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PREFEITOS DA GRANFPOLIS AVALIAM XIX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS 

Cerca de 4.500 pessoas, entre Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores, participaram da XIX Marcha em 
Defesa dos Municípios, realizada de 9 a 12 deste mês, em Brasília, com o tema Desafios do Final do Mandato. 

Esta edição da Marcha registrou a participação do maior número de prefeitos,  segundo a Confederação Nacional dos Municípios 
(CNM), organizadora do evento. 

Naudir Antônio Schmitz 
- Prefeito de Alfredo 
Wagner 

“Mesmo neste momento 
de transição do governo 
federal é virmos aqui e 
d a r m o s  a  n o s s a 

contribuição para, juntos, dizermos que o 
Brasil é a nossa Nação, mas que é nos 
Municípios onde estão as pessoas e 
precisamos mais recursos para atender as 
populações”. 

Gian Francesco Voltolini - 
Prefeito de Nova Trento 

“A Marcha ,  como 
sempre, é importante 
para os municípios, 
quando viemos expor as 
nossas dificuldades. 
T r a b a l h a m o s  p a r a 

minimizar a crise vivenciada pelos 
Municípios. Temos esperança de obtermos 
alguns resultados positivos com a votação da 
Pauta Municipalista pelo Congresso 
Nacional”.  

Pedro Francisco Garcia - 
Prefeito de Águas Mornas 

“Esta foi uma das mais 
importantes edições da 
Marcha em Defesa dos 
Municípios. O evento foi 
de extrema importância 
p o r q u e  d e u 

conhecimentos para que não tenhamos dor 
de cabeça ao sair da Prefeitura”. 

Paulo Sérgio de Araújo - 
Prefeito de Garopaba 

“Esta Marcha foi especial 
pela dificuldade porque 
passam os Municípios. 
Todos os Municípios do 
B r a s i l  e s t ã o  e m 
dificuldades para fechar 

suas metas e, portanto, é importante 
estarmos aqui trazendo nossas 
reivindicações, nosso sofrimento”. 

Laurino Peters - 
prefeito de São 
Bonifácio 

“Precisamos buscar 
novas soluções para os 
problemas do dia a dia 
que enfrentamos em 
nossas cidades.  A 

população bate à porta do prefeito e não na 
porta do governador ou do presidente da 
República. Somos sacrificados lá na ponta 
por termos menos recursos uma vez que há 
concentração dos recursos em Brasília”. 

João José David - 
Prefeito de Major 
Gercino 

“Apesar de estarmos 
vivendo este momento 
conturbado da política 
brasileira, foi mais 
uma Marcha de 

sucesso, já que é um movimento 
reivindicatório e não político. A edição 
deste ano vem provar a sua 
importância e buscar melhores 
condições para os Municípios que 
estão carentes”.  

Miguel Augusto Faraco - 
Diretor Executivo da 
GRANFPOLIS 

“Em que pese o 
momento difícil, foram 
fe i tos  importantes 
encaminhamentos de 
prioridades junto ao 

Congresso Nacional que promete dar 
prioridade a Pauta Municipalista. A situação 
é difícil em razão da queda da arrecadação, 
pela estagnação da economia e pelos 
problemas advindos do descumprimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, exatamente 
pela queda na arrecadação e os índices de 
comprometimento com a folha de 
pagamento aumentando”. 

Evandro João dos Santos 
- Presidente da 
Associação dos 
Municípios da Região da 
Grande Florianópolis e 
prefeito de Paulo Lopes 

“A organização da 
Marcha está de parabéns. 
Os prefeitos em final de 
mandato receberam 

importantes orientações para que consigam 
encerrar as contas sem problemas e deixar 
aos seus sucessores resultados positivos”. 
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Olá. Você está recebendo a 8ª 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 

Municípios realizam suas Conferências das Cidades 
 
São Pedro de Alcântara e Alfredo Wagner já realizaram. 
 
Confira os Municípios que agendaram suas Conferências: 

- Leoberto Leal – 9/6 

- Rancho Queimado – 16/6 

- Governador Celso Ramos – 21/6 

- Antônio Carlos – 22/6 

- Nova Trento – 24/6 

- Garopaba – 29/6 
 

Técnicos da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis – GRANFPOLIS estão dando todo o 
apoio técnico para a realização das Conferências. 
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1º Congresso Catarinense de 

Cidades Digitais 

Inscrições para o evento são gratuitas para servidores 

públicos 

Gestores de cerca de 60 municípios, de oito estados, 

já estão inscritos para o 1º Congresso Catarinense de 

Cidades Digitais, que será realizado em Florianópolis, 

dias 09 e 10 de junho.  

O objetivo é promover um grande diálogo entre 

prefeitos, gestores, vereadores e empresários sobre o 

uso da tecnologia na solução de diversos problemas 

urbanos, estimulando investimentos para o 

aprimoramento dos serviços e públicos e no 

desenvolvimento das cidades. 

A iniciativa é da Rede Cidade Digital (RCD) em 

parceria com a Prefeitura de Florianópolis e apoiada 

pela Associação dos Municípios da Região da Grande 

Florianópolis (GRANFPOLIS)  

MUNICÍPIO EM DESTAQUE 

Revitalização de Caldas da Imperatriz: A obra que irá ditar o futuro de Santo Amaro 

Caldas da Imperatriz, de Santo Amaro, é um bairro histórico, por onde passaram D. Pedro II e a 
Imperatriz Tereza Cristina, em 1845. O local, que também é detentor de uma das melhores 
instâncias termo minerais do planeta, oferece aos turistas opções de hotelaria, esportes radicais e 
tratamentos de saúde com água termal.  

Em 2015, teve inicio uma das obras mais importantes da história da localidade. Com 
investimentos em torno de nove milhões de reais, todo o balneário do bairro está sendo 
revitalizado. A obra, custeada pelo Governo do Estado e acompanhada de perto pela Prefeitura 
Municipal, conta com uma série de benfeitorias ao longo dos 3,5 km de extensão. Pavimentação 
em “paver”, drenagem, ciclovia e calçada fazem parte do “pacote de melhorias” de Caldas. 

Pouco mais de um ano após o início dos trabalhos, a revitalização do bairro já se encontra 80% concluída: 

“A história secular de Caldas da Imperatriz está sendo valorizada por intermédio de uma obra que 
potencializará o investimento turístico e a qualidade de vida. Investidores, que antes saíam descontentes 
com a pouca estrutura do local, já têm procurado o município para estudar a possibilidade de abrir novos 
negócios. Tenho certeza que Caldas da Imperatriz será, em um futuro próspero, uma referência nacional 
para o turismo, com vias gastronômicas e hoteleiras de primeira qualidade”; afirma o prefeito Sandro 
Vidal, sempre fazendo questão de citar o apoio incondicional do governador Raimundo Colombo para 
com o município. 

Paralelo à obra, a prefeitura também conquistou outros importantes feitos para o bairro, sendo que 
uma das primeiras ações foi construir um novo fontanário no local. Moderno e eficiente, a obra 
imediatamente resolveu problemas como filas, desperdícios e de moradores que por vezes sequer 
conseguiam encher seus vasilhames com água. Outra medida foi o lançamento de um inovador 
programa de atendimento terapêutico com águas termais. Desenvolvido em parceria com a 
Companhia Hidromineral (HidroCaldas) e com a Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), 
Santo Amaro da Imperatriz hoje é a única cidade do Brasil a oferecer este tipo de serviço de forma 
gratuita à população.                                                                                                                      Fonte: Assessoria de Comunicação - Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz 
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MARISETE DE ALMEIDA 

 

Assistente 

Administrativa e há 9 

anos e 9 meses 

trabalha na 

GRANFPOLIS. 
 

Para Marisete, que atua na área de 

assessoria de Saúde Pública, a capacidade 

de análise e organização de cada processo é 

muito importante. 

“Trabalhamos para pessoas e não 

simplesmente com papéis. Com esta visão 

atuamos com responsabilidade e integridade 

na operação do dia a dia”. 

EDSON DE FREITAS 

 

Há 3 anos é o Técnico de 

TI da Associação dos 

Municípios. 

Suas funções vão desde 

atender as necessidades 

dos colaboradores para o melhor desempenho 

de suas tarefas com o uso da tecnologia da 

informação, configurar sistemas, instalação de 

equipamentos e a manutenção dos mesmos. 

Edson também tem colaborado com a 

Comunicação com a diagramação de 

informativos e edição de vídeos. 

“Fazer mais do que nos é solicitado é gratificante 

e traz resultados para todos”. 

QUEM É QUEM 

MAIO 
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