação
ao adiantado da obra e não tem nada pronto, isso é o mais agravante. Tem que ir atrás
de tudo para aprovar essa obra. Eu saí de lá bem pessimista em relação à obra da alça
de contorno. Queria deixar esse meu relato, eu não conhecia, achei o projeto fantástico,
vai suprir cerca de 20% da demanda de veículos pesados que existe hoje trafegando
nesse contorno Palhoça/Biguaçu até o Rio Inferninho. Mas vamos continuar
trabalhando, o COMDES tem condições de continuar trabalhando nesta causa pra que
seja agilizado o trabalho. O projeto é fantástico, vai dar oportunidade de mais
deslocamentos e aumento da malha urbana”.
Outro assunto trazido pelo Coordenador Roberto de Oliveira é o acesso ao Aeroporto
Hercílio Luz, informando que o Edital para construção do trecho faltante será lançado
em breve e a previsão é que fique pronto até julho de 2019, sendo que a previsão de
funcionamento do novo aeroporto é outubro de 2019. Com relação às manutenções das
Pontes, estão aguardando que o DEINFRA consiga resolver os imbróglios com o Tribunal
de Contas do Estado para realizar a manutenção das duas Pontes. As medidas
emergenciais ainda não puderam ser apresentadas por falta de reunião do grupo
responsável. Questionado sobre o assunto transporte marítimo, o Senhor Roberto de
9
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Oliveira comentou que o que ele sabe é o que está saindo na imprensa. O CoordenadorGeral Ernesto Caponi justificou ausência do Senhor Mané Ferrari – da ACATMAR –
convidado para participar desta reunião e discorrer sobre o transporte marítimo, porém
ficou impossibilitado de comparecer em virtude de viagem a São Paulo. Neste momento,
o Assessor do Deputado João Amin, Senhor Henrique Bruggemann informou que no
próximo dia 25 de abril, às 11 horas, será realizada uma audiência pública da Comissão
de Transporte da Assembleia Legislativa para tratar da questão das duas Pontes,
inclusive das passarelas, pois sabe-se que um acesso está fechado e outro está em
estado crítico. O Coordenador-Geral Ernesto Caponi confirmou a presença de
representantes do COMDES na referida audiência pública. O Deputado Espiridião Amin
comentou que ficou bastante satisfeito pelo fato da coordenação do COMDES ter
visitado a empresa Arteris, agora com um novo gestor para responder pela
concessionária, declarando:
“O trecho norte tem uma série de questões, desde drenagem até intercessões e
eles têm feito um trabalho que eu agora vou copiar, com drone, para demonstrar os
pontos de estrangulamentos. A questão não está resolvida, está sendo administrada,
com idas e vindas, mas está em obras. São José está em obras tanto é que fomos ontem
e resolvemos uma questão de passagem em desnível. O mais grave é a questão sul,
realmente, as consequências vêm sempre depois, mas vem. Fizemos uma filmagem do
trecho da intercessão, do que será, do contorno com a BR 101 até a divisão com São José
e nada foi feito, e a questão não é licença ambiental, é muito mais grave, e ontem foi
colocado pelo diretor geral da ANTT, os acionistas da concessionária estiveram na ANTT
neste mês de março para saber como apurar a responsabilidade pelo acréscimo de custo
decorrente da cessão pelo governo do estado do terreno da penitenciária; segundo, pela
construção de uma cidade no traçado do projeto. O Ministério Público já tinha aberto
uma página e o pior que pode acontecer é uma judicialização a este respeito. A ANTT me
pediu ontem um prazo de 30 dias para dar uma solução definitiva desta questão. Eu
queria deixar reservado o mês de maio, porque nesse mês o Diretor Geral da ANTT virá
a Santa Catarina e pedirei ao Deputado João Amin que ceda o espaço da Comissão de
Transportes, e solicitarei as presenças do Cássio Taniguchi e dos Prefeitos das regiões
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afetadas, que nós tenhamos a oportunidade de fazermos uma inspeção, inclusive o
COMDES. É uma questão muito grave, quem vai pagar o custo dessa mudança de
traçado, que resultou em três túneis. Alguém deve ser responsável por isso, o que não
pode é ficar o feito pelo não feito e o mal feito jogar pra debaixo do tapete”.
O Prefeito Gean Loureiro pediu a palavra e apresentou as negociações as quais a
Prefeitura realizou com o Governo do Estado, a Secretaria de Infraestrutura e com o
DEINFRA, obras as quais serão realizadas a curto, médio e longo prazo, dentre estas o
acesso da SC 407 para o Aeroporto e Sul da Ilha, a continuidade das obras dependem
apenas da desapropriação na cabeceira da ponte no lote 1, o lote 2A está em fase final
orçamentária para lançar a licitação, a qual deverá ocorrer no início do mês de abril, o
lote 2B já está concluído seu processo licitatório para execução. O Governo do Estado
incluiu todos os valores dessas obras que dá em torno de R$ 108 milhões, dentro da
carta consulta a qual já foi encaminhada ao BNDS, por meio daquele pacote de R$ 700
milhões para o Governo do Estado, já houve uma aprovação da obra dentro dos critérios
do BNDES, que leva em conta mobilidade, interesse público, além disso é uma obra de
valor alto porque as compensações ambientais são muito caras e a expectativa é que a
ordem de serviço poderá ser dada mediante apenas uma autorização final que deverá
ocorrer nas próximas semanas. Falando sobre a questão das duas Pontes, o Prefeito
informou que já foi concluída a licitação do restauro das Pontes, mas de acordo com o
Tribunal de Contas da União era necessário fazer uma licitação separada da supervisão
da obra, que é algo em torno de R$ 2 milhões, num total de R$ 52 milhões e já está com
data para abertura e concluída a supervisão, se pode dar a ordem de serviço da
restauração acompanhado dessa supervisão, a qual é exigida. A revitalização da SC 401
está também em processo aprovado pelo BNDES e precisa apenas de um aval final, cujo
valor é de R$ 45 milhões, obra a qual será realizada no período noturno. O Governador
autorizou incluir na carta consulta o projeto que a Prefeitura já havia realizado da SC
404, Rodovia Admar Gonzaga, a ser encaminhada ao BNDES, o qual irá avaliar o interesse
da obra. O Prefeito finalizou informando sobre a posse do Conselho da Cidade a ser
realizada nesta tarde, às 15 horas, no Gabinete do Prefeito, convidando todos os
presentes. Informou, ainda, que foi eleito Presidente da Associação do Municípios da
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Grande Florianópolis, colocou à disposição do COMDES a participação em uma das
assembleias da referida Associação para apresentação das suas ações e com o objetivo
para que os temas sejam tratados em conjunto. O Coordenador-Geral Ernesto Caponi
aceitou o convite, pelo COMDES
5 - Atualização das Ações do GT Governança Metropolitana, por Elizenia Becker –
Coordenadora. A Coordenador do GT Governança Zena Becker informou que esteve, na
companhia do Coordenador do GT Mobilidade Roberto de Oliveira, do Secretário de
Infraestrutura e com representantes da empresa Floripa Airport, numa reunião na FIESC
na semana, momento onde foi muito discutido a questão do prazo de execução da obra
de acesso ao Aeroporto. A empresa Floripa Airport está muito preocupada e não
acredita que o acesso fique pronto antes da obra do novo Aeroporto, em vista disso
chamaram e pediram o apoio do COMDES e a preocupação é mesmo enorme e solidária,
pois sabe-se que após um processo licitatório sempre ocorrem os embargos e podem
ocorrer atrasos irreparáveis. O Prefeito respondeu que o mais importante já foi
resolvido: primeiro o imbróglio judicial; o segundo desafio era conseguir recursos para
executar a obra, já resolvido após decisão política e administrativa do Governador de
incluir esta obra no financiamento já estabelecido pelo governo do BNDES. A pressão é
grande para que a obra seja concluída no prazo estipulado e é interesse de todos,
independentemente de partido político que a Cidade ganhe um novo Aeroporto. O
Prefeito se despediu, deixando a reunião para cumprir outros compromissos,
colocando-se à disposição. Após, a Sra. Zena falou sobre a lei da região metropolitana.
Lei que regulamentava a região metropolitana de forma ampla e tratava de diversos
assuntos e começou a ser muito questionada em diversos pontos e acabou fugindo do
controle. A preocupação hoje é a questão da mobilidade, ela é urgente, decidiu-se
suprimir todo esse escopo e reduzir e fazer uma licitação de transportes coletivo
integrado da região metropolitana. Essa lei dá poderes para que a SUDERF faça a
licitação do transporte coletivo integrado para toda a região dos nove municípios e
depois faz convênios com os municípios e cada um decide de acordo com o seu
interesse.
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6) Assuntos Gerais: 6.1) Apoio do COMDES ao projeto de transporte marítimo para
divulgação na imprensa. Colocado em discussão e considerando não ter havido
consenso, foi sugerido que, por enquanto, o COMDES não se manifestará publicamente
sobre o assunto e não se posicionará se a favor ou contra, até que obtenha mais
subsídios e informações precisas que possam levar a uma conclusão objetiva sobre a
referida matéria. Colocado em aprovação, aprovado por unanimidade.
6.2) Ano eleitoral – definir estratégia política do COMDES. O Coordenador-Geral do
COMDES sugeriu que cada Grupo de Trabalho elabore suas propostas para como o
COMDES deverá se posicionar este ano, tendo em vista às eleições, e tragam suas
propostas para serem analisadas para o grande grupo para aprovação. Colocado em
votação, aprovado por unanimidade.
6.3) Definir a realização de um debate com os candidatos ou os pré-candidatos ao
Governo do Estado. Colocado em discussão. Foi sugerido trabalhar o tema dentro dos
quatro GTs do COMDES, trazendo as ideias para discussão no grande grupo e definição.
Colocado em discussão, aprovado por unanimidade.
6.4) Oportunizar aos Prefeitos um espaço nas reuniões do COMDES para que eles tragam
os problemas pontuais das suas cidades. Colocado em discussão, aprovado por
unanimidade. Foi passada a palavra ao Senhor Vilson Alves – Vice-Prefeito de Biguaçu.
Agradecendo a oportunidade de se manifestar e cumprimentando todos os presentes,
o Vice-Prefeito de Biguaçu retomou o assunto dos resíduos sólidos e complementou
esclarecendo que a vida útil do aterro é prevista para 20 anos, entretanto existe um
acordo judicial entre a Prefeitura Municipal de Biguaçu e a empresa Proativa para que
doe mais uma área de 100 mil metros quadrados e elevar para 30 anos a vida útil do
aterro sanitário de Biguaçu. Quanto ao aproveitamento do lixo para obtenção de energia
existe um grande avanço nas conversações. Solicitou que todos prestassem atenção nas
dificuldades que o Município de Biguaçu enfrenta quanto ao problema de mobilidade,
declarando que o transporte marítimo é uma grande saída para resolver parte do
problema. Pediu para registrar que se aprovado o transporte marítimo, os módulos
construídos deverão ser padrão para as 3 cidades: Palhoça/Biguaçu e São José. Este foi
um compromisso assumido e assinado em documento. Fez um agradecimento especial
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do COMDES e ao Deputado Federal Esperidião Amin, ao Deputado Estadual João Amin
e à Assembleia Legislativa pelo grande trabalho que vêm realizando em parceria com o
projeto da alça de contorno, que para ele chama-se projeto originário da BR 101. Falou
que não estão respeitando a Rodovia do Café e pediu mais respeito ao Município de
Biguaçu, por todos os transtornos trazidos para aquela Cidade que merecia, na sua
avaliação, um quarto acesso, pois só assim Biguaçu terá um crescimento econômico da
mesma forma que Palhoça e São José obtiveram. O Vice-Prefeito também solicitou apoio
do COMDES para pressionar a Prefeitura Municipal de Florianópolis para que pague a
taxa do depósito da coleta do lixo ao município de Biguaçu, pois nunca pagou e é o único
Município que está em débito com Biguaçu e é o que mais deposita lixo naquela cidade.
Finalizou agradecendo atenção de todos. A engenheira sanitarista Thaianna Cardoso,
representando ACESA, comentou sobre o fortalecimento e a importância do trabalho
das cooperativas dos catadores de lixo que contribuem muito para a redução do envio
de lixo reciclável para o aterro de Biguaçu. É uma questão que poderá ser trabalhada
pelo GT de Resíduos Sólidos de forma mais consistente, afirmou a engenheira.
6.5) Aprovação da criação do Grupo de Trabalho Desenvolvimento Econômico. O
Coordenador-Geral Ernesto Caponi lembrou que na última reunião do COMDES, o
Presidente da AMPE, Piterson Santana, solicitou a criação de um Grupo de Trabalho de
Desenvolvimento Econômico dentro do COMDES. Assunto este que ficou pendente e
precisa de uma resposta. O Coordenador-Geral explicou que pensou muito a respeito
do assunto, explicando que hoje o COMDES possui quatro Grupos de Trabalho, os quais
demandam um tempo muito grande e, pessoalmente, colocou-se contrário à criação de
mais um grupo dentro do COMDES, pois atrapalhará o andamento dos que já estão em
curso. O senhor Piterson Santana apresentou-se como Presidente eleito da AMPE, para
uma gestão de mais dois anos, até 2020, também é um dos fundadores da Entidade, a
qual completará 8 anos no próximo dia 09. A AMPE tem como objetivo dentro da região
metropolitana incentivar o empreendedorismo; é a Entidade que representa as Micro e
Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da região. Comentou que participou
pela primeira vez da reunião do COMDES, no dia 23 de fevereiro, a primeira que foi
convidado a participar e recebeu um documento elaborado pela ACIF onde constava o
nome da AMPE, sendo que nunca fora convidado para participar, frisou. Lendo os
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princípios e os objetivos do COMDES, naquela reunião fez a proposta da criação do
Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Econômico, que na sua opinião é quem
realmente paga a conta de todas as outras atividades, “o desenvolvimento econômico é
o pilar do desenvolvimento de um conselho de desenvolvimento sustentável e passa pelo
desenvolvimento econômico”, afirmou. Observou que dentro dos vários Conselhos,
inclusive o COMDES, fala-se de vários temas que são de interesse, mas não se fala de
desenvolvimento econômico. A sugestão tem como objetivo trazer ao COMDES um
olhar para o desenvolvimento econômico, principalmente tendo como bandeira única
nesse primeiro momento a questão da simplificação dos processos de abertura de
empresas nas cidades da região metropolitana. Informou que hoje está Coordenador do
Conselho de Colegiado de Secretários de Desenvolvimento e também coordena a pasta
de desenvolvimento econômico de Florianópolis. O Coordenador-Geral Ernesto Caponi
respondeu ao Presidente da AMPE Piterson Santana que à AMPE foram enviados todos
os e-mails de convocação para participação em todas as reuniões do COMDES,
informado pelo ex-Coordenador-Geral do COMDES. Na sequência, o Coordenador-Geral
deu conhecimento a todos sobre e-mail enviado pelo controlador financeiro da CDL
sobre a cobrança da mensalidade para custeio das despesas do COMDES. Explicou que
como a CDL assumiu a coordenação do COMDES, o controle financeiro também está sob
sua responsabilidade. Voltando ao pedido do senhor Piterson Santana, o CoordenadorGeral manteve sua opinião pessoal, porém reconhecendo que o grande grupo decide. O
engenheiro Marius Bagnati retomou o assunto sobre o aproveitamento energético do
lixo e complementou dizendo que a empresa Proativa juntamente com a Celesc,
atendendo a uma chamada 14 da ANEL, isso no ano de 2014, criou um projeto de
aproveitamento dos gases que estão contidos naquele aterro. O projeto apresentado
foi aprovado, entretanto a Celesc não deu continuidade a esse projeto. Sem dúvida é
uma necessidade do ponto de vista ambiental porque hoje o gás que está contido lá é
queimado e tem comprometimento ambiental seríssimo em toda a camada de ozônio e
acaba comprometendo a nossa saúde e este é sim mais um tema que também poderá
ser tratado aqui dentro do COMDES, declarou o senhor Marius. O engenheiro Roberto
de Oliveira comentou sobre o esvaziamento do quadro de engenheiros do DEINFRA,
antes DER e que não está ocorrendo a reposição da mão de obra, fazendo com que
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aquele órgão não consiga dar continuidade aos trabalhos de produção, manutenção da
qualidade técnica e científica do antigo DER. Nesta linha, sugeriu a criação de um Grupo
de Trabalho Ad Hoc, com finalidade específica que poderia fazer parte do GT de
Governança. O Coordenador Geral Ernesto Caponi sugeriu que este assunto, além da
solicitação do senhor Piterson Santana, sejam tratados dentro dos Grupos de Trabalho
para depois serem novamente trazidos à apreciação do grande grupo para decisão. O
senhor Piterson Santana declarou que a solicitação continua válida e que este trabalho
vai acontecer, independentemente do COMDES, dentro do Colegiado já mencionado,
entretanto criar um GT de Desenvolvimento Econômico dentro do COMDES fortaleceria
ainda mais o trabalho que o Colegiado irá realizar.

6.6) Prestação de Contas COMDES/Março. Apresentamos, a seguir, a prestação de
contas do mês de março do COMDES.

Nada mais havendo a tratar, o Coordenador-Geral do COMDES, Ernesto Caponi encerrou
a reunião às 14h15min., agradecendo e desejando a todos uma Feliz Páscoa.
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___________________________
Ernesto Caponi
Coordenador-Geral do COMDES

___________________________
Antônio A. Lima
OAB/SC

___________________________
Aloisio P. da Silva
SUDERF

___________________________
Carlos K. Nakazima
ACE

___________________________
Elizenia Prado Becker
FloripAmanhã

___________________________
Gustavo Pires de Andrade Neto
CAU/SC

___________________________
Jaime Luiz Ziliotto
ACIF

__________________________
Jane Balbinotti
ABEOC/SC

___________________________
José Antônio Latrônico Filho
SENGE/SC

___________________________
Laudioni Dal Pont
CREA/SC

___________________________
Lidomar Antônio Bison
CDL de Florianópolis

__________________________
Luiz Ricardo Espíndola
CRCSC
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___________________________
Marcos Souza
FACISC

__________________________
Piterson Santana
AMPE Metropolitana

___________________________
Raul Zucatto
FEAGRO/SC

___________________________
Roberto de Oliveira
ACE

_________________________
Robson Carvalho
ACIBIG

___________________________
Thaianna Cardoso
ACESA

_________________________
Vilson N. Alves
Prefeitura Municipal de Biguaçu

___________________________
Wolfgang Schrader
SHRBS
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