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Março mês da Mulher 

Elas no Poder 

Duas mulheres estão à frente de administrações municipais  na  região  da  Grande  

Florianópolis: Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, e Tatiane Dutra Alves da      

Cunha, prefeita de Leoberto Leal. 

Tatiane 

“Embora sejamos verdadeiramente mais frágeis, trabalha-
mos com o coração e procuramos atender situações e de-
talhes que às vezes os homens não conseguem perceber. 
Nosso coração de mãe nos deixa mais sensível. 

Ainda é difícil para uma mulher estar em qualquer esfera 
de Poder. É um grande desafio, mas é importante as mu-
lheres participarem junto com os homens deste processo.  

Tem que haver mais participação das mulheres na nossa 
política. Já melhorou muito e acredito que cada vez mais 
mulheres se influenciarão e terão vontade  de participar. 

Sinto que o momento de crise não está só na questão polí-
tica, financeira e econômica do país. Nosso emocional es-
tá abalado. Devemos nos voltar um pouco mais pra isso, 
com mais sensibilidade, e nos olharmos como seres hu-
manos, não buscando o poder pelo poder. 

O momento é para que cada um olhe para si e veja o que 
pode fazer de melhor”.  

Adeliana 

“A mulher faz a diferença pela sensibilidade com que en-
cara os problemas do dia a dia. Nos dedicamos às áreas 
que atingem diretamente o cidadão. Não que os homens 
não façam, mas nós mulheres temos esta sensibilidade 
mais aguçada. 

Estamos tomando para nós muitas atividades. Assim co-
mo a sensibilidade é maior nosso lado emotivo também. 
Temos que estar mais centradas porque somos muito 
mais avaliadas por nós mesmas e pelas outros, e temos a 
cada dia que provar que somos capazes de estar no cargo. 

É no mês de março que conseguimos reunir a sociedade 
para avaliar este nosso papel na sociedade. Temos bas-
tante o que comemorar, conseguimos avançar muito. Um 
mês para o nosso fortalecimento.  

Somos a maioria da população brasileira. Nada mais justo 
que a ocupação dos espaços, dos cargos, seja na mesma 
proporção entre homens e mulheres”.  
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Com o apoio da Diretoria Executiva e por iniciati-

va das próprias colaboradoras, o Dia Internacio-

nal da Mulher na Associação dos Municípios da 

Região da Grande Florianópolis foi de reflexão 

sobre o papel da mulher na sociedade, troca de 

experiências e confraternização.  

 

Histórico do Dia da Mulher 

No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade norte americana de No-

va Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de 

trabalho, tais como, redução na carga diária de trabalho para dez horas 

(as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário), equiparação de salá-

rios com os homens (as mulheres chegavam a receber até um terço do 

salário de um homem, para executar o mesmo tipo de trabalho) e trata-

mento digno dentro do ambiente de trabalho. 

  

A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram 

trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 

tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. 

O 8 de Março na GRANFPOLIS 

Olá. Você está recebendo a 6ª 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 
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Divulgação Internet 

Assembleia Geral Ordinária da GRANFPOLIS 
Prefeito de Paulo Lopes, Evandro dos Santos, volta a presidir a Associação 

A Associação dos Municípios da Região da Grande Floria-
nópolis elegeu sua nova diretoria em Assembleia Geral 
Ordinária realizada no dia 11, em sua sede. 

O ex-presidente da GRANFPOLIS, o prefeito de Paulo Lopes, 
Evandro João dos Santos, volta a presidir a entidade. O 1º Vice-
presidente eleito é Laurino Peters, prefeito de São Bonifácio e 
para a 2ª Vice-presidência foi eleita Tatiane Dutra Alves da Cu-
nha, prefeita de Leoberto Leal. Para o Conselho Fiscal, Pedro 
Francisco Garcia, prefeito de Águas Mornas. 

Além de prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmaras, se-
cretários municipais e primeiras- damas, prestigiaram a Assem-
bleia da GRANFPOLIS o deputado federal Esperidião Amin e o 
deputado estadual Gean Loureiro, e o ex-prefeito de Anitápolis 
e ex-presidente da Associação, Saulo Weiss, representando a 
deputada estadual Dirce Heiderscheidt, além dos diretores da 
FECAM, Celso Vedana, de Articulação Institucional, e Rodrigo 
Guesser, Executivo. 

Evandro dos Santos enalteceu a importância da Associação dos 
Municípios no apoiamento técnico aos gestores e da satisfação 
em mais uma vez dar a sua contribuição para o êxito deste tra-
balho. 

O prefeito de Canelinha, Antônio da Silva, que deixa a presidên-
cia da GRANFPOLIS, agradeceu o apoio de todos durante o perí-
odo em que esteve no cargo. Disse que o momento vivido pelos 
prefeitos é difícil e a união de todos através do associativismo é 

fundamental para a troca de experiências e busca de soluções 
aos problemas comuns e regionais. 

Termo de Cooperação 

Durante a Assembleia Geral Ordinária foi assinado Termo de 
Cooperação entre a GRANFPOLIS e o Governo do Estado. A 
partir de agora a Secretaria de Estado de Planejamento manterá 
equipe do Núcleo de Gestão de Convênios da Grande Florianó-
polis (NGC), instituído pelo decreto 624/2016, na sede da As-
sociação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis. 

O Termo de Cooperação foi assinado pelo presidente da GRAN-
FPOLIS e pelo Secretário de Estado do Planejamento, Murilo 
Flores, para quem “trata-se do primeiro passo no sentido de 
uma reaproximação da estrutura das Associações com o Gover-
no do Estado, que ao construir o processo de descentralização  
deixou de lado este processo histórico de Santa Catarina e inco-
mum no Brasil que foi a organização dos municípios em torno  
das Associações”. 

O núcleo funcionará nas dependências da GRANFPOLIS com o 
objetivo de auxiliar na gestão dos convênios a serem firmados 
entre o Estado e as prefeituras e entidades dos 13 municípios 
anteriormente abrangidos pela SDR (Águas Mornas, Angelina, 
Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador 
Celso Ramos, Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro da Im-
peratriz, São Bonifácio, São Pedro de Alcântara e São José). 
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XIV Congresso Catarinense de Municípios 

Cerca de 1000 pessoas entre prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, secretários 
municipais e servidores públicos munici-
pais, agentes políticos estaduais e fede-
rais, diretores e dirigentes de instituições 
públicas e privadas, participaram de 15 a 
17 de março, na Expoville, em Joinville, do 
XIV Congresso Catarinense de Municí-
pios com o tema central as Eleições Muni-
cipais: Condutas Vedadas e Encerramento 
de Mandato. 

O presidente da Associação dos Municí-
pios da Região da Grande Florianópolis, 
Evandro dos Santos, prefeito de Paulo 
Lopes, compôs a mesa de autoridades na 

abertura do evento, representando o Con-
sórcio CIGA. Para Evandro “o Congresso é 
uma oportunidade de buscarmos conheci-
mentos, principalmente nós gestores em 
fim do mandato”. 

Evandro disse que a responsabilidade que 
os prefeitos têm no último ano de admi-
nistração municipal é muito grande com a 
população e no cumprimento de legisla-
ções como a Lei de Responsabilidade Fis-
cal.  
 
Também participaram do Congresso os 

prefeitos de Tijucas, Valério Tomazzi, e de 
Garopaba, Paulo Sérgio de Araújo, o vice-
prefeito de Antônio Carlos, Adelino Kret-
zer, os diretores da GRANFPOLIS, Miguel 
Augusto Faraco, Executivo, e Gilberto 
Brasil, Administrativo e Financeiro e técni-
cos de munícipios da região. 

Paralelo ao Congresso de Municípios 
também aconteceu o XII Congresso de 
Catarinense de Secretários de Finanças, 
Contadores Públicos e Controladores In-
ternos Municipais. 

Prefeitos da Grande Florianópolis estudam Pacto Metropolitano 

Prefeitos da Grande Floria-
nópolis estiveram nesta ter-
ça-feira (22) com o gover-
nador Raimundo Colombo 
discutindo o “Pacto Metro-
politano”. A proposta do 
governo visa a realização de 
maneira integrada de políti-
cas públicas. 

A primeira ação proposta 
pelo governo é voltada para 
a mobilidade urbana. 

O superintendente de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana da Grande 
Florianópolis, Cássio Tani-
guchi e o secretário de Esta-
do do Planejamento, Murilo Flores, falaram sobre as ações. 

Os prefeitos irão formalizar o Pacto após analisarem mais profundamente a proposta. 
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 ANIVERSARIANTES DO MÊS  

06– Adriana Souza - Assessora de Projetos Especiais 

23– Edson de Freitas - Técnico de TI 

QUEM É QUEM 

 

Luiz Antônio Gerardi - Contador 

Começou a trabalhar na GRANFPOLIS na função de Desenhista e atua na área de 
Contabilidade com dedicação ao Movimento Econômico. 

Contador graduado pela UNIVALI, Luiz completa este ano 24 anos de Associação. 

Sua atividade consiste em orientar os Técnicos Municipais responsáveis pelo acom-
panhamento do Movimento Econômico.  

“Os valores que analisamos resultam na fixação dos índices de retorno do ICMS. 
Principalmente para os pequenos municípios o ICMS é a principal fonte de receita 
para investimentos em áreas importantes como saúde, educação, entre outras. Fico 
gratificado em contribuir para o desenvolvimento municipal”. 

Márcia Cardoso Lorenzi - Arquiteta 

 

A arquiteta Márcia trabalha há 10 anos na GRANFPOLIS na Assessoria de 
Engenharia e Arquitetura. 

Seu trabalho consiste em desenvolver projetos de arquitetura de escolas, 
unidades de saúde, casas de idosos, praças, parques, entre outros, para os 
municípios da região da Grande Florianópolis. 

“Pesquiso e estudo muito. Faço o que está ao meu alcance para melhorar a 
vida das pessoas que vão utilizar a edificação”. 

O Fundo da Infância e Adolescência – FIA foi tema de Roda de Conver-
sa na GRANFPOLIS, evento realizado em parceria entre a Federação 
Catarinense de Municípios - FECAM, Associações dos Municípios da 
Grande Florianópolis e do Vale do Itajaí e Ministério Público de Santa 
Catarina. 

Para o procurador do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, 
presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas – 
AMPCON, Diogo Roberto Ringenberg, o FIA não está cumprindo o seu 
papel porque, “em regra, ainda, o poder executivo e os órgãos públicos 
especialmente desenhados pela lei e pela Constituição para operá-lo, 
bem como as políticas públicas destinadas à criança e ao adolescente, 

não compreendem adequadamente a importância e o alcance do papel que estas normas lhes dão”.  

Roda de Conversa debate o FIA 
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São José e Florianópolis 

Municípios que orgulham nossa Região! 

Sã o José  - 266 ãnos no diã 19 

Populãçã o: 232.309 hãbitãntés (IBGE/15) 

Préféitã: Adéliãnã Dãl Pont 

Floriãno polis - 343 ãnos no diã 22 

Populãçã o: 469.690 hãbitãntés (IBGE/15) 

Préféito: Césãr Souzã Ju nior 
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