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As cidades que queremos, necessitamos e podemos 

Capital inaugura 1º Centro de 

Educação Ambiental 

Quem é quem na Associação dos 

Municípios 

Prefeitos, Vice-prefeitos, Vereadores e Secretários Municipais 

da Grande Florianópolis mobilizam-se para a XIX Marcha a 

Brasília em Defesa dos Municípios, de 9 a 12 de maio. 

 

Realizada desde 1998, a Marcha é uma mobilização 

democrática, considerado o maior evento político do Brasil. 

Durante o evento são discutidas questões que influenciam o 

dia-a-dia dos Municípios e são apresentadas as reivindicações 

do movimento municipalista. 

Inscreva-se 

Termina o prazo da Consulta 

Pública do Plano Diretor 

Participativo de São José 

Equipe técnica da GRANFPOLIS 

orienta Nova Trento na 

elaboração de seu Plano 

     Prefeitos da Grande 

Florianópolis firmam 

Pacto Metropolitano pela 

mobilidade urbana 

Municípios preparam as  

Conferências das Cidades 

E ainda: 

mailto:comunica%C3%A7%C3%A3o@granfpolis.org.br
http://www.marcha.cnm.org.br/
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Olá. Você está recebendo a 7ª 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 

O período de Consulta Pública iniciou no dia 19 de fevereiro de 2016 e 
foi até o dia 28 de abril, totalizando 101 dias corridos. Ao todo, foram 
recebidas 369 contribuições – 23 através dos formulários impressos e 
cerca de 350 através do formulário online. 

As propostas recebidas estão sendo analisadas pela equipe técnica e, 
futuramente, serão deliberadas pelos Delegados na Conferência Final 
do Plano Diretor. 

A população pode contribuir com sugestões e questionamentos para o 
aperfeiçoamento do novo Plano, que orientará o desenvolvimento do 
Município nos próximos anos, buscando garantir uma cidade sustentá-
vel, com adequações sociais, econômicas e ambientais.  

Com a consulta pública finalizada, uma audiência pública marcará a 
abertura da Conferência Final, que será composta por diversos encon-
tros e oficinas com os delegados, todos acompanhados por membros 
do Colegiado de Acompanhamento e Controle (CAC). 

Durante a Conferência, serão discutidas as sugestões propostas pela 
população por meio da consulta e de que forma serão ajustadas no tex-
to final do projeto de lei, que será enviado ao Poder Executivo e, em 
seguida, à Câmara Municipal de São José. 

A expectativa da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis 
(GRANFPOLIS), responsável pela elaboração do Plano Diretor, é que a 
Conferência comece neste mês. O grande desafio é desenvolver São 
José para que a cidade se torne mais atrativa, receba mais investimen-
tos, empreendedores, gerando oportunidades, empregos e renda. 

A versão preliminar do Plano Diretor Participativo de São José foi apre-
sentada à população em três audiências públicas. Iniciado em setem-
bro de 2014, o processo de reelaboração do Plano incluiu uma série de 
encontros comunitários para garantir a participação da sociedade. Fo-
ram 36 reuniões em 11 áreas da cidade. 

 

Conferências das 

Cidades 
A Associação dos Municípios da Re-

gião da Grande Florianópolis – 

GRANFPOLIS, reuniu em sua sede, no 

dia 19, secretários e técnicos ligados 

a área de planejamento urbano dos 

22 municípios, para capacitá-los à 

realização das conferências das ci-

dades. 

A Secretária Executiva do Conselho 

Estadual das Cidades e servidora da 

Secretaria de Estado do Planejamen-

to e Gestão, Luz Marina Stradiotto 

Steckert, repassou aos participantes 

informações gerais sobre a realiza-

ção das conferências. 

Os municípios brasileiros precisam 

convocar suas conferências das ci-

dades até o dia 6 de maio e realizá-

las até o dia 5 de julho. Por ser este 

um ano eleitoral, as etapas estadual 

e nacional serão realizadas no próxi-

mo ano. A estadual em março e a 

nacional em julho. 

Com o tema A Função Social da Ci-

dade e da Propriedade e o lema 

Cidades Inclusivas, Participativas e 

Socialmente Justas, a 6ª Conferência 

Nacional das Cidades quer promo-

ver a participação dos cidadãos no 

processo do desenvolvimento urba-

no e no planejamento das cidades. 

CONSULTA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR 

DE SÃO JOSÉ É FINALIZADA 

mailto:comunica%C3%A7%C3%A3o@granfpolis.org.br
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Os prefeitos de Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, 
Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José assinaram no 
dia 18 convênio de cooperação interfederativo com o Governo 
do Estado para a implantação do Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável da Grande Florianópolis – Plamus. 

O Pacto Metropolitano visa unir todos os envolvidos para a 
implantação das medidas práticas sugeridas pelo Plamus que 
vem sendo desenvolvido desde 2014 pelo Governo do Estado 
em conjunto com os municípios da região, com apoio técnico 
e financeiro do BNDES. 

Ao falar em nome dos prefeitos que firmaram o convênio, o 
prefeito de Florianópolis, Cesar Souza Junior, disse que ”só 
vamos conseguir sair desta situação de mobilidade urbana 
que estamos hoje, com soluções inovadoras, focando no 
transporte coletivo, nos pedestres, nas bicicletas, e tendo uma 
ação integrada. Cada município abrindo mão do seu micro poder 
e todos pensando na implementação do Plamus”, ressaltou. 

O presidente da Associação dos Municípios da Região da 
Grande Florianópolis, Evandro dos Santos, e o Diretor Executivo 
da entidade, Miguel Augusto Faraco, estiveram presentes a 
solenidade de lançamento do Pacto Metropolitano. 

“Um passo muito importante para uma profunda transformação 
na região metropolitana”, afirmou o secretário de Estado do 
Planejamento, Murilo Flores. 

Cássio Taniguchi, superintendente da Região Metropolitana,  
explicou que para melhorar a mobilidade urbana da região é 
necessário dar prioridade ao transporte público coletivo. O 
plano recomenda a implantação do sistema BRT (Bus Rapid 
Transit) em 87 quilômetros com investimento previsto de R$ 1,4 
bilhão. 

Além dos que já assinaram o convênio, estão incluídos no 
Plamus os municípios de Águas Mornas, Governador Celso 
Ramos e São Pedro de Alcântara. 

 

GRANFPOLIS participa do processo de 

alteração do Plano Diretor de Nova Trento  

A equipe técnica da Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis está colaborando com o município de Nova 
Trento para a alteração do Plano Diretor do Município. 

No dia 5, em reunião na Casa Dei Nonni, a arquiteta e urbanista, Valesca Menezes Marques, apresentou aos membros do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento as etapas necessárias para a realização da Audiência 
Pública sobre as Alterações do Plano Diretor do município. 

O consultor e geógrafo da GRANFPOLIS, Vinícius Tavares 
Constante, apresentou as 12 propostas de alteração do 
Plano Diretor. Na sequência, os conselheiros tiveram a 
oportunidade de tirar dúvidas e apresentar críticas e 
sugestões. Após este momento, foi colocado em votação a 
continuação do processo que recebeu 21 votos pela 
aprovação e nove votos contrários. 

As propostas apresentadas aos conselheiros estão no link:  
http://goo.gl/Ol7Ump. 

A Audiência Pública do Plano Diretor de Nova Trento foi 
realizada no dia 26. 

PACTO METROPOLITANO 

Municípios e Governo do Estado vão desenvolver ações conjuntas pela mobilidade 

urbana 

mailto:comunica%C3%A7%C3%A3o@granfpolis.org.br
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ADRIANA SOUZA 

Assessora de Projetos 

Especiais, área que presta 

s upo r t e  t é cn i c o  ao s 

municípios referente à 

captação de recursos, 

especialmente os convênios 

com órgãos do governo 

federal e estadual. 

“Uma das melhores coisas no trabalho que desenvolvo 

junto aos Gestores Municipais de Convênios é a 

possibilidade de, através de bons projetos, conquistarmos 

mais recursos para executar obras e serviços que 

dificilmente seriam realizados apenas com os orçamentos 

municipais”. 

BENTO PATROCÍNIO 

RAMOS FILHOS 

Todo o material gráfico 

produzido pelas demais áreas 

para atendimento às Prefeituras 

estão sob a responsabilidade de 

Bento que considera  o que faz 

“u m t raba lho  t ranqu i l o , 

diversificado, que permite 

contato com todos os colaboradores da associação e 

associados, e muito importante na medida em que 

materializa ideias e projetos para futuras ações em benefício 

dos municípios”. 

16 - Sandro Carlos Vidal (Prefeito de Santo 
Amaro da Imperatriz) 

23 - Luiz Ari Bittencourt (Topografia) 

29 - Jucélio Kremer (Prefeito de São Pedro de 
Alcântara) 

MUNICÍPIO EM DESTAQUE 

Com 220 metros quadrados e rodeado pela natureza, foi 

inaugurada neste mês de abril o 1º Centro Municipal de 

Educação Ambiental de Florianópolis, que fica dentro 

Parque Ecológico do Córrego Grande, centro da Capital. 

A casa dos anos 60 recebeu o processo conhecido na 

arquitetura como Retrofit, ou seja, uma reforma completa 

sem alterar as características históricas da edificação. 

Foram investidos R$ 230 mil na casa sem retirar nada dos 

cofres públicos. Os recursos foram disponibilizados por 

construtoras da região, via compensação ambiental.   

O centro tem capacidade para 35 alunos no auditório e funciona das 7h às 19h, de segunda a 

sexta-feira. As escolas podem agendar visitas pelo telefone (48) 3338-0021 

 

CAPITAL INAUGURA 1º CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

QUEM É QUEM 

Aniversários 

DO mês 
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