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Com a maior delegação de Santa Catarina e uma 

das maiores do Brasil a GRANFPOLIS participou 

de 15 a 18 de maio da XX Marcha a Brasília em 

Defesa dos Municípios.  Com o tema O Brasil em 

Reformas, a Marcha debateu as reformas que vêm 

sendo amplamente discutidas no Congresso Nacio-

nal.   

Além do presidente da República, Michel Temer, 

18 ministros de Estado estiveram presentes. Parti-

ciparam, ainda, os presidentes da Câmara dos De-

putados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eu-

nício Oliveira. O presidente do Tribunal de Contas 

da União (TCU), ministro Augusto Nardes, também 

falou ao gestores.  

Pela Grande Florianópolis participaram da XX Mar-

cha os prefeitos de Antônio Carlos, Geraldo Pauli 

(PMDB); Anitápolis, Laudir Pedro Coelho (PSDB); 

Alfredo Wagner, Naudir Antônio Schmitz (PMDB); 

Angelina, Gilberto Orlando Dorigon (PMDB); 

Águas Mornas, Omero Prim (PMDB), Garopaba, 

Paulo Sérgio de Araújo (PSD);  Leoberto Leal, Vi-

tor Norberto Alves (PSD); Major Gercino, Valmor 

Pedro Kammers (PSDB); Nova Trento, Gian Fran-

cesco Voltolini (PP); Rancho Queimado, Cleci Apa-

recida Veronezi (PMDB), Santo Amaro da Impera-

triz, Edesio Justen (PSDB); São Bonifácio, Ricar-

do de Souza Carvalho (PP); São João Batista,  

Daniel Netto Candido (PSD), e de São José, Adelia-

na Dal Pont, presidente da Federação Catarinense 

de Municípios. Também participaram da Marcha 

Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, 

Secretários e Técnicos Municipais.   

Para o presidente da GRANFPOLIS, Juliano Duarte 

Campos, prefeito de Gov. Celso Ramos, a Marcha 

sempre trás  resultados positivos. Para ele, “A maior 

prejudicada com o agravamento da crise política é a 

sociedade e nós prefeitos que recebemos a maior 

carga. Esperamos que, passada esta crise, possa-

mos atender melhor os cidadãos que vivem em nos-

sos municípios”, registra.  

Carta da Marcha: Acesse https://goo.gl/bAlTji 

XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA AOS MUNICÍPIOS  

https://goo.gl/bAlTji


“Com certeza essa é a maior Marcha da história do 

municipalismo brasileiro. Os municípios passam 

por um momento de extrema dificuldade 

financeira e necessitam de reformas para que 

possam atender dignamente a população”. 

Geraldo Pauli, prefeito de Antônio Carlos 

“Como município pequeno precisamos muito de 

apoio dos nossos deputados e do governo federal. A 

união dos prefeitos é muito importante”. 

Vitor Norberto Alves , prefeito de Leoberto        

Leal 

“A gente espera algumas conquistas e algumas 

melhorias para os municípios nesse momento difícil, 

uma dificuldade enorme que estamos passando. 

Buscamos melhorar a  qualidade de vida do cidadão”. 

Gian Francesco Voltoline, prefeito de Nova Trento 

A OPINIÃO DOS NOSSOS PREFEITOS  

“Em toda Marcha se ganha alguma coisa. Eu gostei 

muito porque o presidente da República veio ex-

plicar a situação do país. O que a gente ganha aqui 

é o que nos ajuda lá no município”. 

Gilberto Dorigon “Zebra”, prefeito de Angelina 
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“Desde vereadora eu participo da Marcha. Temos a 

oportunidade de aprender, de sermos mais 

municipalistas e levarmos daqui esperança para o 

nosso povo para um atendimento melhor na saúde, na 

educação, na infraestrutura”. 

Cleci Veroneze , prefeita  de Rancho  Queimado 

“A Marcha para nós prefeitos é muito importante. 

Vivemos momentos difíceis em razão da crise 

política no Brasil. É preciso continuar enxugando a 

máquina pública”. 

Edésio Justen, prefeito de Santo Amaro da 

Imperatriz 

“Essa marcha é importante principalmente para nós 

que estamos no primeiro mandato de prefeito. O 

evento nos trás conhecimento novo mostrando os 

caminhos a serem seguidos”. 

Ricardo Carvalho, prefeito de São Bonifácio 

“A Marcha tem sido importante para os nossos 
municípios e para nós, prefeitos, adquirirmos 
conhecimentos, trocarmos ideias e pressionarmos 
o governo federal para que olhe com mais carinho 
e com mais atenção os municípios” 

 
Daniel Netto Cândido, prefeito São João 
Batista 

“O que a gente espera  é que alguns problemas dos 

nossos municípios sejam resolvidos com o nosso 

trabalho, com a nossa determinação e com mudanças 

em legislações”. 

Ernei José Stahelin, prefeito de São Pedro de 

Alcântara 
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A região da Grande Florianópolis está representada no Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência 

Social – COEGEMAS. A secretária Municipal da Assistência Social de Governador Celso Ramos, Ellen Prim, foi 

eleita para o cargo de 1ª secretária.  

A eleição da nova diretoria aconteceu no dia 24 de maio. A nova diretoria do COEGEMAS ficou assim constituída 

Presidente: Vagner Ferreira de Oliveira, de Joinville;  

1º Vice-Presidente - Sandra Spautz Granemann, de Caçador;  

2º Vice-Presidente -  Samuel Ramos, de Lages;  

Secretário Geral - Glacy Pacheco Dukius, de São Carlos;  

1ª Secretária – Ellen Prim, de Governador Celso Ramos;  

1º Tesoureiro - Danielle Cristina Zanella Radke, Rio do Sul,  

2º Tesoureiro - Jucelino Jorge Ferraz, Joaçaba.    

O Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS, é uma entidade civil, de direito 

privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de duração indeterminada. 

 

 

 

 

 

          

Aniversariantes de Junho 

  Grande Florianópolis  na diretoria do COEGEMAS  

05 - Rodrigo Duarte da Silva 
         assessor jurídico do presidente 

06 - Adriana de Freitas 
         auxiliar de serviços gerais 

11 - Bento P. Ramos Filho  
         auxiliar de serviços gerais  

12 - Luiz Antônio Gerardi 
         contador 

16 - Edson Cattoni 
         consultor /  arquiteto e urbanista 

23 - Alcides Manoel da Silva  
         auxiliar técnico  


