ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDES

Aos três dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezesseis, às dez e trinta
horas, na sede da Associação Catarinense de Engenheiros - ACE situada na
Rua Capitão Euclides de Castro nº 360 no bairro de Coqueiros, na cidade de
Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros
representantes
das
Entidades
que
compõem
o
CONSELHO
METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS - COMDES, em Sessão Ordinária. A Presidente do
COMDES, Sra. Sandra Molinaro cumprimentou a todos os presentes e
deu inicio aos trabalhos apresentando sua Assessoria: Hermes de Azevedo –
Secretário, Juliana Dias, Tesoureira, e Alexandre Alves, Assessor em
Comunicação, e convidou o Sr. Alysson L. Micoski para fazer a leitura da ata
da reunião anterior. Após a leitura colocou em votação a aprovação ou não da
ata, sendo aprovada por unanimidade. Ato continuo a Presidente fez um breve
histórico da eleição do Senhor Adriano Carlos Ribeiro até a sua saída.
Justificou a antecipação do horário da reunião para as 10:30h em virtude da
Audiência Publica do Aeroporto Internacional Hercilio Luz que se iniciará as
13:30h e o Comdes estará sendo representado. Apresentada a nova
coordenadora do GT Institucional Sra. Miriam Amarante e informou que dará
todo empenho para o bom trabalho do GT institucional, e que será priorizado a
constituição do Estatuto Social do Comdes, formação de personalidade
Jurídica para o mesmo. Informou que esta em estudo a publicação de uma
Revista Institucional do Comdes e passou a palavra o Sr. Alysson para maiores
esclarecimentos da mesma e justificou a importância do Comdes ter um veiculo
de comunicação institucional, surgindo à idéia da mesma com o Ex-Presidente
Adriano. Com a palavra o Sr. Marcelo Kumpff, da empresa BSC Burial, para
apresentação da revista. O Sr. Raul Zucatto questionou se a revista
contemplaria os eixos pré definidos pelo Ex- Presidente Adriano para este ano.
O Sr. Alysson respondeu que os eixos serão mantidos conforme definidos pelo
Ex-Presidente Adriano. A seguir com a palavra o Sr. Jaime Ziliott –
coordenador GT Aeroporto, apresentou e relatou a sua conversa com o
Superintendente da Infraero sobre a concessão do Aeroporto Internacional
Hercílio Luz. A seguir com a palavra o Senhor Carlos Alberto Riederer –
Coordenador dos Projetos da Prefeitura Municipal de Florianópolis que
acompanhou desde 2001 todo o processo envolvendo a ampliação do

Aeroporto Internacional Hercílio Luz. A Presidente abriu o debate sobre o
Aeroporto Internacional Hercilio Luz. Usando da palavra o Senhor Raul Zucatto
dizendo que o assunto é recorrente e merece ser aprofundado e analisado pela
Engenharia. Questionou o investimento de 1.100 bilhões (Hum bilhão e cem
milhões) e como seria investido ao longo dos 30 anos de concessão. Senhor
Jaime Ziliotto questionou a forma do uso do Aeroporto Internacional Hercílio
Luz após a concessão que seria destinado somente ao uso de embarque e
desembarque de passageiros ou também para uso de carga e descarga. A
seguir a Presidente apresentou o Senhor Daniel Hietsen Horongoso,
Superintendente da Região Sudeste do Sesc que usou da palavra e falou do
interesse da entidade participar do Comdes e colocou o Sesc a disposição.
Usando da palavra o Senhor Paulo Boama, Assessor do Senador Paulo Bauer
colocou o Gabinete do mesmo a disposição do Comdes e em seguida o
Assessor do Deputado Estadual João Amin que também colocou o Gabinete a
disposição do Comdes. Usando da palavra a Senhora Anita Pires – Presidente
da Floripa Amanhã solicitou a participação das entidades no Projeto Água Boa
é a onda, coletando assinaturas em apoio a campanha. Por ultimo a
Presidente explanou a dificuldade em manter a obrigação de trinta almoços
conforme a proprietária do Buffet solicitou. Após algumas considerações ficou
aprovado a procura de um outro local que pudesse atender as necessidades
das Reuniões do Comdes. Nada mais havendo a tratar, eu Hermes de
Azevedo, Secretário do Comdes, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será por todos assinada. Florianópolis três de Junho de dois e
dezesseis.

