
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 1 

REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS – GRANFPOLIS,  realizada no dia oito de  abril do 2 

ano de dois mil e vinte e dois,  nas dependências do Portal das Águas – Festas e 3 

Eventos, no Município de Angelina, convocada pelo Edital Nº 002/2022, publicado no 4 

dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e dois, no Diário Oficial dos Municípios – 5 

DOM,  sendo iniciada às nove horas, em segunda convocação, contando com a 6 

presença de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores, 7 

Secretários Municipais e colaboradores da Associação. Após formada a mesa dos 8 

trabalhos, o Presidente da GRANFPOLIS, Prefeito Municipal de São José, Orvino Coelho 9 

de Ávila,  deu as boas vindas a todos, falando da grande satisfação da primeira 10 

assembleia presidida por ele e agradeceu a presença de todos. Em seguida fizeram uso 11 

da palavra a  Prefeita anfitriã, Roseli Anderle, de Angelina, o Prefeito Municipal de 12 

Florianópolis, Topazio Silveira Neto, o Vice-Prefeito de Angelina, Sérgio Murilo Costa e 13 

o Presidente da Câmara Municipal de Angelina, Irio Schmitt, todos destacando a 14 

importância da Assembleia da GRANFPOLIS e a união da Região da Grande 15 

Florianópolis. Em seguida a Prefeita Roseli Anderle convidou os participantes para 16 

assistirem a um vídeo das belezas naturais de Angelina. Retomando a palavra, o 17 

Presidente Orvino Coelho de  Ávila colocou em deliberação a ata da assembleia 18 

anterior sendo  aprovada por unanimidade. Na sequência o Assessor de Gabinete do 19 

Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária do MPSC, Doutor Eduardo Magnus 20 

Michalski fez a entrega do Diagnóstico do Programa Saúde Fiscal para os Municípios da 21 

Grande Florianópolis, explicando o que é o programa e falando dos avanços nos 22 

últimos tempos. Seguindo a pauta, o Consultor Jurídico da Associação, Doutor Mauro 23 

Prezotto  palestrou sobre as implicações e vedações da lei eleitoral nos Municípios no 24 

ano de dois mil e vinte e dois. Destacou questões como o uso de bens públicos, 25 

inauguração de obras com a participação de candidatos, revisão geral anual dos 26 

servidores, publicidade institucional, não afastamento de Vice-Prefeitos e Vereadores, 27 

dentre outros assuntos. Respondeu ainda questionamentos da Presidente da Câmara 28 

Municipal de São José, Méri Terezinha de Melo Hang e do Prefeito Municipal de 29 

Alfredo Wagner, Gilmar Sani. Na sequência a Arquiteta Daniela Otto, Consultora de 30 

Planejamento Urbano da GRANFPOLIS, apresentou alguns informes sobre a Lei 31 

14.285/2021, que amplia a autonomia dos Municípios para definição de metragens de faixa 32 

de Área de Preservação Permanente (APP) ao longo de cursos d'água em área urbana 33 

consolidada. A Prefeita Municipal de Rancho Queimado, Cleci Aparecida Veronezi, falou sobre 34 



 

a experiência de Rancho Queimado nesta questão e colocou à disposição de todos o Projeto de 35 

Lei elaborado pelo seu Município. O Prefeito Municipal de Antônio Carlos, Geraldo Pauli, 36 

seguido do seu Vice-Prefeito, Felipe Alexandre Schmitz, solicitaram uma avaliação por parte da 37 

GRANFPOLIS ou do CIM-GRANFPOLIS no sentido de ampliar a assessoria nas questões do 38 

REURB. Em seguida o Presidente da Associação fez um intervalo na Assembleia Geral Ordinária 39 

da GRANFPOLIS para a realização da Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal 40 

Multifinalitário da Grande Florianópolis e da Assembleia Geral Extraordinária da Associação. 41 

Retomando os trabalhos, a Prefeita Cleci  Veronezi fez um convite a todos para participarem 42 

do evento de inauguração da cobertura da praça do centro e implantação do mirante, que 43 

contará com a presença do Governador do Estado. Após foi feita a eleição e posse dos 44 

membros do Conselho Político da Associação que ficou assim constituído: ORVINO COELHO DE 45 

ÁVILA - Prefeito Municipal de São José, SOLANGE BACK - Prefeita Municipal de Anitápolis, 46 

NADIR CARLOS RODRIGUES - Prefeito Municipal de Paulo Lopes, OMERO PRIM - Prefeito 47 

Municipal de Águas Mornas e Presidente do CIM-GRANFPOLIS, VITOR NORBERTO ALVES - 48 

Prefeito Municipal de Leoberto Leal e Presidente do CIS - GRANFPOLIS, FELIPE ALEXANDRE 49 

SCHMITZ - Vice-Prefeito de Antônio Carlos, LUCAS ROSA VIEIRA - Presidente da Câmara de 50 

Biguaçu, ANGELA SILVA - Primeira-Dama de Governador Celso Ramos. Em seguida o Presidente 51 

convidou os eleitos para assinarem o livro de posse, sendo então declarados empossados a 52 

partir daquele momento, para   cumprir o mandato no período coincidente com o 53 

mandato dos Conselhos Executivo e Fiscal da Associação.  Dando continuidade a pauta, o 54 

Prefeito Orvino Coelho de Ávila convidou o Diretor Executivo da GRANFPOLIS, Ernei José 55 

Stähelin, para tratar do item assuntos diversos. O Diretor apresentou uma solicitação por parte 56 

das colaboradoras da Associação para que a Licença Maternidade fosse prorrogada de quatro 57 

para seis meses ficando em conformidade com a grande maioria dos Municípios da Grande 58 

Florianópolis. Expôs um problema muito grave de saúde de uma colaboradora da associação, 59 

que já é aposentada pelo INSS, não tendo mais direito a nenhum auxílio doença,  e propôs que 60 

a remuneração paga a colaboradores nesta situação continue a ser paga durante um período 61 

de seis meses no percentual de cem  por cento e, se necessário, mais seis meses no percentual 62 

de cinquenta por cento. Ainda nesta questão, solicitou a aprovação de um auxílio saúde 63 

extraordinário para apoiar o tratamento de saúde desta colaboradora. Posto em votação pelo 64 

Presidente, tudo foi aprovado por unanimidade, ficando o valor do auxílio saúde 65 

extraordinário  para ser definido pelo Conselho Executivo da GRANFPOLIS em reunião a ser 66 

marcada. O Diretor Ernei Stähelin teceu comentários sobre a Marcha a Brasília em Defesa dos 67 

Municípios, destacando a obrigatoriedade de apresentação da carteira de vacinação para 68 

acesso ao local do evento e da frequência mínima de setenta e cinco por cento. Por fim, o 69 

Presidente Orvino Coelho de Ávila colocou em votação a escolha dos Municípios de Antônio 70 



 

Carlos e Florianópolis para as próximas Assembleias Gerais da GRANFPOLIS, sendo aprovados 71 

pelos participantes. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 72 

Assembleia, sendo lavrada a presente ata, que vai por mim Gilberto Brasil, Diretor 73 

Administrativo e Financeiro, e pelo Presidente Orvino Coelho de Ávila, Prefeito 74 

Municipal de São José, assinada. 75 

 

Florianópolis (SC) em 08 de abril de 2022. 
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