CONSELHO METROPOLITANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS - COMDES
Ata da Reunião Ordinária do COMDES – nº 09/2018
Data: 26/10/2018 - Horário: 11h30min
Local: Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis

Foram convidados: ABEOC/SC; ABES; ABIH/SC; ACATE; ACE; ACESA; ACIBIG; ACIF; ACIP;
ACOMAC; AEMFLO; CDL de São José; AMPE; ARESC; ASBEA; Associação FloripAmanhã;
AURESC; CAU/SC; CDL Biguaçu; CDL de Florianópolis; CDL de Palhoça; CERTI; CRCSC;
CREA/SC; CRECI/SC; FEAGRO/SC; FECOMERCIO/SC; Floripa Convention; GRANFPOLIS;
IAB/SC; ICOM; OAB/SC; SENGE/SC; SESCON/Grande Fpolis; SHRBS; SINDIMÓVEIS/SC;
SINDUSCON/FPOLIS; SINPREMAC; Integrantes do Grupo de Trabalho Resíduos Sólidos;
Integrantes do Grupo de Trabalho Combate ao Comércio Ilegal; Integrantes do Grupo
de Trabalho Mobilidade; Integrantes do Grupo de Trabalho Governança; CODDE;
Prefeitura Municipal de Florianópolis Gean Loureiro; Governador do Estado de Santa
Catarina Eduardo Pinho Moreira; Secretário de Estado de Infraestrutura Paulo França;
Deputado Federal Esperidião Amin e Diretor Técnico da SUDERF Célio Stoltz.
Compareceram: ACE/Roberto de Oliveira; ACESA/Carla Tognato; ACIBIG/Robson
Rodrigo de Carvalho; ACIF/Luciano Pinheiro; ACIP/Lincoln Westphal Lenoch;
ASBEA/André Lima; Associação FloripAmanhã/Elizenia Prado Becker e Joaquim Nóbrega
Júnior; CAU-SC/Gustavo Pires de Andrade Neto; CDL de Florianópolis/Lidomar Antônio
Bison,Ernesto Caponi, Hélio Leite e Anderson Ramos Augusto; CRCSC Luiz Ricardo
Espíndola; IAB/SC Angelo Marcos Vieira de Arruda; OAB/SC Antônio de Arruda Lima;
SENGE/SC José Carlos Ferreira Rauen e José Antônio Latrônico Filho; SESCON Grande
Fpolis/Darley Antônio Grando e André Marquardt; Sinduscon-Fpolis/Amanda de Oliveira
Marcon; GT Resíduos Sólidos Lucas Arruda; GT Mobilidade Urbana Carlos Alberto
Riederer; CODDE/Fernanda Luchi; Prefeitura Municipal de Florianópolis Gean Loureiro;
Governador do Estado de Santa Catarina Eduardo Pinho Moreira; Secretário de Estado
de Infraestrutura Paulo França; Deputado Federal Esperidião Amin e Diretor Técnico da
Suderf Célio Stoltz; Jornalistas Fábio Gadotti (ND) e Anderson Silva (CD). PAUTA. 1.
Abertura. O Coordenador-Geral do COMDES Ernesto Caponi cumprimentou todos os
presentes, dando as boas vindas e desejando uma ótima reunião, registrando as
presenças dos convidados já acima mencionados. 2. Aprovação da Ata. O Coordenador
Geral colocou em discussão a Ata 08/2018, reunião realizada no dia 28/09/2018. Sem
contestações, a Ata foi aprovada por unanimidade. 3. Atividades Desenvolvidas pelo
COMDES/Setembro. O Coordenador-Geral apresentou as ações desenvolvidas pelo
COMDES durante o mês de outubro. Durante o mês de outubro os GTs Governança
Metropolitana e Mobilidade Urbana estiveram por várias oportunidades em reuniões
na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina articulando para marcação de
audiência pública acerca do Projeto de Lei da Rede de Transporte Coletivos da Região
Metropolitana da Grande Florianópolis. O COMDES também participou da solenidade
de assinatura do contrato da ordem de serviço do último trecho do Lote 1B, referente
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ao acesso ao novo Aeroporto Internacional Hercílio Luz. 4. Grupos de Trabalho. 4.1.
Mobilidade Urbana – Coordenador Roberto de Oliveira. Dentro do Grupo de Trabalho
Mobilidade Urbana, foi passada à palavra ao Governador do Estado de Santa Catarina
Eduardo Pinho Moreira. O Governador cumprimentou todos os presentes e se
pronunciou atualizando sobre o andamento de importantes obras da região da Grande
Florianópolis. Com relação à restauração da Ponte Hercílio Luz estimou que a conclusão
se realize até o final de 2019, visto que possui 71% de obra concluída. Foi esclarecido
que existem duas situações importantes para a conclusão das obras. Uma é a iluminação
pública da Ponte no valor de R$ 10 milhões, que não estava prevista no projeto. A outra
é a necessidade de um novo aditivo com o custo de R$ 11 milhões. “O aporte é
decorrente do atraso da obra. O contrato atual está 100% garantido até março de 2019,
a partir desta data é preciso complementar os custos de março até a conclusão”,
explicou o Secretário Estadual de Infraestrutura Paulo França. Sobre as obras que dão
acesso ao novo Aeroporto Hercílio Luz, o Governador apresentou o andamento de cada
lote, sendo eles: Lote 1A com 58% dos serviços executados; Lote 1B é considerado o
mais complicado e as máquinas começaram a trabalhar no último dia 24 deste mês, após
assinatura da ordem de serviço; Lote 1C com 35% dos trabalhos realizados; Lote 2A está
concluído e liberado para facilitar o transporte de materiais para a construção do novo
aeroporto e os Lotes 3A e 3B estão em fase de acabamento. Segundo o Governador,
para o imbróglio das desapropriações a estratégia foi dividir em propriedades com
benfeitoria e sem benfeitoria e a partir daí ajuizar as ações em casos necessários e
instruir os processos administrativos nos casos cabíveis. Depois de dois anos em
divergências com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC) para o lançamento do edital
de supervisão das obras das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, em setembro essa
questão foi solucionada com o lançamento do edital na modalidade Concorrência do
tipo Técnica e Preço. No próximo dia 30 de outubro serão abertos os envelopes para
escolha da empresa vencedora para dar início às obras de recuperação das duas Pontes.
O Coordenador-Geral do COMDES agradeceu a participação e as informações as quais
foram repassadas aos representantes das entidades presentes nesta reunião. O
Deputado Esperidião Amin pediu a palavra, cumprimentando o Governador do Estado e
todos os presentes. Destacou que a apresentação do Governador foi muito didática,
valiosa e levará algumas informações obtidas em algumas liberações que tomarão na
próxima semana em Brasília. O Prefeito de Florianópolis também se manifestou,
cumprimentando inicialmente todos os presentes. O Prefeito Gean Loureiro aproveitou
para agradecer ao Governador de Santa Catarina por uma reunião que tiveram para
tratar sobre assuntos exclusivos de Florianópolis. A participação do Deinfra e da
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Secretaria de Infraestrutura na Operação Verão, especialmente uma preocupação com
a SC 401, confirmando a destinação de recursos próprios do Governo do Estado para
realizar uma ação emergencial visando a temporada de verão. Sobre o acesso ao novo
Aeroporto Hercílio Luz, informou que esteve reunido com os executivos da empresa
Floripa Airport, para pensar num plano B, caso o acesso não fique pronto. Mas,
felizmente, afirmou o Prefeito, a ordem de serviço foi assinada e será possível sim
concluir a obra no prazo estabelecido. A respeito do Elevado do Rio Tavares informou
que os problemas apresentados pela empresa responsável estão sendo resolvidos e
estão conseguindo cumprir os cronogramas e o acordado é que até o final do mês de
março de 2019 a obra será concluída. Com a entrega do Elevado do Rio Tavares e a
conclusão do novo acesso o trânsito do sul da Ilha será muito melhor atendido e
distribuído naquela região. Agradeceu o empenho do Governador na questão da
revitalização da região da Bocaiúva, pleito apresentado pela Prefeitura no primeiro
semestre deste ano, recebido de forma positiva pelo Governo, entretanto, tendo em
vista a mudança da interpretação da legislação não foi permitida mais a execução da
obra em razão do ano eleitoral. Como a primeira fase da obra é o aterramento da
estrutura elétrica, o Governador solicitou à Celesc um projeto para iniciar em março ou
abril do próximo ano, para evitar realizar alterações durante o verão, o que causaria
muito transtorno. Outro problema bastante significativo em Florianópolis, apontou o
Prefeito, é a parte leste do Centro Histórico. Informou que a revitalização do Largo da
Alfândega será concluída até o primeiro semestre de 2019. Na próxima semana levará
ao Governador o assunto do uso do Terminal Cidade de Florianópolis, pois descobriram
que o referido Terminal ainda está em propriedade do Governo do Estado. A ideia é
conseguir uma concessão do Governo e levar o Pró-Cidadão para aquele Terminal
gerando mais movimentação para aquela região. Hoje pela manhã esteve reunido com
a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, com a Senhora Alice Kuerten, com o
Padre Vilson Groh e equipe Somar Floripa, estudando um projeto para pessoas em
situação de rua e a ideia é que a cessão do prédio da Escola Antonieta de Barros possa
passar à Prefeitura para fazer uma gestão conjunta e atender todas as pessoas em
situação de rua, com atendimento psicológico, de saúde, de higiene e condição de
reinserção social. Será um projeto aliado a um centro gastronômico do lado leste. O
Prefeito enumerou alguns outros projetos para Florianópolis, na área da educação e do
turismo, agradecendo especialmente ao Ministro do Turismo Vinícius Lummertz pelo
empenho em trazer para a Capital R$ 18 milhões este ano para realização de obras
importantíssimas ligadas ao setor. O Coordenador-Geral agradeceu as participações e
as informações prestadas. 4.2. Governança Metropolitana – Coordenadora Zena
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Becker. A Coordenadora do Grupo de Trabalho Governança Metropolitana Zena Becker
cumprimentando os presentes, comentou a respeito da questão dos ranchos dos
pescadores do Costão do Santinho Resort, em razão do envolvimento do Ministério
Público Federal, o qual determinou a demolição de restaurantes que funcionam junto
aos ranchos da beira da praia. Registrou que as entidades empresariais estão atentas e
vêm constantemente se reunindo para encontrar uma solução para o problema.
Solicitou apoio do COMDES e pedido aos novos eleitos que tenham coragem de
enfrentar o Ministério Público Federal, tendo em vista a insegurança jurídica instalada,
gerando muita desconfiança e receio dos empresários em investir e instalar novos
negócios ligados ao setor do turismo na Capital. 4.3. Resíduos Sólidos – Coordenador
Lucas Arruda. O Coordenador do Grupo de Trabalho Resíduos Sólidos Lucas Arruda
informou que estão sendo realizados trabalhos muito fortes em relação aos resíduos
dentro do GIRS – Grupo Interinstitucional de Resíduos Sólidos, com grande participação
do Hélio Leite e de Marius Bagnatti. Hoje estão pensando e construindo modelos para
os diversos tipos de resíduos da Cidade, modelos de gestão e operação. Já obtiveram
avanços na parte dos resíduos da construção civil, estão com um Projeto de Lei já
pronto, com uma participação bastante intensa do Sinduscon, colaborando tanto na
realização de um seminário realizado em sua dependência, quanto na elaboração da
redação do Projeto de Lei, o qual está sendo elaborado em seis mãos. Muito em breve
será agendada uma audiência pública para discussão dessa matéria. Os resíduos mais
complexos, os orgânicos e os plásticos, existem grupos específicos os quais estão
trabalhando. A CDL contratou o Sebrae para dar consultoria em metodologias e
construções de propostas. Agradeceu especialmente ao Hélio Leite, o qual tomou a
frente e as coisas estão se encaminhando de uma forma bastante positiva no que se
refere aos resíduos sólidos. Informou que a Prefeitura Municipal de Florianópolis
também abraçou a causa e tem colaborado decididamente para que o trabalho se
desenvolva de forma muito precisa. Sobre o Se Liga na Rede, informou que o programa
passou por uma repaginada, levando em conta que o programa antigo tinha o viés de
fiscalizar as residências. Uma obra de esgotamento sanitário que a Casan anunciou na
ordem de R$ 100 milhões, no Bairro Santinho em Florianópolis, por exemplo, ela gera 6
mil novos clientes. Para cada um desses 6 mil novos clientes, faz-se necessário a
realização de uma obra específica, ou seja, são 6 mil projetos para fazer com que as
casas conectem seus esgotos na rede. Este tema está sendo colocado em evidência na
Cidade para mostrar a importância e a complexidade desse trabalho. A ideia anterior
era fazer a fiscalização e conseguiu atingir um número bastante expressivo, agora
chegou num limite porque havia dificuldade para regularizar e as pessoas que
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trabalhavam terceirizadas não tinham poder de polícia. Assim, a estratégia do programa
foi alterada para uma linha de conscientização e busca de resolução do problema.
Então, se são 6 mil obras, faz-se necessário regularizar essas 6 mil obras. Estão atuando
estrategicamente, de forma regionalizada e planejada, ou seja, estão entrando em um
bairro de cada vez para resolver pontualmente o problema. Acabaram de regularizar o
Bairro do Bom Abrigo. Existe rede de esgoto no Bairro do Bom Abrigo desde 1986, uma
população de formação de nível e renda acima da média, onde verificou-se que 71% dos
imóveis estavam irregulares. A Prefeitura fez um trabalho de aproximação com a
comunidade, promoveu um evento regional com o objetivo de regularizar, nenhum
desses imóveis irregulares foram multados ou autuados. Foram apresentadas as
empresas credenciadas, o programa treinou e certificou profissionais os quais podem
resolver e regularizar, inclusive está sendo oferecido uma condição financeira favorável,
um cartão para financiamento da obra, com pagamento em até 60 vezes. Além disso,
simplificaram prestando assessoria técnica ao usuário por meio da empresa autorizada.
Sobre o custo médio de conexão do esgoto explicou que uma casa simples custa R$
1.200 mil, um prédio na beira mar norte pode custar acima R$ 200 mil. Finalizou
explicando que o trabalho é realizado por pessoal altamente capacitado tecnicamente
e com forte comunicação e aproximação com a comunidade. O Coordenador-Geral
parabenizou o trabalho que vem sendo realizado do Programa Se Liga na Rede e a
apresentação do Coordenador Lucas Arruda. 4.4. Combate ao Comércio Ilegal –
Coordenador Lidomar Antônio Bison. O Coordenador do Grupo de Trabalho Combate
ao Comércio Ilegal Lidomar Bison informou que a CDL lançou a segunda fase da
Campanha Despiratize. A primeira fase da Campanha pretendeu mexer com a moral
daqueles que consomem produtos pirateados, fazendo o questionamento se o preço
vale a vergonha. Agora, esta segunda fase, pretende mostrar ao consumidor que
pirataria não é brincadeira. A intenção é mostrar que para que o país possa desenvolverse, tornando-se uma potência capaz de gerar empregos, renda e qualidade de vida para
a população, é preciso que a legalidade seja o único caminho possível. Mas uma vez a
campanha tende a ser educativa e procura apresentar aos consumidores o perigo de
consumir produtos piratas. Fo apresentado o vídeo da campanha, a qual está sendo
veiculado na mídia. O Presidente da ACIF Luciano Pinheiro parabenizou à CDL pela
campanha e falou sobre a importância das entidades e da sociedade civil em abraçar e
apoiar esse movimento contrário à pirataria e a favor da legalidade. O Coordenador
Lidomar Bison também falou sobre um aplicativo desenvolvido pelo Professor Carlos
Roberto De Rolt e alguns alunos de mestrado e doutorado da UDESC, em parceria com
a UFSC, chama-se ParticipACT. Em linhas gerais, trata-se de um aplicativo gratuito que
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permite que os cidadãos façam o registro de problemas urbanos relacionados às áreas
de transporte e mobilidade, segurança, acessibilidade, meio ambiente e animais,
infraestrutura, social e outros, contribuindo para a gestão eficiente e inteligente de
cidades. O ParticipACT Brasil é um projeto de pesquisa acadêmica que busca a gestão
eficiente e participativa de cidades inteligentes por meio de uma plataforma de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Entre os objetivos do projeto, está a
implantação de um big data com dados de organizações públicas e privadas, além dos
dados coletados de forma participativa e colaborativa pelos cidadãos, com o suporte de
um sistema de mobile crowdsensing (MCS). Depois de instalar o Aplicativo, o usuário
pode registrar os problemas da cidade, apontando no mapa o local da ocorrência e
descrevendo-a em texto, áudio e/ou vídeo. O aplicativo já está disponível para uso
gratuito da população. Em conversa com o Professor De Rolt, a CDL solicitou um estudo
para que o aplicativo também ofereça a possibilidade de mapeamento de áreas afetadas
pela pirataria de forma que a população possa fazer o registro. A ideia está sendo
estudada para aplicação de melhor forma. O Coordenador-Geral do COMDES agradeceu
a participação e as informações prestadas. 5. Prestação de Contas COMDES/Outubro.

6. Assuntos Gerais. O Diretor da SUDERF Célio Stoltz atualizou a respeito do Projeto de
Lei sobre a Rede de Transportes Coletivos da Região Metropolitana da Grande
Florianópolis, não sem antes agradecer o apoio que do COMDES ao referido Projeto.
Esse Projeto de Lei Complementar Estadual está na Assembleia Legislativa, foi proposta
uma audiência pública conjunta entre as três comissões de mérito, as quais irão avaliar
o Projeto: Comissão de Constituição e Justiça; Comissão de Finanças e Tributação e
Transporte e Desenvolvimento Urbano. A audiência pública foi marcada para o próximo
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dia 07 de novembro, no período da manhã. É fundamental que esse Projeto de Lei seja
aprovado ainda este ano e há condições para que isso aconteça. É um Projeto de Lei
simples, contém apenas 5 artigos, com a concordância dos Prefeitos envolvidos, de oito
Municípios da região continental da Grande Florianópolis. O intuito é convidar a todos
que tenham disponibilidade para participar. Para finalizar, informou que a SUDERF foi
contemplada com um programa de consultoria internacional da agência internacional
de cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável (GIZ) e o Banco Europeu de
Investimentos (BEI). Trata-se de uma consultoria focada na redução de emissão de
poluentes dos transportes coletivos. A consultoria já se iniciou com o levantamento de
informações e nos dias 29 e 30 de novembro será realizada uma missão técnica dentro
do BEI e da GIZ, vindos de Brasília, Alemanha e Luxemburgo. Também serão convidadas
as Prefeituras as quais terão um resultado bem concreto no apoio desse edital de
licitação do sistema integrado, bem como o Município de Florianópolis, o qual já tem
seu contrato de concessão vigente. O Gerente da CDL Hélio Leite reforçou a importância
da participação de todas as entidades, o maior número de pessoas possível na audiência
pública, pois é fundamental, é uma situação emergencial e os Municípios da Região
Metropolitana precisam urgentemente resolver esse problema e a oportunidade é
agora, que esse Projeto seja aprovado ainda este ano. O Professor Roberto de Oliveira
comentou que hoje, nesta reunião, a questão da mobilidade urbana teve a importância
que lhe é devida, na sequência, informou que a ACE – Associação Catarinense dos
Engenheiros, juntamente com os representantes do CAU/SC – Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Santa Catarina e o IAB/SC – Instituto dos Arquitetos do Brasil/Santa
Catarina, estão lançando a ideia e irão começar a formatar um evento sobre mobilidade
urbana sustentável. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador-Geral Ernesto Caponi
encerrou a reunião lembrando que na próxima reunião do COMDES as Entidades
componentes do Conselho deverão decidir quem irá coordenador os trabalhos no
próximo ano, substituindo a CDL. O Presidente do SENGE/SC – Sindicato dos
Engenheiros no Estado de Santa Catarina José Carlos Ferreira Rauen informou que
voltou a presidência daquele Sindicato, com posse oficial ocorrida no último dia 18 de
outubro e a posse festiva será realizada no próximo dia 06 de dezembro, já deixando o
convite a todas as Entidades participantes do COMDES, sendo que o objetivo será levar
o Governador eleito, independente de quem seja eleito, para que ministre uma palestra
naquela data, para que apresente suas propostas e planos de governo. Colocou o
SENGE/SC à disposição, informando que procurará estar presente em todas as reuniões
do COMDES, Conselho este que ajudou a fundar, se reintegrando ao time com muita
boa vontade. O Coordenador-Geral desejou as boas vindas ao Presidente do SENGE/SC.
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Encerrando às 14 horas, o Coordenador-Geral agradeceu a participação e colaboração
de todos.

___________________________
Ernesto Caponi
Coordenador-Geral do COMDES

___________________________
Roberto de Oliveira
ACE

___________________________
Carla Tognato
ACESA

___________________________
Lincoln Westphal Lenoch
ACIP

___________________________
Lidomar Antônio Bison
CDL de Florianópolis

__________________________
Elizenia Prado Becker
FloripAmanhã

___________________________
José Carlos Ferreira Rauen
SENGE/SC

____________________________
André Lima
ASBEA

___________________________
Robson Rodrigo de Carvalho
ACIBIG

_____________________________
Darley Antônio Grando
SESCON/Grande Florianópolis

_____________________________
Gustavo Pires de Andrade Neto
CAU/SC

_____________________________
Luciano Pinheiro
ACIF

_____________________________
Amanda de Oliveira Marcon
SINDUSCON

_____________________________
Luiz Ricardo Espíndola
CRCSC

_____________________________
Angelo Marcos Vieira de Arruda
IAB/SC

______________________________
Antônio de Arruda Lima
OAB/SC
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