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Edição  nº 3 - Dezembro 2015 

      Diretoria Executiva da GRANFPOLIS 

    No momento em que finda-se mais um exercício, a Diretoria Execu-

tiva registra que, mesmo com a turbulência política e econômica que 

se abateu no país, buscou manter os trabalhos e lutas desenvolvidas 

em prol de melhores dias para as comunidades da Grande Florianó-

polis; ampliando a equipe técnica da entidade e investindo na perma-

nente capacitação dos servidores municipais em parceria com a Esco- 

la de Gestão Municipal – EGEM/FECAM. 

    Unidos os Prefeitos lançaram a Carta Aberta à Sociedade que 

chama atenção para a grave crise econômica porque passam os 

municípios da  região e orienta ações para redução dos custos das  

      Administrações Municipais. 

       Os nossos Municípios também estabeleceram metas pela  

     melhoria da educação pública na região, com o lançamento do  

      Arranjo para o Desenvolvimento da Educação. 

      Registre-se ainda o importante e desafiador trabalho de ree-

laboração do Plano Diretor do Município de São José, desenvol-

vido com a efetiva participação da equipe técnica de Planeja-

mento Urbano da Associação em conjunto com renomados con-

sultores contratados e os projetos de engenharia e arquitetura 

elaborados para os Municípios, em especial visando à obtenção 

de recursos do FUNDAM. 

  As frequentes reuniões dos Colegiados Setoriais devem 

ser destacadas, pois trouxeram embasamento técnico as 

inúmeras reivindicações junto aos governos federal e esta-

dual. 

   Ao concluir, reafirmamos nossa crença de que o 

próximo ano será melhor e com maiores conquistas 

em prol dos Municípios Brasileiros e agradecemos o 

inestimável apoio dos Prefeitos Municipais, Vice-

Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Ve-

readores, Secretários e servidores das municipali-

dades que compõe a Região da Grande Florianópo-

lis. 
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Olá. Você está recebendo a 3ª edição do Informativo da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. 

Colabore enviando sugestões, fotos e informações para comunicacao@granfpolis.org.br 

Textos: Maria Helena         Diagramação: Edson de Freitas 

A crise financeira dos municípios e as alterações na Lei 
Eleitoral estiveram entre os principais temas em debate 

As perspectivas para as administrações municipais que 
enfrentam grave crise financeira foram amplamente discuti-
das na última sexta-feira (4), em Paulo Lopes. O debate 
ocorreu durante a Assembleia Geral Ordinária da Associa-
ção dos Municípios da Região da Grande Florianópolis 
(GRANFPOLIS). 

O encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos e presidentes de 
Câmara Municipais  no Auditório da Cooperativa de Eletrifi-
cação Rural de Paulo Lopes – CERPALO. 

O presidente da Associação, e prefeito de Canelinha, Antô-
nio da Silva, abriu os trabalhos da Assembleia, acompanha-
do pelo secretário Executivo, Miguel Augusto Faraco. Tam-
bém na mesa de autoridades estiveram o prefeito anfitrião, 
Evandro dos Santos, vice-presidente da entidade; o prefeito 
de Florianópolis, Cesar Souza Júnior; o presidente da Câ-
mara de Paulo Lopes, vereador Oziel Evaldo Silva; o diretor 
de Articulação Institucional da FECAM, Celso Vedana, e o 
procurador de Justiça e coordenador do CDH / MPSC, Ale-
xandre Herculano Abreu, que falou aos gestores e legisla-
dores sobre acessibilidade nos edifícios públicos e privados 
de uso coletivo e projeto de adequação das condições de 
acessibilidade nos postos e unidades básicas de saúde e 
sobre a implantação de conselhos municipais de entorpe-
centes. 

O procurador de Justiça Alexandre Herculano também par-
ticipou dos debates orientando aos prefeitos sobre as con-
dutas corretas para evitar problemas às administrações.  

Celso Vedana, da FECAM, e Miguel Augusto Faraco, da 
GRANFPOLIS, chamaram a atenção dos prefeitos para o 
grave momento por que passam os municípios e o contador 
da GRANFPOLIS, Gilberto Brasil, alertou quanto aos pra-
zos para análises das prestações de contas das prefeituras, 
entre outros. 

O consultor Jurídico da FECAM, Marcos Fey Probst, falou 
sobre as alterações na Lei Eleitoral, suas implicações e o 
calendário para as eleições municipais de 2016. A Lei nº 
13.165 de 29/09/2015 trouxe significativas mudanças nas 
regras eleitorais e valerá para as Eleições 2016 quando 
serão escolhidos os próximos prefeitos e vereadores dos 
5.570 municípios do país. 

Encontro de primeiras Damas 

As primeiras Damas dos municípios da GRANFPOLIS reali-
zaram encontro paralelo a Assembleia Geral da Associação 
dos Municípios. 

O objetivo do encontro organizado pela primeira Dama de 
Paulo Lopes, Suzana dos Santos, com o apoio da assesso-
ra em Assistência Social da Associação, Vânia Guareski 
Souto, foi a troca de experiências e o estabelecimento de 
metas conjuntas de ações, com o apoio da GRANFPOLIS. 

GRANFPOLIS faz Assembleia em Paulo Lopes 
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Até 2017, em regime de cooperação, os 22 municí-
pios da Grande Florianópolis vão buscar a melhoria 
dos índices da educação básica, por intermédio do 
Arranjo do Desenvolvimento da Educação. 

O modelo do ADE foi homologado pelo Ministério 
da Educação e consta no artigo 7º do Plano Nacio-
nal de Educação e pela primeira vez é aplicado em 
Santa Catarina. 

O Termo de Cooperação do ADE foi firmado entre a 
Associação dos Municípios da Região da Grande 
Florianópolis (GRANFPOLIS) e o Instituto Positivo, 
durante solenidade de lançamento do projeto na 
segunda-feira (30), e que contou com a presença 
de várias autoridades nacionais, estaduais e regio-
nais da área da educação. O auditório da GRAN-
FPOLIS ficou lotado. Prefeitos, secretários munici-
pais e gestores da Educação prestigiaram o ato. 

O presidente da GRANFPOLIS, o prefeito de Cane-
linha, Antônio da Silva, abriu solenidade de lança-
mento falando da importância do projeto para a re-
gião. Na mesa de autoridades também estiveram 
Lucas Guimarães, vice-presidente do Instituto Posi-
tivo e do Grupo Positivo; Rodolfo Pinto da Luz, se-
cretário de Educação de Florianópolis, representan-
do o prefeito Cesar Souza Júnior; Méri Hang, que 
até a data ocupava o cargo de secretária de Educa-
ção de São José e coordenadora do Colegiado de 
Secretários Municipais de Educação da GRANFPO-
LIS; Priscila Ramos, presidente do Movimento To-
dos pela Educação; Eliziane Gorniak, diretora Exe-
cutiva do Grupo Positivo; Altamiro Antônio Kretzer, 
secretário de Educação de Antônio Carlos e coor-
denador do ADE Regional, e o palestrante Mozart 
Ramos. 

Etapas 

Foram estabelecidas cinco etapas no ADE GRAN-
FPOLIS. As duas primeiras etapas já foram realiza-
das que são: mobilização dos municípios e a avalia-
ção de indicadores educacionais e contextuais do 
território. As demais referem-se a construção do 
plano de ação visando a melhoria da educação do 
território; execução do plano e avaliação. 

Metas 

As quatro metas fixadas são: 

1) Criar a "Avaliação Externa Territorial de Aprendi-

zagem Escolar" nos 22 municípios para compreen-

der dois fenômenos: não aprendizagem e conse-

quente retenção escolar; 

2) Reduzir a distorção entre idade e ano em que o 

aluno está matriculado de 16,6% para 10% em SC - 

a média nacional é de 18,4% - a partir da qualifica-

ção do fluxo escolar nas turmas do Ensino Funda-

mental; 

3) Implantar em sua totalidade a lei que prevê 1/3 

de hora-atividade aos professores; 

4) Conceber um "Programa de Avaliação Institucio-

nal" para identificar macro e microproblemas e dimi-

nuir o tempo de resposta a esses desafios. 

Municípios da Grande Florianópolis se unem pela melhoria da educação pública 

O 1º Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Estado envolve os 22 municípios da GRANFPOLIS 

NOTÍCIAS 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

18 — JOÃO AUGUSTO / ENGENHARIA E ARQUITETURA 

24 — VALCIR HUGEN / PREFEITO DE RANCHO QUEIMADO 

Vamos fazer a nossa parte no combate ao Aedes Aegypti  

QUEM É QUEM 

Antão Antônio David, professor de Estudos Sociais e 

Educação Física, é o Assessor em Educação da Associa-

ção dos Municípios da Região da Grande Florianópolis há 

11 anos. Foi prefeito de Anitápolis (89/92 – 97/04), presi-

diu a GRANFPOLIS (de fevereiro de 2000  a maio de 2000 

e de outubro de 2000 a março de 2001) e a FECAM (de 

março de 2003 a maio de 2004). 

 

Antão, incansável na luta pela educação e pelo municipa-

lismo, foi um dos grandes responsáveis pelo Arranjo do 

Desenvolvimento da Educação, lançado recentemente, e 

que promete melhorar a qualidade da educação na região.  
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