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CONSELHO METROPOLITANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
GRANDE FLORIANÓPOLIS - COMDES
Reunião Ordinária do COMDES – nº 04/2017
Data: 30/06/2017 - Horário: 11:30 horas
Local: Associação Catarinense de Engenheiros - ACE

COMPARECERAM: Jaime Luiz Ziliotto – Coordenador Geral do COMDES (2º
Vice-Presidente ACIF); Solange Kuchiniski – Superintendente CDL
Florianópolis; Raul Zucatto – Presidente FEAGRO/SC; Roberto de Oliveira –
Diretor de Atividades Técnicas ACE; Amanda Marcon – Assessora Jurídica
SINDUSCON; Otávio Ferrari Filho – Ex-Presidente da ACE; Patrícia Peron – All
Press; Simoney do Nascimento – ACIF; Wolfgang Schrader – Vice-Presidente
do SHRBS; Darley Antônio Grando – Vice-Presidente SESCON/GF; Lidomar
Antônio Bison – Presidente CDL Florianópolis; Antonio de Arruda Lima Presidente da Comissão de Transportes e Mobilidade Urbana OAB; Silvia
Ribeiro Lenzi – Conselheira Estadual CAU/SC; Rodrigo Duarte da Silva –
GRANFPOLIS; Valmira Dubiela– Diretora Financeira ABEOC; José Luiz Piccoli
– ABES; Elizenia Prado Becker – Conselheira Floripamanhã; Thiago Martins –
FECOMERCIO/SC; Everson Kleber Mai– ACIP; Henrique G. Bruggemann –
Gabinete Deputado João Amin; Rogério Kiefer – All Press; Robson Rodrigo de
Carvalho – ACIBIG; Silvio Cesar dos Santos Rosa – Gerente Regulação Aresc;
Laudioni Dal Pont – CREA/SC; Aloisio Pereira da Silva – SUDERF/SENGE;
Jeanine Pinheiro – AEMFLO/CDLSJ; Rosana Majolo – AMFLO/CDLSJ; Nadir
Koerich – AEMFLO/CDLSJ; Marius Bagnati – Consultor; Marcos Antonio
Cardozo de Souza - AEMFLO/CDLSJ; Renato Ghisoni – Membro do Conselho
Deliberativo ABIH/SC; Fernanda Luchi – Codde Comunicação Digital; Mark
Rae; Esperidião Amin – Deputado Estadual.
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Fernanda Maria Vanhoni – Presidente ABES;
Humberto Freccia Netto – Vice-Presidente Floripa Convention; Josué da Silva
Mattos – Presidente CDL Palhoça; Sandra Molinaro – Presidente ACIBIG;
Celso Ternes Leal – Conselheiro CREA/SC; André Lima – Vice Presidente
Relações Institucionais ASBEA-SC; Lucas B. Arruda – CASAN; Marcia Santos
– Diretora Executiva ACOMAC; José Eduardo Azevedo Fiates –
Superintendente Geral CERTI; Antonio Moser – Presidente SINDIMÓVEIS/SC;
José Antônio Latrônico Filho – Diretor de Formação Sindical SENGE/SC.
AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS: Carlos Josué Beims – CRECI/SC; Alisson
Luiz Micoski – Presidente AURESC; Julia Midori Kodaira – Presidente ICOM;
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João Villanova Gallardo – IAB/SC; Tito Alfredo Schmitt – Presidente do
SINPREMAC; Luiz Ricardo Espíndola – Conselheiro do CRC/SC; Daniel dos
Santos Leipnitz – Presidente ACATE.
PAUTA:
1. Aprovação da Ata 03/2017: O Coordenador colocou em discussão a Ata
03/2017 da reunião do dia 26/05/2017. Não havendo discussão, colocou em
votação, sendo aprovada por todos.
2. Resumo das atividades desenvolvidas, por Fernanda Luchi – Codde
Comunicação Digital: Fernanda informou que nestes três meses foram feitas
atualizações no site sobre a atual coordenação, grupos de trabalho e entidades
participantes. Além das publicações mensais de atas, pautas e releases. Nas
redes sociais foram feitas publicações informativas para acompanhamento das
reuniões em tempo real. A partir das redes sociais foram geradas 372 visitas no
site, atualmente a página do Facebook do COMDES está com 698 seguidores.
Neste período de março à junho 7.827 pessoas foram alcançadas, obteve-se
58.945 visualizações e 10.214 engajamentos, ou seja, pessoas que clicaram
para migrar para o site ou se interessaram por alguma postagem e optaram por
ler o conteúdo completo. A publicação de maior destaque no Facebook foi a da
primeira reunião do COMDES desta gestão, obteve 67 curtidas e alcançou
1.182 pessoas. Fernanda Luchi informou que a média mensal de visitas no site
é de 750 e falou da importância de que os integrantes enviem informações das
ações e fotos para que ocorra a divulgação.
3. Resumo das atividades desenvolvidas, por Rogério Kiefer - All Press
Comunicação Estratégica: Rogério disse que o trabalho da assessoria de
imprensa do COMDES iniciou com a apresentação do novo Coordenador e
objetivos para 2017. É feito o trabalho contínuo de acompanhamento nas
reuniões e divulgação pré-reunião e pós-reunião. Também foram feitas as
divulgações das pautas de trabalho, por exemplo, o contorno viário que foi uma
pauta com maior abrangência e que trouxe muita visibilidade ao COMDES.
Rogério Kiefer apresentou algumas das principais matérias deste período e
informou que de abril à junho foram cerca de 60 inserções em jornais da capital
e municípios da região, internet, rádio e TV.
4. Relatório da visita aos canteiros de obras do contorno viário da grande
Florianópolis, por Professor Roberto de Oliveira - GT Mobilidade Urbana:
Professor Roberto explicou a todos como o relatório da visita das obras do
contorno viário de Florianópolis foi feito e na sequência, o apresentou a todos.
Disse que as contribuições dos demais presentes serão bem vindas e que
posteriormente a Secretaria do COMDES enviará o relatório por e-mail para
que todos os membros façam suas pontuações.
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5. Proposta para visitas nas Câmaras dos Vereadores da Região
Metropolitana de Florianópolis, por Elizenia Becker – GT Governança
Metropolitana: A Coordenadora Elizenia explicou que o GT vem trabalhando
mais na parte institucional, fazendo o acompanhamento das ações da
SUDERF. Conforme sugerido pelo Deputado Esperidião Amin e já feito pelo
COMDES em outra gestão, serão feitas visitas nas Câmaras de Vereadores
para que eles entendam o que é o COMDES e para recriar o Fórum
Parlamentar da Região Metropolitana. A intensão é conscientizar os
Vereadores de que não podem continuar aprovando projetos aleatoriamente,
deve existir um plano para a região entorno da alça do contorno viário. Estas
visitas devem acontecer na primeira quinzena do mês de agosto, por conta do
recesso no mês de julho.
6. Ações do Grupo de Trabalho de Combate ao Comércio Ilegal no último
mês, por Lidomar Bison – Coordenador do GT: Lidomar informou que no
último mês houve uma apreensão de mais de dois mil produtos falsificados que
estavam sendo comercializados na Rua Deodoro, no Centro de Florianópolis.
Esta apreensão aconteceu graças ao Instituto Meirelles de Proteção à
Propriedade Intelectual, que atua no combate à pirataria. Informou que está em
andamento uma nova licitação para ambulantes permanentes e temporários
em Florianópolis. A Prefeitura de Florianópolis está trabalhando com o
licenciamento para evitar que pessoas que venham no fim do ano participem
da licitação e saiam da cidade sem nenhum compromisso. Lidomar Bison
passou a palavra para a Superintendente Solange Kuchiniski que informou que
foram enviados ofícios em nome do Grupo de Trabalho para agendar reuniões
com os Prefeitos da Região Metropolitana. O objetivo destas reuniões é tratar
sobre esta lei para que haja um consentimento de todas as prefeituras. O
Município de Antônio Carlos já possui esta lei e em cima deste modelo foram
feitas algumas adequações. Foi enviado também um ofício para a Prefeitura de
Florianópolis solicitando o mesmo critério e rigidez que ocorre na fiscalização
em relação à lei da cidade limpa. O GT também encaminhou um ofício para a
Secretaria de Segurança Pública e para a Guarda Municipal de Florianópolis
solicitando que nesta licitação que está sendo feita contenham dois critérios
importantes. O primeiro é conceder a licença para ambulantes que
comercializem mercadoria artesanal (que não seja industrializada) e que a
disponibilização dos ambulantes seja feita sem prejudicar o comércio local. A
Superintendente informou que também foi feito um estudo do projeto de lei que
institui normas sobre a instalação e funcionamento de atividades destinadas à
realização de feiras e eventos temporários. Este estudo está sendo
apresentado e sugerido para todas as Prefeituras da Região Metropolitana de
Florianópolis e, inclusive, a próxima reunião será com o Prefeito de Santo
Amaro da Imperatriz. A Superintendente proferiu a leitura dos pontos
relevantes do projeto de lei, explicando as alterações sugeridas. O
Coordenador Jaime Ziliotto parabenizou o GT pelo excelente trabalho que está
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sendo feito. Silvia Lenzi disse que o comércio ilegal tem que ser regulamentado
e fiscalizado, porém o lado social lhe preocupa, grande parte desta população
pode migrar para a marginalidade. Lidomar Bison explicou que este projeto de
lei não trata do ambulante, ele é específico para feiras itinerantes que não
pagam impostos, agredindo o comércio estabelecido. Afirmou que o lado social
tem que ser considerado, mais devemos valorizar o empresário que paga
impostos, encargos trabalhistas, aluguel, água e luz, tornando a concorrência
do comércio ilegal injusta.

7. Projeto de destinação do lixo da Região Metropolitana, por Lucas Arruda
– Coordenador do GT de Saneamento Básico: Lucas Arruda primeiramente
agradeceu ao Coordenador Geral, Jaime Ziliotto, pelo convite para coordenar o
grupo de trabalho. Disse que o grupo de trabalho irá rever alguns projetos
importantes que foram parados por algum motivo e colocá-los em prática. Para
apresentação do projeto de destinação do lixo o Coordenador trouxe o
Engenheiro Marius Bagnati, o Engenheiro Mark Rae e Aloísio Pereira da
SUDERF. Lucas disse que estava contando também com a presença do
Presidente da Celesc, Cleverson Siewert, que havia confirmado presença
porém não compareceu. O Coordenador Lucas passou a palavra para o
Engenheiro Marius que agradeceu a oportunidade de falar sobre o
Saneamento Básico que é uma área pouco debatida pelas instituições. O
Engenheiro Marius afirmou que as consequências da falta de saneamento
básico não são tão visíveis como é o caso da mobilidade urbana. A população
da região metropolitana possui um crescimento de acima da média nacional,
atualmente possui 1.152.115 habitantes, conforme avaliado pelo IBGE em
2016. Este grande crescimento do número de habitantes gera um aumento
acima da média nos resíduos produzidos pela população, que na maioria das
vezes é descartado de forma inadequada. Marius apresentou um comparativo
da quantidade de resíduos descartada no ano de 2002 e no ano de 2014,
constatando um crescimento excessivo. A quantidade de resíduos descartados
corretamente pela coleta seletiva é pequena, e caso ocorra um aumento, a
Comcap não terá capacidade para recebê-los. Mark Rae agradeceu o convite e
disse que praticamente todas as cidades do Brasil passam pelo mesmo
problema de destinação de lixo. O GT de Saneamento trouxe este assunto
para o COMDES buscando resolver este problema e claro que para isso é
necessário recursos financeiros. Este recurso pode ser proveniente da taxa de
lixo, que possui muita inadimplência, ou de uma Parceria Publico Privada –
PPP, que deve solucionar grandes problemas referentes ao saneamento e
infraestrutura. Aloísio Pereira explicou que os resíduos urbanos impactam
negativamente na saúde da população e no desenvolvimento da infraestrutura.
Para solucionar esta série de problemas foram propostas algumas medidas: a
descentralização da disposição final dos resíduos com a criação de 5 pontos (3
na região insular e 2 continentais); mudança do conceito de depósito para
transformação do resíduo sólido urbano, transformando lixo em energia e
recursos, através da produção de biogás e subprodutos; redução na produção
de resíduos e uso de materiais reciclados nas obras de infraestrutura pública
(resíduos da construção civil); mudança no modelo de gestão no tratamento do
esgoto, com produção de energia, através do biogás gerado e estudo para
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reuso direto da água - potabilização do efluente. Entre as vantagens estão a
redução de custos operacionais, redução nos impactos ambientais, geração de
renda em projetos sociais e melhoria na mobilidade urbana. Para a região do
Sapiens Park está sendo modelado um projeto piloto na gestão de resíduos
sólidos urbanos, resíduos da construção civil e na gestão de efluentes. Aloísio
explicou um pouco mais afundo cada uma destas áreas e apresentou as
vantagens de sua implantação. O Coordenador Lucas Arruda disse que Santa
Catarina é referência em planejamento, porém falha na parte da execução
porque envolve recursos. A intensão desta apresentação era trazer alguns
projetos que podem ser credenciados junto à Celesc, porém o Presidente
Cleverson Siewert não esteve presente. Antonio Lima sugeriu que esta questão
também seja discutida no Comitê de Desenvolvimento da Região Metropolitana
da Grande Florianópolis – CODERF. José Luiz Piccoli disse que a

apresentação foi bem esclarecedora e que realmente se tem uma
dificuldade de implantar qualquer sistema de tratamento novo, porém
deve-se investir também em informação e na conscientização da
população. O Coordenador Geral, Jaime Ziliotto, disse que o COMDES
continuará insistindo em se reunir com o Presidente da Celesc para falar
sobre estes projetos. Jaime solicitou que a Secretaria do COMDES faça
o agendamento desta reunião e disse que assim que a data for definida
todos serão convidados à participar. O Coordenador disse que o
Deputado Esperidião Amin trouxe a informação de que Jorge Bastos
estará em Florianópolis dentro das próximas semanas e em seu
entendimento seria adequado trazê-lo para a próxima reunião do
COMDES. Jaime Ziliotto agradeceu aos integrantes do GT pela
apresentação, a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

8. Prestação de contas mês de junho:
ENTRADAS
REFERÊNCIA
VALOR
Mensalidades
R$
450,00
Total: R$
450,00

SAÍDAS
REFERÊNCIA
Domínio site e e-mail
Codde Comunicação Digital
All Press Comunicação
Despesas reunião 30/06/17
Total:

VALOR
R$
40,00
R$ 1.054,00
R$ 1.500,00
R$ 679,80
R$ 3.273,80

ACIF

ABEOC

___________________________
Jaime Luiz Ziliotto
Coordenador Geral do COMDES

_____________________________
Titular: Valmira Dubiela
_____________________________
Suplente: Felicio Silveira
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ABES

ABIH

___________________________
Titular: Fernanda Maria Vanhoni

_____________________________
Titular: Renato Ghisoni

ACATE

ACE

___________________________
Titular: Daniel dos Santos Leipnitz

_____________________________
Titular: Roberto de Oliveira
_____________________________
Suplente: Elídio Yocikazu Sinzato

ACIBIG

ACIP

___________________________
Titular: Sandra Molinaro

_____________________________
Titular: Everson Kleber Mai

___________________________
Suplente: Robson Rodrigo de Carvalho

ACOMAC

AEMFLO/CDLSJ

___________________________
Titular: Márcia Santos

_____________________________
Jeanine da Silveira Pinheiro
_____________________________
Rosana Majolo

ARESC

ASBEA

___________________________
Titular: Silvio Cesar dos Santos Rosa

_____________________________
Titular: Andre Lima
_____________________________
Suplente: Mario Pinheiro

AURESC

Associação FloripAmanhã

___________________________
Titular: Alisson Luiz Micoski

_____________________________
Titular: Elizenia Prado Becker
_____________________________
Suplente: Anita Maria Silveira Pires
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CAU/SC

CDL Biguaçu

___________________________
Titular: Silvia Ribeiro Lenzi

_____________________________
Titular: Sandra Molinaro

CDL Florianópolis

CDL Palhoça

___________________________
Titular: Lidomar Antônio Bison

_____________________________
Titular: Josué da Silva Mattos

___________________________
Suplente: Solange Kuchiniski

CERTI

CRC/SC

___________________________
Titular: José Eduardo Azevedo Fiates

_____________________________
Titular: Luiz Ricardo Espíndola

CREA/SC

CRECI/SC

___________________________
Titular: Celso Ternes Leal

_____________________________
Titular: Carlos Josué Beims

FEAGRO/SC

FECOMERCIO/SC

___________________________
Titular: Raul Zucatto

_____________________________
Titular: Elder Arceno
_____________________________
Suplente: Thiago Martins

Florianópolis Convention Bureau

GRANFPOLIS

____________________________
Titular: Humberto Freccia Netto

______________________________
Titular: Juliano Duarte Campos
______________________________
Suplente: Rodrigo Duarte da Silva
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IAB/SC

ICOM

____________________________
Titular: Lucia Helena Pereira da Silva

______________________________
Titular: Julia Midori Kodaira

____________________________
Suplente: Francis Graeff de Oliveira

______________________________
Suplente: Mariane Maier Nunes

OAB/SC

OESC

___________________________
Titular: Antonio de Arruda Lima

_____________________________
Titular: Silvio José Martins Filho

SENGE/SC

SESCON/GF

___________________________
Titular: José Antônio Latrônico Filho

_____________________________
Titular: Fernando Baldissera

___________________________
Suplente: Aloisio Pereira da Silva

_____________________________
Suplente: Darley Antônio Grando

SHRBS

SINDIMÓVEIS/SC

___________________________
Titular: Wolfgang Schrader

_____________________________
Titular: Antonio Moser

___________________________
Suplente: Estanislau Emílio Bresolin

SINDUSCON/FPOLIS

SINPREMAC

___________________________
Titular: Helio Cesar Bairros

_____________________________
Titular: Tito Alfredo Schmitt

___________________________
Suplente: Amanda de Oliveira Marcon

