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Dia 11 de Março acontece a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Municí-

pios da Região da Grande Florianópolis quando será feita a apresentação do  Relató-

rio de Atividades  e Prestação de Contas de 2015. 

A AGO será realizada na sede da GRANFPOLIS, às 9:00 hs, com eleição e posse da 

nova diretoria da entidade. 

Prefeitos em Ação 

Preocupados com a grave situação financeira dos muni-

cípios os prefeitos Adeliana Dal Pont, de São José; Ce-

sar Souza Júnior, de Florianópolis, acompanhado pelo 

secretário da Fazenda, Planejamento e Orçamento, Ed-

son Caporal; Camilo Martins, de Palhoça, e Paulo Re-

mor, de Antônio Carlos, estiveram com a direção da FE-

CAM definindo ações para apoio e orientação aos muni-

cípios. 

Os prefeitos foram recebidos pela presidente da FE-

CAM, Sisi Blind, prefeita de São Cristóvão do Sul, e pe-

los diretores de Articulação Institucional, Celso Vedana, 

e Executivo, Rodrigo Guesser. 

Aos municípios brasileiros foram transferidos centenas 

de programas e demandas no atendimento ao cidadão, 

elevando de forma drástica e insustentável as despesas 

sem a devida contrapartida dos recursos financeiros. 

Desde o ano passado esta situação vem sendo agrava-

da pela desaceleração das atividades econômicas e da 

diminuição das transferências constitucionais aos Muni-

cípios. 

A FECAM tem atuado na representação e assessora-

mento técnico aos prefeitos para enfrentamento da crise 

e, junto com as demais federações do país e a Confe-

deração Nacional dos Municípios, reforça o posiciona-

mento em questões como piso do magistério e reposi-

ção salarial dos servidores. 

Prefeitos da Grande Florianópolis acompanhados por 

parlamentares federais, estaduais e lideranças do esta-

do, estiveram na última terça-feira (23), em Brasília, em 

audiência com o ministro dos Transportes, Antônio Car-

los Rodrigues. 

Como o Governo Federal não dispõem de recursos para 

a ampliação da Via Expressa, BR-282, de acordo com 

projeto básico elaborado pelo DNIT/SC e avaliado em 

cerca de R$ 500 milhões, os prefeitos foram solicitar 

urgência na busca de uma alternativa que, pelo menos, 

minimize a situação de mobilidade na região, com a 

construção faixas adicionais. 

Diariamente, nos dois sentidos da rodovia que liga a BR

-101 aos municípios de São José e Florianópolis, trafe-

gam cerca de 180 mil veículos e os congestionamentos 

são constantes.  

O ministro solicitou ao órgão de infraestrutura no Estado 

que providencie a licitação e o projeto para a construção 

das faixas adicionais. 

Crise em pauta 

BR282—Via Expressa 
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Olá. Você está recebendo a 5ª 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 

Divulgação Internet 

Municípios têm até o final deste ano para elaboração do Plano Dece-

nal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

A Assessoria em Assistência Social da Associação dos 

Municípios da Região da Grande Florianópolis, de forma 

coletiva, está orientando os 22 municípios para a elabo-

ração do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

O prazo para finalizar o Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e Adolescente é 3 de dezembro deste ano. De 

acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente - CONANDA, os municípios preci-

sam elaborar seus planos de ação voltados para imple-

mentação dos Direitos da Criança e do Adolescente pa-

ra os próximos dez anos até o dia 03 de dezembro de 

2016. 

Segundo a assistente social da GRANFPOLIS, Vânia 

Guareski Souto, “o trabalho consiste na orientação por 

meio de reuniões e oficinas técnicas. “Também estamos 

à disposição para auxiliar no processo de discussão mu-

nicipal com a Comissão Intersetorial e comunidade em 

geral”, reforça. 

Vânia destaca, ainda, que não se trata de um plano da 

Política de Assistência Social, e sim da Política dos Di-

reitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que prevê 

ações de âmbito intersetorial, que envolve a discussão e 

planejamento de todas as políticas públicas. “o Municí-

pio que não elaborar o Plano poderá ser autuado pelo 

Ministério Público, considerando não estar cumprindo 

com o que define a Política Nacional dos Direitos da Cri-

ança e Adolescente”. 

 

As informações sobre o processo inicial de elaboração 

do Plano Decenal constam na Resolução 171, de 04 de 

dezembro de 2014, do CONANDA. 

Estão abertas as inscrições para o XIV Congresso Catarinense de 

Municípios que neste ano traz como tema as "Eleições Municipais 

de 2016: Condutas Vedadas e Encerramento de Mandato". O maior 

evento municipalista de Santa Catarina ocorrerá entre os dias 15 e 

17 de março, na Expoville, em Joinville. A promoção é da Federa-

ção Catarinense de Municípios - FECAM e pelas 21 Associações de 

Municípios de Santa Catarina, com a realização da Escola de Ges-

tão Pública Municipal – EGEM. 

Concomitantemente, será realizado o XII Congresso Catarinense de 

Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores In-

ternos Municipais. Em paralelo, será realizada a XII ExpoFECAM - 

Exposição de Produtos e Serviços para os Municípios, com o objeti-

vo de auxiliar os gestores públicos na busca de alternativas para a 

modernização e facilitação das administrações municipais. 

Inscreva-se: http://goo.gl/NnF69q 

Eleições municipais de 2016 será o tema do XIV Congresso Catarinen-

se de Municípios 
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Plano Diretor Participativo de São José é apresentado à sociedade 

As alterações recebidas na consulta pública já estão sendo analisadas pela equipe técnica da GRANFPOLIS 

Neste mês de fevereiro a Prefeitura Municipal de São 

José e a equipe técnica da GRANFPOLIS promoveram 

eventos para apresentação da Versão Preliminar da 

Proposta do Plano Diretor Participativo de São José, 

destinados aos vários segmentos da sociedade josefen-

se, com a finalidade de discutir formas de aperfeiçoa-

mento da proposta. 

O Plano foi apresentado às entidades profissionais e 

acadêmicas, Aemflo, Sinduscon, Ministério Público de 

Santa Catarina, Ministério Público Federal, Tribunal de 

Contas do Estado, Vereadores e à imprensa.  

Durante os eventos a equipe técnica apresentou as prin-

cipais demandas e desafios do Plano Diretor, entre eles 

o crescimento da população e como isso pode agravar 

na mobilidade urbana da região. 

De acordo com os estudos, em 2045 o município jo-

sefense terá no máximo 400 mil habitantes. O número 

de filhos por casal diminuirá significativamente e o cres-

cimento de pessoas da terceira idade será três vezes 

maior que atualmente. O grande desafio é desenvolver 

São José para que a cidade se torne mais atrativa. 

Segundo os dados apresentados, 70 mil pessoas que 

vão a Florianópolis todos os dias, quase 41 mil são mo-

radores de São José que trabalham e estudam na Capi-

tal.  

O processo de reelaboração do Plano Diretor de São 

José iniciou em setembro de 2014, por intermédio de 

convênio entre a Prefeitura e a Associação dos Municí-

pios da Região da Grande Florianópolis, com uma série 

de encontros comunitários para garantir a participação 

da sociedade. Foram 36 reuniões em 11 regiões da ci-

dade e três audiências públicas para debatê-lo. 

A consulta pública do Plano Diretor Participativo de São 

José continua disponível no site da Prefeitura. A popula-

ção poderá contribuir com sugestões e questionamentos 

para o aperfeiçoamento do novo Plano, que orientará o 

desenvolvimento do município nos próximos anos, bus-

cando garantir uma cidade sustentável, com adequa-

ções sociais, econômicas e ambientais. 

O cidadão tem a opção de preencher o questionário on-

line ou imprimir o formulário e protocolar na Prefeitura.  

Na página oficial da Prefeitura de São José, a comuni-

dade também tem acesso à versão preliminar do Plano 

Diretor elaborada pela equipe técnica da GRANFPOLIS, 

com a orientação dos delegados e membros do Colegia-

do de Acompanhamento e Controle (CAC). 

A Versão Preliminar da Proposta do Plano Diretor Parti-

cipativo de São José/SC está disponível em <http://

www.saojose.sc.gov.br/index.php/sao-jose/versaeo-

preliminar-do-plano-diretor1> . 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 
10 - Ramon Wollinger - Prefeito de Biguaçu 

14 - Virginia Maria Wolff / Engenharia e Arquitetura 

16 - Valesca Menezes Marques / Planejamento Urbano 

19 - Juliano Duarte Campos - Prefeito de Gov. Celso Ramos 

QUEM É QUEM 

 

Margarete de Almeida - Recepcionista / Telefonista  

 

Há 23 anos Margarete está na mesma função na GRANFPOLIS. 

Para ela, o bom atendimento as Prefeituras e a todos que visitam a Associ-

ação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis  é fundamental.  

“Procuro sempre tratar a todos com respeito e amabilidade”, afirma com 

orgulho do serviço prestado. 

MUNICÍPIO EM DESTAQUE 

Tijucas realizou no último dia 27 o Festival Náutico Rio Tiju-

cas, organizado pela Associação Náutica Catarinense para 

o Brasil (Acatmar) e Sebrae/SC, com apoio da Prefeitura 

Municipal, com o objetivo de desenvolver o potencial náuti-

co em rios, lagos e represas. 

Centenas de pessoas acompanharam durante todo o dia as 

atividades desenvolvidas como curso prático para carteira 

de arrais, luta de cotonete na água, passeio de stand up, 

passeio de caiaque, noções básicas para navegar com bar-

co a vela, pescaria infantil, test-drive de lanchas, corrida de 

canoa, apresentação de flyboard, oficina de pesca para 

iniciantes, demonstração de sistema contra incêndio aco-

plado em Jet Ski, arremesso de isca, oficina de pesca para 

iniciantes , noções de mergulho, nós em cabos náuticos, 

entre outras. 

 

Waldir Gorges Alves -  Assessor Jurídico  

 

Incansável no atendimento aos prefeitos e prefeituras da Grande Florianó-

polis, Dr. Waldir atua na GRANFPOLIS desde 1983. 

O advogado e ex-prefeito de Leoberto Leal por 2s mandatos, fala com orgu-

lho de seu trabalho. “Nestes 33 anos de Associação, cada problema que 

soluciono para um prefeito eu me sinto um pouco prefeito”.  

Festival Náutico reúne amantes de rios e mares em Tijucas 
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