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PREFEITO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS É O NOVO PRESIDENTE DA GRANFPOLIS 
A eleição e posse da nova diretoria da GRANFPOLIS foi no dia 17 de fevereiro, em Assembleia Geral Ordinária, na sede da entidade. 

Após agradecer o apoio para a formação de uma única chapa e a confiança dos colegas 
prefeitos e presidentes de Câmaras presentes, o prefeito reeleito de Governador Celso 
Ramos disse que o momento exige a união de todos na busca de soluções para os 
problemas dos 22 municípios que compõem a Associação. 

Para Juliano “mais dificuldades ainda surgirão para todos nós, independente do tamanho 
de nossos municípios, mas somos capazes de superar estes desafios. Vamos priorizar a 
busca de soluções conjuntas para questões comuns de áreas como saúde, lixo, mobilidade 
urbana, entre outras, e lutar  pelo Consórcio Municipal da Saúde, pelo Anel Viário, e por 

tantas outras necessidades regionais que surgirão ao longo deste mandato”, 
afirmou. 

Para o CONSELHO EXECUTIVO da GRANFPOLIS também foram eleitos: 

1º vice-presidente: Geraldo Pauli (PMDB), prefeito de Antônio Carlos 

2º vice-presidente: Gian Francesco Voltolini (PP), prefeito de Nova Trento 

CONSELHO FISCAL (membros titulares): 

Cleci Aparecida Veronezi (PMDB), prefeita de Rancho Queimado 

Laudir Pedro Coelho (PSDB), prefeito de Anitápolis 

Vereador Orvino Coelho de Ávila (PSD), presidente da Câmara Municipal de São José 

MEMBROS SUPLENTES:  

Edésio Justen (PSDB), prefeito de Santo Amaro da Imperatriz 

Daniel Netto Candido (PSD), prefeito de São João Batista 

Vereador Jorge Fernando Salm (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Águas Mornas 

Na abertura da Assembleia a prefeita de São 
José, Adeliana Dal Pont (PSD), recém-eleita 
presidente da Federação Catarinense de 
Municípios, falou da importância da região 
estar no comando da FECAM e fez um relato 
das audiências e as ações que já estão sendo 
realizadas. 

 

Diretor Executivo Miguel Augusto Faraco fez a 
leitura de partes do Relatório de Atividades da 
GRANFPOLIS e Gilberto Brasil, diretor 
Administrativo e Financeiro, apresentou a 
Prestação de Contas da Associação relativa ao 
exercício de 2016. O Relatório de Atividades de 
Prestação de Contas de 2016 foram aprovados por 
unanimidade.  
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Olá. Você está recebendo a 10ª 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 

GRANFPOLIS completa 48 anos 

Em 26 de março de 1969, em reunião realizada na Capital, os prefeitos de Florianópolis, Antônio Carlos, Águas Mornas, Angelina, 
Biguaçu, Governador Celso Ramos, Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São José e Tijucas, com a autorização 
das respectivas Câmaras Municipais, fundaram a Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis -  GRANFPOLIS. 

Na data de fundação 11 municípios se associaram e, posteriormente, mais 11, totalizando os atuais 22 municípios que são: Águas 
Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Canelinha, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso 
Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São 
Bonifácio, São João Batista, São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas. 

O Conselho Executivo é composto por prefeitos e o Conselho Fiscal por prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais.  

A GRANFPOLIS mantém em seu quadro, colaboradores permanentes e consultorias para atender os municípios nas áreas 
técnicas de assessoria jurídica, educação, saúde, assistência social, engenharia e arquitetura, planejamento urbano, contábil , 
movimento econômico, projetos, comunicação. 

Todo o trabalho desenvolvido visa o fortalecimento dos municípios e o desenvolvimento regional. 

Acompanhe nosso trabalho e contribua.  

www.granfpolis.org.br  

/granfpolis                                                                                    comunicacao@granfpolis.org.br 
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FECAM 

O presidente da Associação dos Municípios da Região da 
Grande Florianópolis, Juliano Duarte Campos, prefeito de 
Governador Celso Ramos, participou no dia 1º de março, 
da reunião do Conselho Político da Federação Catarinense 
de Municípios. 

O Conselho Político reúne Prefeitas e Prefeitos que 
compõem os Conselhos Executivo e Fiscal da FECAM e 
presidentes de Associações de Municípios. 

Na reunião foram expostos os encaminhamentos e 
avanços nas tratativas das prioridades municipalistas e 
discutidos, entre outros assuntos, a importância da 
mobilização em Brasília pela derrubada do veto 
presidencial sobre o projeto que destina o valor do 
Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS)  das 
vendas com cartão de crédito para o município onde foi 
feita cada transação e a necessidade de reajuste no valor 
do transporte escolar repassado pelo governo estadual– o 
assunto foi tema de recente reunião da presidente da 
FECAM com o secretário de Estado da Educação, Eduardo 
Deschamps e será debatido por um grupo de trabalho 
com representantes do Governo do Estado e municípios. 
O primeiro encontro do grupo está marcado para esta 
sexta-feira, 3, às 13h30, na Secretaria de Educação. Ações 
políticas e jurídicas para cobrar os valores do  ICMS do 
Fundo Social não repassados pelo Governo do Estado às 
administrações municipais nos últimos anos também 
foram debatidas e o pagamento de precatórios atrasados, 
a dívida dos municípios com o INSS e a dificuldade de 
entendimento sobre licenciamento ambiental também 
foram pautas da reunião. 

Fonte: FECAM 

 

CNM 

No dia 7, em Brasília, o presidente da GRANFPOLIS 
participou da reunião do Conselho Político Ampliado da 
Confederação Nacional de Municípios. 

Na abertura do encontro que teve como objetivo debater a 
pauta municipalista prioritária para 2017, o presidente da 
CNM, Paulo Ziulkoski, afirmou: “Temos que ter uma forma 
de atuação conjunta. É preciso unificar o movimento 
municipalista". 

A CNM tratou com os dirigentes municipalistas sobre as 
estratégias a serem adotadas em relação aos principais 
projetos de interesse dos Municípios que tramitam junto 
aos três Poderes, especialmente no Congresso Nacional. 

O evento começou com a apresentação da pauta política 
do movimento municipalista. Entre os projetos prioritários, 
está a derrubada do veto ao projeto que trata do Imposto 
sobre Serviços (ISS). 

Outro projeto debatido foi o que trata da repatriação. A 
medida está na pauta do Senado Federal. 

A dívida previdenciária também foi tema do encontro. A 
Medida Provisória (MP) 766/2017 propõe um novo 
parcelamento dos débitos providenciarias. Segundo dados 
da CNM, cerca de cinco mil Municípios do Brasil têm 
dívidas previdenciárias. Chega a R$ 100 bilhões de reais a 
dívida previdenciária. 

O piso do magistério também foi destaque na reunião. A 
proposta da entidade é alterar o índice de reajuste do piso 
para o Índice Nacional de Preços ao Consumido (INPC). 
Ainda em destaque os projetos que falam dos consórcios 
e de resíduos sólidos. 

O encontro fez parte da Semana Municipalista em Brasília. 

 Fonte: CNM 

GRANFPOLIS participa dos debates da Pauta 
Municipalista estadual e nacional 

Presidente da GRANFPOLIS com a presidente da FECAM Adeliana Dal Pont, prefeita de São José 
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Secretários Municipais de Educação e 
técnicos da área foram recebidos na 
Associação dos Municípios da Região da 
Grande Florianópolis. Foi a 1ª reunião do 
ano do Programa Arranjo de 
Desenvolvimento da Educação 
desenvolvido pela GRANFPOLIS e pelo 
Instituto Positivo. 

O presidente da GRANFPOLIS, Juliano 
Duarte Campos, prefeito de Governador 
Celso Ramos, abriu o encontro realizado 
em 21 de fevereiro, falando dos desafios 
dos novos gestores e da necessidade de 
que a área da educação seja efetivamente 
priorizada pelas administrações 
municipais. “Somente por meio da 
educação poderemos promover as 
transformações necessárias à nossa 
sociedade”, enalteceu. 

Para Mário Fernandes, secretário de 
educação de Águas Mornas e presidente 
do Colegiado de Secretários Municipais 
de Educação da Região da Grande 
Florianópolis, importantes etapas vêm 
sendo desenvolvidas desde 2015 quando 
do início do ADE. “Este ano o primeiro 
passo foi dado na reunião desta terça-
feira quando todos os secretários e 
técnicos foram situados a respeito do 

Programa e os avanços já conquistados”, 
registrou. 

Na sequência, destacou Mário, está a 
busca de parceiros e recursos para a 
realização da Meta 2 do ADE. “Temos já a 
parceria do Instituto Ayrton Senna e 
estamos dando continuidade aos contatos 
com empresas. As empresas interessadas 
em participar desta grande revolução na 
educação da região podem nos procurar 
que esclareceremos todas as questões e 
levaremos as propostas”. 

Eliziane Gorniak, diretora do Instituto 
Positivo, disse que 2017 será um ano de 
entregas. “Hoje estamos apresentando o 
ADE para os secretários e técnicos, 
convidá-los a fazer parte e dar 
continuidade às metas já estabelecidas. 
Nosso objetivo agora é implantar as ações 
previstas na Meta 2 para que possamos 
reduzir de 12.8% para 8% a distorção 
idade/série, ou seja, reduzir as 
desistências e reprovações na educação 
básica. Este é um grandioso desafio, já 
que estamos falando de cerca de 5 mil 
alunos”, 

Outro grande desafio, afirma Eliziane, é a 
Meta 1. “Conhecer porque nossos alunos 
não aprendem. Porque eles têm tantas 

dificuldades em português e matemática. 
Ano passado aplicamos a prova Hábile e 
neste ano vamos estudar esta avaliação, 
entender os resultados e trocar 
experiências”, afirmou. 

 

O ADE  

O Programa Arranjo de Desenvolvimento 
da Educação foi iniciado em julho de 2015, 
com uma metodologia homologada pelo 
Ministério da Educação. O Programa já 
apresenta avanços em seu plano de ação 
no incentivo ao trabalho colaborativo nos 
22 municípios da região da Grande 
Florianópolis. 

1ª reunião de 2017 do ADE reúne gestores educacionais dos 
22 municípios da Grande Florianópolis 

Antão Antônio David- Assessor de Educação da GRANFPOLIS com Mário 

Fernandes,  presidente do Colegiado 
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