
 
 

 

Página 1 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE 1 

FLORIANÓPOLIS, SOBRE AS ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR  2 

Às 17h (dezessete horas) e 45 min (quarenta e cinco minutos) do dia 20 (vinte) 3 
de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi iniciada Audiência Pública no EBM 4 
Herondina Medeiros Zeferino, Endereço: Servidão Três Marias, nº 1072, 5 
Ingleses do Rio Vermelho, Florianópolis, SC, CEP: 880010-102, sob a 6 
presidência do Sr. Carlos Leonardo Costa Alvarenga, Coordenador Geral da 7 

Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e 8 
Superintendente do IPUF e com a participação das pessoas indicadas na lista 9 
de presença anexa. O Sr. Carlos Alvarenga inicia sua fala: Boa tarde a todos, 10 
17h45 (dezessete horas e quarenta e cinco minutos) dou por aberta a Audiência 11 
Pública Distrital do processo de Revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Para 12 

quem não me conhece, meu nome é Carlos Alvarenga, estou Superintendente 13 

do IPUF, atualmente, e também Coordenador da Comissão Multidisciplinar do 14 
Processo de Revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Queria agradecer a 15 

presença de todos que estão aqui, um especial agradecimento à presença 16 
daqueles que são da comunidade, pois é essa a finalidade da Audiência Pública, 17 
nós viemos colher a manifestação da comunidade. Dando continuidade eu vou 18 

primeiro cumprimentar a mesa e apresentar a mesa para vocês. Obrigado pela 19 
presença Prefeito Topázio, é essencial essa presença sua nessa participação 20 
das Audiências Públicas, que têm sido 100% (cem por cento), praticamente 21 

todas as Audiências a presença de você aqui, acompanhando esses trabalhos, 22 
que nós temos feito e escutando a comunidade; à esquerda do Prefeito está o 23 

Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano, Arquiteto e Urbanista, Michel 24 
Mittmann; a esquerda do Michel, Cibele Assmann, que é Arquiteta e Urbanista 25 
também, Servidora e é Diretora de Planejamento Urbano IPUF e Coordenadora 26 

Técnica Geral da Comissão Multidisciplinar de Planejamento do Processo de 27 

Revisão do Plano Diretor; a minha direita Alexandre Felix, Geógrafo, Servidor do 28 
IPUF e também Secretário Executivo da Comissão Multidisciplinar do Processo 29 
de Revisão do Plano Diretor; a direita dele o Comandante Araújo, Secretário de 30 
Segurança Pública do Município de Florianópolis, também Conselheiro 31 

Executivo da Comissão Multidisciplinar do Processo de Revisão do Plano 32 
Diretor. Para darmos início eu vou explicar para vocês que nós vamos ter 4 33 
(quatro) momentos. No primeiro momento a gente vai explicar as regras de 34 
participação da Audiência. No segundo momento nós vamos ter uma 35 
apresentação geral do Secretário Michel Mittmann, onde ele vai apresentar os 36 

conceitos gerais do processo de revisão, depois nós entraremos numa etapa que 37 
é de explicação dos conceitos específicos para o Distrito dos Ingleses do Rio 38 
Vermelho e, por fim, nós iremos fazer uma manifestação, colher a opinião de 39 

vocês, porque nós estamos construindo o Projeto de Lei com a comunidade. Não 40 
existe ainda o Projeto de Lei, nós estamos em construção com vocês ok! Então, 41 
primeiro gostaria também de agradecer a presença do Vereador Afrânio, 42 
obrigado pela presença Vereador. Vou pedir ao pessoal da instituição, aqui da 43 

FEPESE, que está conduzindo e fez a organização de todo o cerimonial, para 44 
passar o vídeo de regras de participação da Audiência e peço que todos prestem 45 
bastante atenção, para que evite ter dúvidas, mas de qualquer forma, se tiver 46 
dúvidas após o vídeo, vocês podem pedir esclarecimentos à equipe da FEPESE 47 
que eles esclarecerão pra vocês. Pode passar o vídeo. AUDIOVISUAL QUE 48 
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APRESENTA AS REGRA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. A seguir segue o 49 
conteúdo que foi transcrito na integra: “A sua contribuição é essencial para 50 

construir um Plano Diretor que converse com as necessidades de Florianópolis 51 
e você pode participar da revisão do plano de diferentes formas, seja por 52 
Consulta Pública, Audiências de trás e geral. Mas você sabe como elas irão 53 
funcionar? As Audiências públicas são uma ferramenta democrática importante 54 
na hora de participar da revisão do Plano Diretor. Elas são de caráter consultivo, 55 

com o objetivo de informar, colher dados e informações e críticas da população, 56 
serão realizadas 13 (treze) Audiências distritais e uma Audiência geral final. 57 
Todas terão início às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e 58 
serão feitas em dias alternados, mas, para participar e realizar a sua 59 
manifestação, é importante que as regras presentes no Regimento Interno das 60 

Audiências sejam respeitadas para se manifestar, deverá ser respeitada de 61 

inscrição prévia e para se inscrever é preciso solicitar a ficha de inscrição. O 62 

prazo de inscrição inicia 15 (quinze) minutos antes da Audiência e se encerra 3 63 
(três) horas após o início das mesmas. REGRAS DA AUDIÊNCIAS As 64 
Audiências públicas serão gravadas e disponibilizadas no canal do youtube da 65 
Prefeitura Municipal de Florianópolis; As Audiências públicas terão a duração de 66 

no mínimo 4h (quatro horas), podendo ser prorrogado por iniciativa do Presidente 67 
da Audiência para conclusão das manifestações previamente inscritas; Todos 68 

deverão assinar lista de presença para registro da Audiência; O uso da palavra 69 
será por ordem de inscrição e não serão permitidas interrupções da ordem, sobre 70 
qualquer aspecto ressalvada as prioridades legais. Manifestações por escrito 71 

deverão ser entregues na forma de Consulta Pública; Todos os cidadãos terão 72 
direito a palavra apenas um uma vez e na sua ordem de inscrição tendo 2 (dois) 73 

minutos para manifestação podendo ser prorrogado por 30 (trinta) segundos 74 
apenas para encerramento do raciocínio e após o tempo acabar a fala será 75 

encerrada. Com exceção os presidentes ou representante das associações 76 
representativas dos vários seguimentos da comunidade, exercida comprovação 77 

conforme prevê a lei complementar n. 482/2014, (quatrocentos e oitenta e dois 78 
de dois mil e quatorze) terão o direito a palavra também apenas uma vez, na sua 79 
ordem de inscrição, com o tempo de 5 (cinco) minutos para manifestação, 80 

podendo ser prorrogado por 30 (trinta) segundos, apenas para encerramento do 81 
raciocínio e após o tempo acabar, a fala será encerrada. Importante ressaltar 82 
que o participante inscrito não pode ceder o seu tempo para somar ou mesmo 83 

para transferi-lo para outra pessoa. A gravação, ata, lista de presença e fichas 84 
de inscrição, serão publicadas no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis no 85 
prazo máximo de (3) três dias úteis. As Audiências públicas iniciarão com 86 
apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da Audiência, por meio 87 
audiovisual, no início do evento. Seguirá com as manifestações de cidadãos que 88 

procederam as inscrições prévias, durante a Audiência, dentro do prazo e por 89 
ordem de inscrição. Então seguirá para considerações finais pela mesa diretora, 90 

e então o encerramento. Além disso, para segurança e garantia da manifestação 91 
de todas as condições de acesso e permanência no ambiente e da realização da 92 

Audiência Pública, são os seguintes: Instrumentos musicais, mastro de bandeira, 93 
objetos, bebidas alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar a 94 
prática de ato de violência; Não arremessar objetos de qualquer natureza no 95 
interior do recinto, não portar ou utilizar fogos de artifício, ou quaisquer outros 96 
engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos; Não incitar e não 97 
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praticar atos de violência física ou verba. Para ter acesso ao regimento interno, 98 
com as regras das Audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada 99 

Audiência distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no 100 
site que está aparecendo aqui na tela: “Participe e contribua com as discussões.” 101 

O conteúdo do referido vídeo poderá ser acessado no site 102 
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. O Sr. Carlos Alvarenga retoma a palavra e 103 

antes de passar a palavra, para o Secretário Michel para sua apresentação, 104 
cumprimenta algumas autoridades presentes: Rodrigo da Silva Vieira, Diretor de 105 
Desenvolvimento Urbano da ACIF, obrigado pela sua presença; Hélio Leite, 106 
Gerente de Articulação da CDL, muito obrigado pela sua presença. Reforçar 107 
também, como as regras estão dispostas aqui no vídeo, que as inscrições para 108 

manifestação já se iniciaram e vão até às 8h45 (oito horas e quarenta e cinco 109 
minutos), após esse período não será permitida novas inscrições, ok! Então 110 

Michel, vamos entrar agora então nessa explicação geral para todos 111 

acompanharem e entrarem nesse nivelamento de raciocínio, para nós 112 
acompanharmos o Processo de Revisão. A palavra é sua Michel. O Secretário 113 
Michel Mittmann inicia sua apresentação: Boa noite a todos. Cumprimentando 114 

aqui o Prefeito Topázio, por sinal a gente tá dando nota 9,5 (nove e meio), porque 115 
teve um diazinho, que ele teve uma emergência, que não pode vir, mas com 116 
presença 100% e louvar inclusive, que na Audiência Central, a gente foi até que 117 

horas lá Carlos? É meia-noite e trinta, meia-noite e quarenta e logo depois ele 118 
pegou um avião e foi a São Paulo, representar o Município, no encontro da 119 

UNESCO. Então, agradecer e de volta aqui, já está aqui de novo, então acho 120 
que mais do que uma presença, ele toma nota aqui, cria uma lista gigante, não 121 
precisa nem transcrever depois, porque ele já transcreve para nós aqui tudo, e 122 

aí chega na sexta-feira, ele distribui cartinha, tarefa, para um monte de gente 123 
que independente do Plano. Então obrigado Topázio, pelo apoio. Agradecer o 124 

Alexandre Félix, nosso Secretário da Comissão e a Cibele aqui em nome de 125 
todos os técnicos do IPUF. E agradecer a presença de todo mundo, tem gente 126 

chegando, não tem problema. Esse material que a gente já apresentou, já está 127 
disponibilizado há algum tempo no site do Plano Diretor. Mas também 128 

independente de pegar o conteúdo atual do jeito que está aqui hoje, a própria 129 
Audiência que nós estamos realizando, o que nós vamos falar aqui, o que cada 130 
um dos senhores e senhoras falar, vai estar gravado e disponibilizado, para 131 
depois poder olhar com mais calma e fazer a crítica, poder sugerir com mais 132 

tranquilidade, se for o caso, dentro da Consulta Pública, que eu vou falar um 133 
pouquinho mais adiante. Dito isso, é importante citar que a gente está nessa fase 134 
aí, que junta mais ou menos esses 4 (quatro) ícones, essas 4 (quatro) etapas. A 135 
questão do diagnóstico, que é um diagnóstico preliminar. É um diagnóstico que 136 
indica o porquê da necessidade de mudança. Então ele analisa, traz dados 137 

preliminares dos Distritos, indica como é que a gente está se desenvolvendo ou 138 
não, e traz também uma análise de como a Lei está conseguindo alcançar seus 139 

próprios objetivos. Então o Plano Diretor, ele tem dentro do Plano Diretor, uma 140 
Lei que é a Lei 482, que é o que a gente está buscando revisar e, um dos 141 
princípios para a revisão, era tentar identificar se ela realmente estava sendo 142 
eficiente, se ela estava cumprindo os seus propósitos, seus objetivos. E a gente 143 
identificou que tem uma série de situações, desde erros mais comuns, até 144 
objetivos estratégicos, daqueles fundamentais para a cidade, que não estão 145 
acontecendo. Isso tem causado e gerado um impacto muito grande para a 146 
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população em geral. Além disso, a gente já apresenta então uma ideia 147 

conceitual, uma pré-proposta de como a gente pretende organizar as propostas, 148 
no sentido de reorganizar os bairros principalmente, mas também dentro do 149 
material impresso, que está no site, diz os itens, os eixos, que a gente está 150 
procurando identificar na Lei, que a gente pode melhorar. Então o que a gente 151 
quer ouvir muito dos senhores a senhoras hoje, é quais são as dores, quais são 152 

as dificuldades, e se tiverem (...) não precisa ser hoje, pode ser também na 153 
Consulta, pode ser na Audiência Final, a gente tem até o dia 12 de agosto a 154 
Consulta, para que tragam, que possam contribuir em qualquer tema, qualquer 155 
sugestão, que a gente vai fazer o trabalho de identificar ao que aquilo cabe, em 156 
que lugar se encaixa, qual a caixinha que se encaixa na estratégia, para que a 157 

gente consiga ou atender, ou realocar para uma determinada situação, vê se ela 158 
motiva uma alteração da Lei atual que é a Lei 482. Estamos então realizando 159 

hoje a apresentação desses conceitos, junto com o site, para que colher as 160 

informações e contribuições da população através, exatamente, de 13 (treze) 161 
Audiências. Hoje estamos alcançando a 10º (décima) Audiência, então faltam 3 162 
(três) distritais. Teremos Audiência Final ainda, e como eu falei a Consulta 163 

Pública. Isso tudo está no site que está aparecendo aí, muito embora tenha QR 164 
codes espalhados, que é aquele codigozinho, aponta o celular, tem também na 165 

entrada, ali, o próprio material impresso. Se quiser Cibele, erguer o material aqui 166 

do estudo técnico, só para o pessoal identificar. A Cibele vai mostrar aqui. São 167 
2 (dois) cadernos geralmente. Geralmente não, sempre, desculpa. Um caderno 168 

que faz uma leitura preliminar do bairro, das suas características, detalhes, e o 169 
outro caderno que traz ideias gerais, diretrizes de revisão dentro do conceito que 170 
a gente quer aplicar na cidade. Então, geralmente, geralmente não, são sempre 171 

2 (dois) cadernos, além de materiais gerais, vídeos, que vão explicando. O 172 
caderno está ali fora também, e também está nas unidades do Pró-cidadão, para 173 

quem não tiver internet poder acessar lá. Então lembrando, nós estamos neste 174 
momento na revisão da Lei 482. O Dr. Carlos aqui já falou que a gente embora 175 

tenha minutas anteriores, já previamente discutidas, como a 1715 (dezessete 176 
quinze), depois tivemos a 2021 (dois mil vinte e um) que está também disponível 177 

no site, o que nós estamos é reconstruindo uma minuta a partir das contribuições 178 
técnicas e das contribuições da sociedade e aí sim, a partir dessas contribuições, 179 
de todo um relatório, de uma análise, a gente vai propor a minuta final, que vai 180 
ser apresentada para o Conselho da Cidade. Para a comunidade como um todo, 181 

vai ser apresentado para todos e para o Conselho poder trabalhar, identificar 182 
ponto a ponto, ver de que forma a comunidade se manifestou sobre aquele ponto 183 
ou não, ver se aquele ponto foi justificado tecnicamente. E também o próprio 184 
Conselho vai poder novamente ouvir a comunidade dentro das formas possíveis, 185 
para se manifestar e dar o seu parecer final, para que daí sim, finalizado o 186 

trabalho do Conselho da Cidade, a gente tem um novo ciclo, que é um ciclo 187 
democrático e importante, que é a Câmara de Vereadores. Os Vereadores 188 

eleitos de forma democrática, vão apreciar o texto, vão receber (Cumprimentar 189 
o Vereador Adrianinho aqui), vão receber todo esse material da participação 190 
comunitária, da participação técnica, e da participação do Conselho da Cidade, 191 
para fazer o seu juízo, apreciar a matéria com mais, com toda tranquilidade que 192 
eles desejarem para votar. Voltando agora em termos de conteúdo, esse mapa 193 
aqui (aponta para o telão), ele mostra primeiro, ali o que está em vermelho, é 194 
onde a gente ocupava, onde é que tinha casa, tinha prédio, tinha rua, tinha onde 195 
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é que as pessoas moravam lá em 1980 (mil novecentos e oitenta) e tinha em 196 

torno de 200.000 (duzentas mil) pessoas que estavam na ilha. E a cidade foi 197 
crescendo em um ritmo de cerca de 10.000 (dez mil) pessoas por ano e foi 198 
expandido. Veja que só em 10 (dez) anos, de 80 (oitenta) para 91 (noventa e 199 
um), como cresceu, como se espalhou a cidade. Então aqueles bairros, o próprio 200 
Ingleses que tinha um núcleo aqui (mostra o mapa) pesqueiro, que ainda tem e 201 

outros bairros aqui da região norte que tinham, receberam muita ocupação, já 202 
desde a década de 90 (noventa), especialmente porque a gente começou e teve 203 
aquele boom turístico, que se voltou a construção de Canasvieiras, Jurerê, que 204 

veio na esteira da década de 70 (setenta), com a abertura 401 (quatrocentos e 205 
um). Isso foi criando bairros, foi criando lugares que as pessoas, primeiro foram 206 

para (...) vamos dizer assim: veranear, encontravam populações que já estavam 207 
estabelecidas, acabaram ficando nesses lugares, cada vez mais. Mais 208 

recentemente se tornam lugares de moradia permanente e junto corre atrás os 209 

serviços, o comércio e outras situações. E vai se montando o desenho de um 210 
lugar, de um pedaço de cidade. Veja como vem evoluindo, na década de (...) dos 211 
anos 2000 (dois mil) se espalha bastante ali para a planície do Rio Vermelho, 212 

com uma ampliação bastante grande de ocupações irregulares, ou seja, aqueles 213 
loteamentos que foram abertos sem um olhar do poder público. A pessoa pegava 214 
e dividia a terra, talvez por dificuldades, também de legislação de aplicação da 215 

norma e, uma alternativa econômica também, de conseguir fazer a preço mais 216 
barato. Teve gente oportunista nisso, e ainda tem, que vai se criar um modo de 217 

produção de cidade de forma irregular. Mas é muita gente que também mora 218 
nesses lugares e acaba adquirindo, como talvez a única alternativa de comprar 219 
um imóvel na cidade nesses lugares, nessas planícies. Só para ter uma ideia, 220 

aqui no norte da ilha, na parte ali do Rio Vermelho, nós temos mais de 85% 221 
(oitenta e cinco por cento) das terras, dessa mancha vermelhinha, gerada por 222 

lotes irregulares. Desde 2014 (dois mil e quatorze) quando nós começamos com 223 
a lei vigente, a gente lançou, a cidade recebeu o cadastro, as pessoas foram se 224 

cadastrar 30.000 (trinta mil) lotes. 30.000 (trinta mil) lotes apareceram lá 225 
cadastrados para pagar IPTU, para pedir a sua participação. Nesse caso, como 226 

se fosse uma parte da cidade, normal, mais 30.000 (trinta mil) lotes irregulares 227 
contra apenas 900 (novecentos) lotes regulares. Ou seja, a cidade irregular está 228 
dando um baile na cidade regular, que é a cidade aprovada e tal. O preço da 229 
terra, dificuldade de aprovação, falta de alternativas, são casos que aconteceram 230 

e levaram a esse cenário. E levamos até os dias de hoje, 2019 essa mancha 231 
urbana, um pouquinho antes da pandemia, já consolida todo o território da 232 
cidade, ocupado por habitação, comércio e serviços de alguma forma, alguns 233 
bairros com mais comércio, outros com menos. E existe um descompasso entre 234 
esses comércios e serviços, essa mancha aqui, o vermelho ali (aponta no mapa), 235 

é na região bem no Centro, onde tem a região central. Significa o lugar de maior 236 
concentração de atividades econômicas e de atividades de serviços, creches, 237 

hospitais, ou seja, tudo que torna uma cidade mais inteira, e que beneficia a 238 
população como um todo. A gente não tá dizendo que vai o Centro vai ter que 239 
se repetir em todos os bairros, não é isso tá. Mas o que acontece é que no resto 240 
de todos os outros bairros não corresponde à noção de formação de um centro, 241 
de um lugar organizado, como comparado com o centro da cidade. E aí é óbvio 242 
que vai dar trânsito, é óbvio que vai dar problema de mobilidade, porque a gente 243 
tem que tirar todas as pessoas de um bairro e levar para trabalhar, todas não, 244 
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algumas trabalham aqui, mas levar muitas pessoas, todo dia, para trabalhar em 245 

outros lugares. Ninguém vai chegar: bom, vou fazer a Prefeitura aqui, não é isso 246 
somente, são outras coisas. Mas às vezes o emprego mais qualificado, de um 247 
centro de tecnologia, um hospital, uma unidade, até que seja até particular 248 
porque não, uma universidade, uma ampliação da rede de ensino, equipamentos 249 
culturais, tudo isso vai se somando para que o bairro seja realmente um bairro. 250 

E está faltando muito disso como esse gráfico mostra. A gente tem uma 251 
estimativa que (...) porque o bairro necessitaria tem um descompasso de 10 252 
(dez) anos. 10 (dez) anos as pessoas vão lá moram. 10 (dez) anos depois 253 
chegam os serviços e tem chegado de uma maneira, através do não, porque é 254 
muito dos casos irregular, porque a lei não permite o básico. Vários lugares não 255 

pode ter a padaria, não pode ter um pequeno comércio, não pode ter um 256 
pequeno serviço, não pode ter a senhora que costura e esteja regularizada, 257 

porque o Plano Diretor diz: não essa área aqui só pode morar. Nessa área aqui 258 

só pode morar. É o que mais tem hoje no Plano Diretor é isso. Isso impede a 259 
regularidade, a justiça até econômica nesses lugares, as possibilidades de 260 
crescimento da própria população e, empurra mais pessoas para irregularidade 261 

e criam um sistema, que não me parece muito, para um porvir, para um 262 
andamento da cidade. E a gente assiste então lugares como o Centro bastante 263 
densos, bastante prédios, cercados, ali muito próximo de comunidades 264 

tradicionais, como no Morro da Cruz, que foi a única opção de estar ali presente, 265 
próximo a esse lugar de serviços, morar ali perto, não depender de transporte, 266 

ocupar esse lugar. Gradativamente o centro se expande, vai para o continente 267 
que começa a crescer, com bastante ainda vazios, lugares ainda espalhados. 268 
Em determinado momento da cidade o Plano Diretor foi muito generalista, ele 269 

chegou e disse: pode fazer prédio em tudo que é lugar. Aí gerou um monte de 270 
prédios espalhado, em alguns lugares, pequenos núcleos, daí um prédio mais 271 

longe do outro. Isso também é ruim. Deveria ter sido feito um planejamento que 272 
dizia: bom, vamos selecionar de que forma e em que lugar que a gente vai fazer 273 

esses centros. Daí gera situações como no Estreito, que a gente tem um prédio 274 
aqui, daí um monte de casinha, daí um prédio lá longe. Isso é ruim também, 275 

porque não cria uma uniformidade, não cria uma orientação de como o bairro 276 
pode crescer. Um erro histórico foi pegar e dizer não por completo esse modelo 277 
de prédios. Se disse, em 2014: bom, a gente tem medo de prédio, porque é mal 278 
feito, então vamos negar lugares que possam ter um pouco mais de densidade, 279 

um pouco mais de pessoas. Se negou praticamente para toda a cidade, 280 
deixaram só aqui no continente, na área central e em alguns pontos, fazer um 281 
pouco mais de densidade. Enquanto os outros bairros continuaram crescendo e 282 
crescendo de forma irregular, com bastante pessoas indo morar e espalhada. A 283 
cidade espalhada é bastante cara, é uma cidade difícil, ainda mais se for 284 

irregular, porque a gente precisa levar infraestrutura, precisa levar serviços para 285 
todo o morador que habita nesses lugares, certo! É como se fosse um 286 

condomínio, se tem mais rua para varrer do condomínio, mais caro vai ficar, se 287 
tem menos rua para varrer, porque as pessoas moram mais junto, mais barato 288 
vai ficar. É errado morar em baixa densidade? Não. Não é errado morar em baixa 289 
densidade, é legal, é bom, mas é mais caro, é mais caro para todos. Mas então 290 
vamos fazer um monte de prédio em todo lugar? Não. Mas como eu falei, é 291 
errado também, nós temos que selecionar lugares que podem servir para o 292 
bairro, que melhore a vida do bairro, que ofereça empregos, que retorne de forma 293 
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positiva, com infraestruturas para o bairro. Geralmente o que vai se dizer que é: 294 

com certeza falta esgoto, como é que querem crescer o lugar se falta esgoto? 295 
Como é que querem crescer o lugar se falta infraestrutura de transporte ou outras 296 
infraestruturas? O fato é que eles estão crescendo, independente de fazer 297 
prédios ou não fazer prédios, independente de ter pequenos centros ou não ter 298 
pequenos centros, eles estão crescendo. Estão crescendo de forma irregular e 299 

eles vão continuar produzindo necessidade de infraestrutura, esgoto, nós 300 
querendo ou não fazer essa reorganização do território. aqui a gente fala sempre 301 
na (...) essa aqui é uma foto do Campeche, a gente tem aqui no Rio Vermelho, 302 
nos Ingleses, aqui pertinho, descendo nos Ingleses do Rio Vermelho e no Rio 303 
Vermelho, a gente tem um modelo muito parecido com esse tipo de ocupação, 304 

depois vai ter fotos, que a gente chama (...) vai lá abre uma servidão, uma via, 305 
que vai construindo, construindo, construindo, ocupando, ocupando, ocupando, 306 

não tem praça, não tem infraestrutura, não tem calçamento e vai gerando uma 307 

conta cada vez maior para ser paga, uma conta gigantesca para ser paga. E 308 
gera dificuldades de toda ordem. Um exemplo que a gente usa bastante é o 309 
quanto que a gente gasta com o caminhão do lixo todo dia, numa rua dessas 310 

que não tem saída, e é gigante, vai e volta. O caminhão do lixo vai e volta, vai e 311 
volta, aí entra na rua, na outra rua vai costurando. A gente gasta praticamente o 312 
dobro de combustível se tivesse uma rua que conectasse e que fizesse mais 313 

aproveitamento, e isso é todo o dia, dinheiro da gente, que vai para pagar esse 314 
custo. Isso é a diferença entre uma cidade espalhada versus uma cidade que 315 

poderia ser reconfigurada e ser reorganizada. Então uma das ideias que se tem 316 
é que a promoção de alguns pontos organizados, dentro desses bairros que a 317 
gente vai selecionar, possa ajudar a corrigir problemas no resto do bairro 318 

também. Então pô, se a gente conseguir encontrar um lote em algum lugar, 319 
comprar ele, converter uma pequena praça para aquele lugar, mas também uma 320 

passagem de veículo, ou de pessoas, organiza um pouquinho aquela via, cria 321 
uma horta comunitária no que sobrar, cria um parquinho da criança, porque não, 322 

e deixar alguém construir em troca disso? Mas o que acontece é que todo mundo 323 
constrói espalhado e não retorna muito para o lugar. Continuando, Rio Tavares 324 

segue o mesmo modelo e lugares como Lagoa da Conceição, também espalhou 325 
de alguma forma, isso avança sobre coisas que são muito importantes para todo 326 
mundo, acho que ninguém dúvida que o que é o mais bonito da cidade, além 327 
natural dos moradores da cidade, é a beleza natural. Quanto mais a gente 328 

espalha, mais a gente vai consumindo dessa beleza natural, vai empurrando 329 
gente para cima dela e forçando pessoas a ocuparem esses lugares. Então está 330 
na hora de buscar um equilíbrio e evitar esse espalhamento, oferecer 331 
oportunidades. E essa oferta de oportunidades vai passar, fundamentalmente, 332 
por conseguir gerar políticas que gerem redução de preço de imóveis, porque é 333 

geralmente as pessoas mais pobres que acabam indo ocupar esses lugares mais 334 
distantes das infraestruturas, que acabam indo para cima das áreas de 335 

preservação, e que talvez seja o único lugar que eles consigam pagar, morar, 336 
etc. Continuando, Barra da Lagoa, está vendo? A cidade vem repetindo o mesmo 337 
modelo de ocupação. Armação veja como já vai para cima do morro, vai para 338 
cima daquele pequeno trecho de braço de rio ali. O próprio Pântano do Sul. Aqui 339 
em direção ao Norte, a gente começou a assistir na década de 70 (setenta), 340 
quem criou essa ligação e criou esses bairros foi a SC 401 (quatrocentos e um). 341 
Ela veio em contraposição àquela via interna que era a via antiga, que ligava 342 
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todos os bairros, costurando os morros. É Ela que está recebendo hoje, vamos 343 

dizer assim, a ponta de lança das ocupações para cima dos morros. Acho que 344 
tem um monte de gente aqui que vai diariamente ao centro e, se olhar ali, 345 
próximo do Governo do Estado, ali da sede do Governo do Estado à esquerda, 346 
se demorar uma semana, na semana seguinte tu já vai ver que está diferente, 347 
se demorar 3 (três) meses, tu vai ter um espanto de como cresce aquele morro. 348 

Antes o que era mais restrito ao Morro da Cruz, aquela comunidade, já se 349 
espalhou para os vários lugares da cidade e, aqui no Saco Grande, é um 350 
exemplo típico de uma ocupação irregular, de baixíssima renda e que talvez seja 351 
a única alternativa das pessoas. E ai a gente vai condenar pessoas a morar em 352 
lugares que estão em risco, colocando em risco a vida delas, que têm dificuldade 353 

de serviço. A gente tem que trazer essas pessoas, ofertar que essas pessoas 354 
tenham imóveis na cidade também, no lugar que tenha mais acessibilidade, que 355 

a gente consiga acessar o transporte e esse um ponto fundamental. Santo 356 

Antônio de Lisboa, no caminho, um lugar tem que ser preservado. A gente já 357 
falou disso, ao norte a gente tem balneários que nasceram de uma organização 358 
mais regular de quadras, um exemplo aqui é o centro dos Ingleses Norte, daqui 359 

pra lá a gente tem esse setor aqui, daqui pra lá a gente tem uma quadra, que foi 360 
loteada, que gerou espaços, gerou prédios, geralmente de veraneio, que agora 361 
tem mais gente morando. Só que (...) o que faltou nesse lugar talvez? Não tem 362 

nenhum comércio no térreo dos prédios, não tem vida urbana a não ser aquelas 363 
moradias. e isso poderia ter sido aproveitado melhor, poderia ter sido 364 

organizado, conferindo até oportunidades econômicas, mais vida urbana, tendo 365 
uma cidade mais até vigiada, mais integrada. Tem conflito, tem comércio? Tem. 366 
Tem conflito. Mas é o que a gente precisa e se tiver perto das moradias melhores. 367 

Então esse é um modelo que está previsto no Plano Diretor, que é o uso misto 368 
das edificações, mas que está bastante limitado ao longo do território, e a gente 369 

gostaria de incentivar isso. Vamos lá, Canasvieiras, chegando aqui no nosso 370 
Ingleses, então uma ocupação também bastante baixa em vários setores e, que 371 

vai se espalhando e, vai gerando problemas. É óbvio que se essas pessoas todo 372 
dia tem que se deslocar, vai dar problema de mobilidade e hoje nos falta espaço 373 

para ampliar, para melhorar a infraestrutura. e muito causada porque não existe, 374 
ou foi irregular, ou não existe motivação para trocar o que existe hoje, ou seja, 375 
se tem ali uma construção de 2 (dois) andares e já está previsto desde 2014 376 
(dois mil e quatorze) uma ampliação daquela via, se a gente passar a patrola e 377 

demolir, vai sair caríssimo, não temos dinheiro para pagar, e a pessoa vai 378 
receber uma indenização por aquilo. Mas se a gente conseguisse fazer uma 379 
troca, que ela ganhasse um índice construtivo e desse esse terreno, seria uma 380 
alternativa para conseguir esse espaço com ganha ganha. Ganhava o bairro, 381 
ganhava a cidade no sentido de investimento e, ganhava o empreendedor, ou 382 

quem fizesse, para ter o retorno daquele daquela troca. Fazer essa troca desde 383 
que seja o quê? Saudável para o bairro, tem que ser saudável para o lugar, tem 384 

que oferecer como uma melhoria do lugar, tem que ter as condições de esgoto, 385 
etc. Aqui que eu falo, a parte Norte, não tem um comércio ali, não tem vida 386 
urbana, fica um lugar quase que deserto se (...) em alguns tempos ficava mais 387 
deserto agora menos. Enquanto que o outro lado que é mais irregular, 388 
exatamente por ser irregular, tem comércio, tem vida, mas tudo irregular 389 
também, é um monte de coisa irregular, então são as contradições que a gente 390 
vive aqui no Distrito. E está acontecendo isso, a gente tem de pessoas morando 391 
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junto à duna, cada vez mais pressionando áreas ambientais. Essa aqui é a 392 

realidade aqui em direção a Capivari. É difícil lidar com esse tipo de cidade, é 393 
uma conta de reorganizar isso muito grande, vai precisar o que a gente chama 394 
muita REURB, que é a reurbanização. Mas a REURB, ela pode ser tangencial, 395 
ela não está dentro do Plano Diretor, é um outro instrumento, mas o Plano Diretor 396 
pode organizando os setores da cidade, produzir recursos e formas de melhorar 397 

esses lugares junto com a REURB. Continuando, aí vai dividindo o lote, que não 398 
pode hoje fazer divisão desse tipo, poderia só 3 (três) casas, então às vezes tem 399 
um terreno grande só para 3 (três) casas, aí a pessoa vai lá e bota 20 (vinte) 400 
porque o terreno é grande. Aí que fica 20 (vinte) irregular, mal pensado, mal 401 
planejado às vezes, loteamentos regulares versos regulares. No Rio Vermelho a 402 

mesma situação, vai se espalhando, vai tá abrindo rua, o pessoal vai se 403 
organizando, vai levando a vida, vai fazendo o bairro do jeito que dá, e não pode 404 

mercadinho, não pode em um monte de lugar da cidade, nessas especialmente, 405 

nessas ruas mais interiores não pode, porque não pode comércio maior que 50 406 
(cinquenta) metros, porque está escrito no Plano que não pode. Não pode é 407 
acontecer isso, nós temos que revisar o Plano para que coisas que o bairro 408 

precise possa. E ficaria bem mais bonito o cara tem um mercado em cima morar, 409 
morar, 2 (dois) apartamentos, ele a família, aluga o outro, tem mais vida urbana. 410 
Era uma casa a menos para cima do mangue, ou para cima da duna, se fosse 411 

organizado dessa forma, a partir dos lugares mais centrais. A gente está cheio 412 
de erro de desenho dos mapas, umas APPs marcado errado, APL marcado 413 

errado, ACI aquela azul é uma ACI, assim maluca, solta. a gente precisa criar 414 
um instrumento para responder ao cidadão que aquilo ali está errado e que não 415 
precisa nós fazer 13 (treze) Audiências Públicas, cada vez que encontrar um 416 

erro, mandar para a Câmara de Vereadores, não vai conseguir. Olha só a 417 
dificuldade que está essa.  a gente não dá conta de saber quais são todos os 418 

erros, o que a gente pode é estar sugerindo, queremos ouvi-lo sobre isso, porque 419 
não colocar no Plano Diretor um instrumento que permita dizer: identificado o 420 

erro, comprovado tecnicamente, de forma pública, vamos corrigir porque 421 
realmente tem um erro, mas tem que ter essa permissão, tem que estar escrito 422 

essa permissão no Plano, para que isso aconteça. E isso tanto para ACI como 423 
para AVL ou até para o sistema viário. O sistema viário desenhado, ele é um 424 
desenho genérico, e aí pega em cima de lotes que estão ocupados e poderia 425 
estar melhor alocado, só que está preso ali, não tem no Plano algo que diga: 426 

olha se vocês identificaram algo possa ser melhor, às vezes tem vias projetadas 427 
aqui em direção ao Rio Vermelho que pega, está tudo ocupado já. Qual que é o 428 
custo de demolição daquilo tudo? Por que não pode de repente ter um 429 
instrumento que nos permita avaliar se aquele custo é compatível ou o que se 430 
vai fazer? Então indenize de alguma forma organize isso, dê um caminho para o 431 

cidadão, que não pode deixar ele uma vida esperando, ou não tendo o direito de 432 
uso de uma coisa que talvez não vá acontecer, ou se acontecer vai ser de outra 433 

forma, não vai ser naquela posição, pode ser em outra posição. Esse tipo de erro 434 
aí tem um monte também, que é uma, por exemplo, uma APP ali, de um desenho 435 
muito maluco, enquanto é tudo o mesmo tipo de lote, então ou a APP está errada 436 
ou o amarelo está errado, tem que oferecer a resposta e a solução. Nossos 437 
preços dos imóveis, todo mundo sabe como são caríssimos, então temos que 438 
criar mecanismos para reduzir isso. Temos que entender que o Plano Diretor, 439 
não precisa estar tudo escrito nele, porque se não ia virar uma bíblia, uma bíblia 440 
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não, mais que bíblia, um livro gigante, cheio de normas, que qualquer erro que 441 

a gente comete-se ia ter que convocar a Câmara de novo, 13 (treze) Audiências, 442 
olha encontrei um errinho podia detalhar melhor tal coisa. A gente tem que ter 443 
no Plano Diretor as estratégias bem definidas, os conceitos bem definidos, os 444 
limites organizados, para que os técnicos, junto com a participação social, 445 
monitoramento do Conselho da Cidade, o que for, possa ir ajustando ao longo 446 

do tempo, para não esperar e ficar convivendo com 10 (dez) anos, 15 (quinze) 447 
anos de uma coisa que não está funcionando. Então ele tem que ser muito bem 448 
é definido, mas deixar as margens de trabalho para que a gente possa ir 449 
ajeitando a gestão, até porque se não seria Plano Diretor, o Plano Diretor é muito 450 
mais do que a Lei, se não seria Lei diretor. Aprovou a Lei, tá tudo ali. O plano é 451 

uma estratégia de longo prazo, então a Lei é uma parte do plano, existe 452 
regulamentação, existe norma técnica, existe análise específica de casos ao 453 

longo do tempo que pode ser aplicadas dentro do Plano Diretor. Nós precisamos 454 

criar estratégias para ganhar espaço público, e isso pode ser feito através de 455 
compensações, nós temos em alguns casos muita exigência de vaga de 456 
garagem, aí acaba aumentando o preço do imóvel, quando não precisava ter 457 

essa exigência em alguns casos, nós não temos nenhum incentivo, por exemplo, 458 
a tecnologias sustentáveis e ambientais, essas são tecnologias caras, mas são 459 
benéficas para a cidade, fazer a captação da água da chuva, energia solar, às 460 

vezes gastar um pouco mais na arquitetura, mas que ela responda de forma 461 
positiva para o meio ambiente também. Porque não incentivar isso? Nós temos 462 

um instrumento de estudo de impacto de vizinhança, que tem o mesmo peso que 463 
uma antena 5G (cinco), que é um equipamento pequeninho, do tamanho daquele 464 
projetor ali, e mais uma antena versus aquela antena vermelha gigantona, que 465 

fica no meio da cidade. o que que é EIV? É o Estudo de Impacto de Vizinhança, 466 
daquele objeto, da antena ou de um prédio, ou de um shopping, ou de um de 467 

alguma coisa que dê impacto na vizinhança. Por que a gente tem que 468 
burocratizar, dentro do plano, uma antena simples, com o mesmo peso de uma 469 

antena pesada? Vamos chamar assim. Então, por que tem que estar detalhado 470 
no Plano. É uma forma, temos que limpar, ver o que realmente importa colocar 471 

que tem impacto. Para nós não travar inclusive a própria implementação do 5G 472 
(cinco) aqui na capital. Então a gente fez estudos, buscamos evidências também, 473 
em estudos que já existem ao longo do tempo, identificamos potenciais e 474 
necessárias organizações que a gente chama de centralidade. Lugares que tem 475 

nenhuma necessidade de organizar, centros que organizem a vida comunitária 476 
em torno dele, maiores ou menores dependendo como do caso. Ingleses salta, 477 
naturalmente, como um desses lugares. Ele já existe essa centralidade em 478 
evidência, só que falta melhorar ela. Falta oferecer condições de infraestrutura, 479 
falta melhorar também edifícios, e coisas, e usos, que melhorem a vida da 480 

comunidade. Em troca de nós (...) uma das possibilidades de alterar o Plano 481 
Diretor nessa linha e outras alterações, em troca de escolher se a gente mantém 482 

esse modelo, a tendência é nós reforçar o modelo de ficar preso, ao modelo de 483 
ficar deslocando 60.000 (sessenta mil) pessoas todo o dia aqui da região Norte, 484 
em direção a outros bairros da cidade. Fica na fila, e aí que a gente pode fazer? 485 
A gente vai crescer, esse bairro vai crescer independente de nós dissesse sim 486 
ou não, ele vai crescer, vai produzir esgoto, vai produzir necessidade de 487 
infraestrutura e se a gente disser não, não pode ter usos aqui, não pode isso, 488 
não pode aquilo, mais gente vai para SC, ai a gente constrói uma SC maior. 489 
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Daqui a pouco vão estar empilhando SCs. E gente perdendo tempo no carro e, 490 

o custo de transporte, e mobilidade, ou empurra as pessoas para cima de lugares 491 
ambientalmente frágeis, para a favela, esse tipo de coisa. E gera esse tipo de 492 
situação, que vai ficar anos, e anos, e anos, as pessoas esperando o pavimento, 493 
a drenagem, porque a gente não tem um modelo que facilite a regularidade do 494 
parcelamento, regularidade das edificações. Isso tudo aqui é conta que a cidade 495 

vai ter que pagar, dar dignidade a todas as pessoas e dar universalização, é uma 496 
conta gigantesca. Então a gente mudar o modelo de concentração em alguns 497 
pontos e / ou naturalmente, respeitando as pré-existências, se já está espalhado, 498 
ok, reorganizar, mas evitar espalhar demais, de forma aleatória, é fundamental 499 
para a gente reequilibrar essa conta. A partir disso a gente estabeleceu então 10 500 

(dez) pilares da proposta, vocês vão encontrar eles detalhados lá no site, que 501 
orientam, são as guias orientadoras da diretriz de alteração do Plano e que a 502 

gente vai identificar as contribuições: ah o seu João disse que está com problema 503 

de ir a rua porque ela não está pavimentada, a rua não está pavimentada ok! 504 
Isso a princípio não é um problema do Plano Diretor, que a rua não esteja 505 
pavimentada, mas é uma necessidade de infraestrutura, mas revela alguma 506 

falha do planejamento e do Plano Diretor, que levou aquela rua não estar 507 
pavimentada.  E insistir no erro me parece não ser muito saudável, a gente 508 
continuar insistindo no modelo de cidade errada. Essa rua não pavimentada que 509 

o seu João reclamou, por exemplo, a gente vai dizer: bom ela está vinculada tal 510 
pilar, esse trabalho a gente vai, de integrar as contribuições dentro de cada pilar. 511 

E a gente está propondo o seguinte para os bairros: diretrizes orientadoras 512 
gerais, que buscam no próprio conceito do Plano Diretor, porque ele é bem legal 513 
na introdução dele, tem diretrizes que são as orientações gerais do Plano que 514 

são bastante interessantes. Eles propõem um modelo de cidade; propõem 515 
centralidade; propõem sobreposição de uso; propõe valorizar os proprietários 516 

das áreas de preservação; propõe recompensar esses proprietários de área de 517 
preservação, porque eles estão prestando um serviço ambiental para a cidade; 518 

propõem que aqueles usos que os bairros precisam ligados à cultura, saúde, 519 
desenvolvimento de empregos e econômicos da região, ganhem incentivos. Está 520 

lá escrito no Plano Diretor, eles ganhem incentivos em altura, taxa de ocupação, 521 
porque eles são importantes para a melhoria do bairro é só pensar o seguinte: 522 
bom, um edifício só de habitação, comparado com um edifício que vai ser um 523 
hospital, ele tem 2 (duas) funções, se a pessoa fez edifício para vender é uma 524 

coisa, se aquele edifício não é para vender, mas é para colocar a gente dentro, 525 
que seja para cuidar, para ter hospital, para educar, ele tem uma outra função, 526 
ele tem que ser valorizado e ser diferente daquele mais comum. E é isso que 527 
prevê já o Plano Diretor, só que não tem o instrumento, nós não criamos a regra 528 
de como chamar esses empreendimentos que o bairro precisa. e aí uma das 529 

alternativas que a gente tem, é através da troca dos incentivos, dentro de um 530 
princípio que a gente chama DOTS. O que é o DOTS? É o Desenvolvimento 531 

Orientado ao Transporte Sustentável, é uma técnica de planejamento, que é 532 
utilizada em vários países do mundo, em várias cidades, inclusive brasileiras, 533 
que tem reorganizado as cidades através de algumas ações de planejamento e 534 
ações estratégicas, que é compactar a cidade, evitar que ela se espalhe muito. 535 
Compactar por quê? Mas por que compactar? É ruim isso? pelo contrário, tem 536 
demonstrado os estudos todos, no mundo inteiro, inclusive os financiamentos 537 
internacionais, de órgãos de financiamento que buscam sustentabilidade, 538 

DocuSign Envelope ID: 12B3A509-4379-4E37-971B-B20757FD8414



 
 

 

Página 12 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

exigem que nós tenhamos a cidade mais compacta, baseado em DOTS. Um 539 

exemplo que fica mais Claro de entender, se tem uma cidade que tem metrô, 540 
geralmente a partir daquela estação de metrô, é onde deveria ter o segundo item, 541 
mais adensamento, mais pessoas morando ali, para usar mais o metrô e não 542 
precisar pegar o carro, para chegar até a estação de metrô. Chegar e descer, ter 543 
o comércio junto, pega o metrô e vai embora. Aqui dentro da nossa escala, outra 544 

cidade menor, daria para pensar a partir de uma melhoria dos eixos de transporte 545 
coletivo, priorização do ônibus. Então um dos eixos que pudesse priorizar e 546 
organizar a mobilidade, seria os lugares ideais para ter, eventualmente, um 547 
pouco mais de adensamento, de cidade mais compacta, andar a pé também, 548 
então a gente precisa ganhar espaço para o pedestre em todas as ruas, andar 549 

de bicicleta, isso é orientação ao transporte. e num bairro, andar a pé e de 550 
bicicleta, é bem diferente nós andar a pé aqui e nos Ingleses, ou uma distância 551 

que a gente consiga ir no comércio e voltar por boas calçadas, por lugares, ou 552 

andar a pé até o centro, ou quiçá andar de bicicleta até o Centro, que tem que 553 
ser o Ironman para chegar até o centro de bike, alguns fazem ok! Mas é 554 

primordial nós buscar uma rede cicloviária, dentro de cada bairro, que a pessoa 555 

consiga andar no comércio, trabalhar, ir à escola de forma segura. E aí a gente 556 
precisa ganhar espaço, em muitos casos a gente precisa ganhar espaço. Ou 557 
esse espaço vem na base da desapropriação que é uma conta infinita, ou vem 558 

através de trocas e compensações, que é o que a gente está propondo nessa 559 
estratégia de bairros completos. Que seria o quê? Pegar um bairro e identificar 560 

as carências desse bairro. Ah precisa esgoto, precisa infraestrutura precisa mais 561 
espaço para o ônibus, precisa mais espaço para bicicleta, precisa praça, precisa 562 
ligar ruas, ou seja, todo o bairro vai ter seus problemas, alguns vão pesar mais 563 

para um lado e outro para outro. A partir desses problemas, a gente também 564 
quer identificar qual que é a rede de vias (...) já tem identificado, mas dentro 565 

dessas vias quais seriam aquelas que têm a necessidade primária de ser a que 566 
organiza o bairro, que vai coordenar onde vai estar o comércio, onde vai estar o 567 

serviço, onde é que pode ter o desenvolvimento de uma atividade que receba 568 
mais pessoas e, propor trocas, propor regiões que poderiam receber incentivos 569 

para que troquem os edifícios no futuro e dando trocas para aquilo que o bairro 570 
precisa construir, praça, gerar espaços. A gente é criou um exemplo que ilustra 571 
um pouco isso que é o seguinte, só para exercitar para vocês entenderem do 572 
que a gente está falando. Normalmente, a maioria da cidade, a maioria absoluta 573 

da cidade, ela está prevista para 2 (dois) pavimentos, está prevista para 2 (dois) 574 
pavimentos baixinho. Ah isso não gera impacto, gera, gera muito impacto, 575 
porque ela já era uma cidade espalhada, cara, e difícil, isso vão se espalhando 576 
e isso é impacto também. Ah mais alto vai gerar impacto, sim vai gerar impacto, 577 
se espalhar todo esse mais alto para a cidade inteira, entendeu? Essa é a 578 

diferença, nós temos que saber onde fazer as coisas e desde que o bairro 579 
precise. Normalmente então, todo o proprietário de um terreno, até está definido 580 

isso no que a gente chama Estatuto da Cidade, tem o direito de construir a 581 
mesma área que o terreno. Se tem um terreno de 1.000m² (mil metros 582 
quadrados) e tu poderias construir 1.000m² (mil metros quadrados), era um 583 
direito teu, salvo em algumas áreas que têm proteção ambiental um pouco mais 584 
restritiva, que a gente chama das APL, daí ela tem que ocupar menos, porque 585 
tem que prevalecer a natureza e não a construção. Mas nessas áreas mais 586 
urbanas da cidade, se eu tenho um terreno de 1000 (mil), eu posso construir 587 
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1.000 m (mil metros) a regra normal essa. E essa concessão de 1000m² (mil 588 

metros quadrados) aqui em Florianópolis geralmente se dá em 2 (dois) 589 
pavimentos, e aí vai ocupar uma boa porção do terreno. Esse desenho aqui, é 590 
os mesmos 1000m² (mil metros quadrados), é a mesma coisa em termos de 591 
construção, ou seja, a gente pode dizer que vai morar a mesma quantidade de 592 
pessoas ali, só vai ter um pouquinho mais de tijolo ou menos, dependendo do 593 

caso, vai ter um custo da quantidade de pessoas que vão trabalhar na obra, é 594 
muito parecido, porque é basicamente a mesma construção, só que com um 595 
andar a mais, só que mais compacta, mais reduzida. E gera essa oportunidade 596 
ali, que é a interrogação na frente, se ela é mais reduzida, ela vai pode sobrar 597 
mais espaço no terreno para usar para alguma coisa, pode ser para fazer a área 598 

de lazer do prédio, pode ser para fazer um monte de coisa para o prédio, (alguém 599 
da plateia faz uma pergunta), não é essa aqui está simulando 50% (cinquenta 600 

por cento) esse aqui vai dar (...) é só um exemplo, vai dar 3 (três) lajes de 333,33 601 

(trezentos e trinta e três vírgula trinta e três), então uma taxa de ocupação, que 602 
o cidadão falou ali, olha quanto que eu posso ocupar no terreno, porque você 603 
tem um terreno de 1000m (mil metros) e a taxa de ocupação é 50% (cinquenta 604 

por cento), eu posso ocupar só 500 (quinhentos) metros desse terreno e se eu 605 
tenho direito de construir um, eu construo 2 (dois) pavimentos de 50% (cinquenta 606 
por cento). Esse caso aqui é os mesmos direitos de construir um de 3 (três) 607 

andares, com a taxa de ocupação menor. Em termos de construção, o impacto 608 
na cidade é a mesma coisa, só que esse caso aqui abre mais terreno, e esse 609 

terreno poderia ser aproveitado pela cidade e pelo cidadão, para construir uma 610 
praça, fazer alguma troca. e essa troca poderia em alguns canais ser uma 611 
possibilidade que se tem, de incentivar, que dê espaço para a implementação de 612 

mais calçada, corredor de ônibus, espaço para andar a cidade. Então são 613 
possibilidades, vou dar um exemplo aqui tirado, não daqui, mas aqui de alguma 614 

forma pode ser exemplo, aqui na obra que vai acontecer aqui na SC, é que a 615 
Madre Benvenuta, uma situação que está prevista na Madre Benvenuta. A gente 616 

tem previsto na Madre Benvenuta, uma ampliação, já prevista desde 2014 (dois 617 
mil e quatorze), bem maior do que ela está prevista, ela está prevista aqui caberia 618 

até um corredor de ônibus, mais 2 (duas), mais bicicleta, e bons passeios, só 619 
que toda modificação que está sendo feita dos prédios aqui na Madre Benvenuta, 620 
lá na Madre Benvenuta que todo mundo conhece, é só para trocar por 2 (dois) 621 
andares também, e aí ninguém está trocando os prédios, salvo a farmácia que 622 

daí faz um galpão, cabe a farmácia, um galpão, um supermercado. Lá na Madre 623 
Benvenuta ninguém tá se motivando a trocar, mas só reformando antigas casas, 624 
convertendo em bares ou coisas que caibam pequeninho, assim isso não tem 625 
gerado o espaço necessário para nós implementar a infraestrutura. Se a gente 626 
incentivasse e dissesse assim: bom, porque não ter uma Madre Benvenuta com 627 

aqueles bares, com os comércios, mas tem habitação em cima e porque talvez 628 
não habitação até com preço mais barato. Não mora nenhum estudante na 629 

Madre Benvenuta, entre 2 (duas) universidades importantes por exemplo, não 630 
mora estudante ali porque não tem imóveis para morar. Fazer um sistema de 631 
trocas é possível, em alguns lugares converter em corredores de organização do 632 
transporte, com infraestrutura que possa organizar centralidades, é uma das 633 
possibilidades que a gente está colocando como alternativa baseado num 634 
sistema de trocas em compensações, que a gente chama de outorga, que pode 635 
ser aplicado direto ou em alguns casos, ser revertido ao fundo para aplicação, 636 
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naquilo que o bairro precisa. Aqui na região dos Ingleses, a gente analisou o 637 

bairro, analisou o bairro e olhou as infraestruturas, olhou como é que estava à 638 
tendência de transformação, se estava acontecendo ou não estava, se o que 639 
está previsto no Plano está acontecendo ou não está acontecendo, e tentou 640 
identificar de que forma a gente poderia selecionar vias principais que precisam 641 
melhorias, que precisam ser organizadas muitas delas, e que poderiam receber 642 

incentivos para construir os equipamentos que nós identificarmos serem 643 
necessários para o bairro. Fazer as trocas, as compensações. Ah mais é prédio 644 
pelo prédio, não, é prédio que traga comércio, que traga habitação a preços mais 645 
justos, ou seja, também criar as condições para que isso seja benéfico num 646 
“ganha-ganha”. Não basta só fazer qualquer edifício, tem que também promover 647 

coisas (...) é bem engraçado? Não, não eu acho triste, eu acho triste porque fazer 648 
opção por cidade que degrada o meio ambiente, fazer opção por cidade que se 649 

espalha, que não troca nada por nada, fazer a opção pela cidade que tem os 650 

preços mais caros do Brasil de terreno, fazer opção por um modelo de ocupação 651 
urbana que está destruindo a natureza, por não enxergar no equilíbrio de 652 
densidades, é para rir, é para rir, e eu recomendo inclusive estudar um pouco 653 

mais de urbanismo e um pouco mais de respeito técnico, daquilo que as cidades 654 
que se pretendem sustentáveis, resilientes, que aguentem o que vem de 655 
pancada aí na questão do meio ambiente, que aguentem a questão da redução 656 

do preço de imóveis, que aguentem a inclusão social, se não passar por uma 657 
revisão de centralidades e densidades, vocês estão fazendo um pacto com uma 658 

cidade que, evidentemente, não está dando certo. E aí eu também vou rir, porque 659 
é risível as opções não cotejadas que a cidade fez ao longo de da história, as 660 
opções por destruição da natureza, a destruição. o compromisso que foi firmado 661 

sobre a Lei em 2014 (dois mil e quatorze) e sobre a forma de ocupação do 662 
território, pensando que fazer casinha ia ser justiça social espalhadas pelo 663 

território. Esse é o modelo? Esse é o modelo mais discriminatório que se existe 664 
sem infraestrutura, sem nada, é risível, parabéns. Ainda bem que você é jovem, 665 

vai ter condições de estudar, pegar os temas, ler os conceitos, estudar como fala 666 
colegas aqui, a Emília Maricato, estudar aqui colegas todas da Geografia, 667 

estudar colegas arquitetos e urbanistas, estudar biologia, entender que biologia 668 
é território, biologia é território, não existe cidade no mundo, não existe cidade 669 
no mundo sustentável, numa capital do jeito que a gente está construindo essa 670 
cidade. É lamentável, é lamentável. Então a gente selecionou (...) primeiro eu 671 

peço que você pode se manifestar, falar o que quiser no microfone, a seu tempo. 672 
O que a gente está propondo é um modelo de possibilidade de construção de 673 
centralidades, de reequilíbrio dos bairros e entender Ingleses como um bairro 674 
mais completo que ele precisa ser. Ou manter esse modelo que vai continuar 675 
consumindo e necessita de esgoto, infraestrutura e provocar a moradia de baixo 676 

(...) espalhado no território.  São opções que a cidade pode fazer, eu acho que 677 
cada bairro, cada cidadão, tem que olhar um pouco para a coletividade e não 678 

somente para seu dia a dia na sua casa. Eu termino por aqui é daí a seguir vai 679 
ser apresentado algumas vias e algumas estratégias possíveis desse sistema 680 
compensação, mas que não se encerram só nisso, tá bom! Muito obrigado 681 
Michel. Parabéns pela apresentação, excelente apresentação. Cumprimentar as 682 
autoridades presentes: os Vereadores Diácono Ricardo e Adrianinho, por favor 683 
venham compor a mesa, obrigado pela presença, obrigado pela composição 684 
também. Vereador Renato da Farmácia, Vereador Bericó, Vereador Marquinhos, 685 
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muito obrigado pela presença de vocês. Vereador Maycon Costa, muito obrigado 686 

pela presença. Agora, como Michel já antecipou e como informado no início da 687 
Audiência, nós vamos entrar agora nas diretrizes, nos raciocínios, que nós 688 
encontramos sobre esse conceito de centralidade específicas do Distrito de 689 
Ingleses do Rio Vermelho. Nós vamos passar um vídeo institucional sobre isso, 690 
então peço silêncio e atenção a todos, para que a comunidade entenda todo 691 

esse conceito e antes do vídeo passar eu informo que esse vídeo não está só 692 
sendo apresentado aqui na Audiência não. Ele já está disponível, antes da 693 
Audiência, no site oficial do Plano Diretor. A gente só está passando ele aqui 694 
para a gente entender e acompanhar a mesma linha de raciocínio dos trabalhos 695 
que nós estamos fazendo. E atualizar essas informações para ficar bem atual e 696 

recente aqui do momento do evento Audiência Pública para acompanhar as 697 
eventuais manifestações, de quem queira se manifestar. Então pode passar o 698 

vídeo, ele é bem curto tá gente. AUDIOVISUAL COM A PROPOSTA 699 

PRELIMINAR DIRETRIZES DE REVISÃO PARA O DISTRITO O DISTRITO 700 
INGLESES DO RIO VERMELHO. A seguir o conteúdo que foi transcrito na 701 
integra A partir do diagnóstico preliminar de cada Distrito, buscou-se identificar 702 
padrões de uso e ocupação do território para vias selecionadas, assim como as 703 

morfologias urbanas de cada localidade do Distrito, que no caso de Ingleses do 704 
Rio Vermelho, envolve as localidades de Ingleses e Santinho. Avaliou-se 705 

também como o Plano Diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas 706 
projeções e regulamentações estão distantes daquilo que se percebe e 707 
necessita a cidade. Ao não ser efetivo quanto à implantação de novos 708 

empreendimentos, o próprio Plano tem limitado as condições que permitam a 709 
transformação dos bairros a partir, por exemplo, da implantação dos perfis 710 

viários. Na imagem da tela, temos os diagnósticos preliminares de carências e 711 
potencialidades que envolvem limites territoriais, uso do solo, estrutura fundiária 712 

e ocupação do solo. No Distrito de Ingleses há grande discrepância entre os 713 
índices de uso residencial (11,49% - onze vírgula quarenta e nove por cento) e 714 

não residencial (6,81% - seis vírgula oitenta e um por cento). Há mais moradias 715 
do que opções de serviços e geração de empregos na região. Esse desequilíbrio, 716 
faz com que as pessoas tenham de buscar bens e serviços fora do Distrito. 717 

Causando deslocamentos desnecessários e problemas de mobilidade. É 718 
possível ver no mapa em amarelo os núcleos urbanos informais dos Ingleses, 719 
que possuem um percentual de 66,35% (sessenta e seis vírgula trinta e cinco 720 

por cento). Esse alto índice representa a falta de parcelamento irregular do solo, 721 
que limita equipamentos comunitários importantes como praças, postos de 722 
saúde e escolas. Podemos ver também uma baixa densidade urbana, com cerca 723 
de 35,68% (trinta e cinco vírgula sessenta e oito por cento) habitantes por 724 
hectare. Esse espalhamento urbano compromete áreas ambientalmente frágeis, 725 

como dunas, morros e encarece a instalação de infraestrutura e serviços 726 
públicos. Também foram analisados os equipamentos públicos e os espaços 727 

públicos de Ingleses do Rio Vermelho. a imagem mostra que há apenas três 728 
praças instaladas no Distrito e isso é consequência dos poucos espaços públicos 729 

destinados aos equipamentos que a comunidade necessita, principalmente, na 730 
região do Capivari que concentra grande parte da população. Outros fatores 731 
analisados foram à infraestrutura e a mobilidade do Distrito. Em relação à 732 
infraestrutura e mobilidade, a figura mostra vias estreitas e com poucas 733 
conexões. Isso faz com que as pessoas transitem por muitos quilômetros para 734 
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chegar em locais próximos. Além disso, em algumas vias falta pavimentação, 735 
iluminação e saneamento básico: reflexos da falta de parcelamento regular do 736 

solo. A estrutura viária deficiente do Distrito é resultado do tipo de ocupação do 737 
solo, que produziu uma malha viária com estrutura incompatível com a 738 
população local e sem conexões viárias adequadas. Em Ingleses, construções 739 
que não respeitaram a previsão legal criaram grandes extensões edificadas que 740 
não possibilitam o acesso da população à praia. Os diagnósticos preliminares 741 

também levar em conta aspectos socioeconômicos, empregos e serviços, 742 
habitação de interesse social (HIS), áreas de especial interesse social (AEIS), e 743 
zonas especiais de interesse social (ZEIS), como aparecem na tela. Na imagem, 744 
é possível ver a comunidade da Vila do Arvoredo, com construções em áreas 745 
ambientais e risco de desmoronamento de dunas sobre as casas. No Distrito dos 746 

Ingleses vemos áreas com grande concentração de renda, principalmente nas 747 

regiões próximas à Rua das Gaivotas. Foram analisados também paisagem e 748 

patrimônio, proteção ambiental e saneamento, que você pode acompanhar aí na 749 
tela. O Distrito possui sítios arqueológicos em áreas como Costão do Santinho e 750 
Ingleses, além das dunas, morros, praias, trilhas, ilhas, e parques naturais como, 751 
o da Lagoa do Jacaré. Existe ainda um grande percentual de áreas de 752 

preservação permanente, que chega a 44,58% (quarenta e quatro vírgula 753 
cinquenta e oito por cento) do território. As análises foram realizadas por uma 754 

equipe multidisciplinar composta por geógrafos, arquitetos e urbanistas, 755 
engenheiros e outros profissionais, no âmbito da Comissão Multidisciplinar de 756 
Revisão do Plano Diretor. é possível visualizar o diagnóstico completo do Distrito 757 

através do site Plano Diretor Florianópolis 2022 (dois mil e vinte e dois). Como 758 
exemplo, a Rodovia João Gualberto Soares, uma das principais vias dos 759 

Ingleses, tem a previsão no Plano Diretor de caixa de via com largura de 20,50 760 
(vinte vírgula cinquenta) metros, mas atualmente possui entre 14,45 (quatorze 761 

vírgula quarenta e cinco) e 17 (dezessete) metros. Isso impede que 762 
equipamentos planejados importantes sejam implantados, como calçadas 763 

adequadas, ciclovia e faixa exclusiva para o transporte coletivo. O índice de 764 
caminhabilidade da via, que pode chegar até 10 (dez), é de somente 3,40 (três 765 
vírgula quarenta) pontos. Além disso, apenas 14,39% (quatorze vírgula trinta e 766 

nove por cento) do potencial construtivo da via foi executado. Com os incentivos, 767 
como a outorga onerosa, haverá um estímulo para que o que o Plano Diretor 768 
prevê seja executado e torne o bairro mais completo. Após a análise prévia, 769 

quatro locais do Distrito foram identificados como centralidades ou possíveis 770 
centralidades: Centrinho dos Ingleses; Ingleses Norte; Capivari; e Ingleses Sul. 771 
Nestes locais, foram destacadas as áreas e vias que possuem potencial de servir 772 
em diferentes níveis como centralidade de bairro a estas regiões. No centrinho 773 
dos Ingleses foram identificados os seguintes locais mostrados no mapa com 774 

potencial para receber incentivos: Rodovia Armando Calil Bulos; Rua Intendente 775 
João Nunes Machado; Travessa Duartina Silva Vieira; Rodovia João Gualberto 776 

Soares; Avenida Lions Internacional. Áreas onde já é permitida a construção de 777 
no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante outorga onerosa até 2 778 

(dois) pavimentos, chegando a altura máxima de 4 (quatro) pavimentos com os 779 
incentivos. Já as áreas onde já é permitida a construção de no máximo 3 (três) 780 
pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, 781 
totalizando altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os incentivos. Áreas onde 782 
já é permitida a construção de no máximo 4 (quatro) pavimentos, poderão 783 
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receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura 784 
máxima de 6 (seis) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras e centrais 785 

poderão ter acréscimo de mais um pavimento. No limite máximo do seu 786 
zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento econômico.  Na localidade 787 
Ingleses Norte, foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa 788 
com potencial para receber incentivos: Rua Luiz Elias Daux; Avenida Lions 789 
Internacional; Rua do Marisco; Rua dos Lordes; Rua das Gaivotas; e Rua 790 

Recanto do Sol. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 (dois) 791 
pavimentos, poderão somar mediante outorga onerosa até 2 (dois) pavimentos, 792 
chegando a altura máxima de 4 (quatro) pavimentos com os incentivos. Já as 793 
áreas onde já é permitida a construção de no máximo 3 (três) pavimentos, 794 
poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando 795 

altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é 796 

permitida a construção de no máximo 4 (quatro) pavimentos, poderão receber 797 

até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 798 
6 (seis) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras e centrais poderão ter 799 
acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante 800 
outorga de desenvolvimento econômico. Em Ingleses do Rio Vermelho, foram 801 

identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para 802 
receber incentivos: Rodovia João Gualberto Soares; Rua Graciliano Manoel 803 

Gomes; Estrada Dário Manoel Cardoso; Rua Nivaldo Alfredo Silva; Servidão 804 
Lauriano Pereira; Servidão Maria Silva Ramos; Travessa Nildo Nepomuceno 805 
Fernandes; e Servidão Arthur Luciano Garcia. Áreas onde já é permitida a 806 

construção de no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante outorga 807 
onerosa até 2 (dois) pavimentos, chegando a altura máxima de 4 (quatro) 808 

pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde já é permitida a construção de 809 
no máximo 3 (três) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos 810 

mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 5 (cinco) pavimentos 811 
com os incentivos. Vias integradoras poderão ter acréscimo de mais um 812 

pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de 813 
desenvolvimento econômico.  Em Ingleses Sul foram identificados os seguintes 814 
locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos: Rua 815 

Mercúrio e Estrada Dom João Becker. As áreas onde já é permitida a construção 816 
de no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante outorga onerosa 817 
até 2 (dois) pavimentos, chegando a altura máxima de 4 (quatro) pavimentos 818 

com os incentivos. Já as áreas aonde é permitida a construção de no máximo 3 819 
(três) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga 820 
onerosa, totalizando altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os incentivos. 821 
Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 4 (quatro) pavimentos, 822 
poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando 823 

altura máxima de 6 (seis) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras 824 
poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu 825 

zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico. Importante 826 
ressaltar que a revisão não está propondo a alteração de zoneamento e que as 827 

alterações estão sendo propostas, previamente, apenas nos locais indicados nos 828 
mapas. Os incentivos (índices e gabaritos da área) aplicados, conforme a 829 
proposta, impactarão 29,70% (vinte e nove vírgula setenta por cento) da área 830 
urbanizada existente. As pré-propostas preveem a aplicação de instrumento de 831 
outorga onerosa, ou seja, autorização de construir a mais sob contrapartida 832 
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financeira. O proprietário é autorizado a construir a mais que limite previsto no 833 
Plano Diretor, porém dentro dos limites, características e necessidades da rua. 834 

Em troca, ele fornece a implantação de, por exemplo, um espaço público, 835 
melhorias na mobilidade, oferta de empregos e serviços na região, entre outros. 836 
As propostas estão em discussão e serão encaminhadas somente após a 837 
participação da comunidade, que irá colaborar com os estudos. depois das 838 
Audiências e encerramento da Consulta Pública, tecnicamente serão analisados 839 

os cenários com o impacto das propostas e consolidado o texto final. O conteúdo 840 

do referido vídeo poderá ser acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. 841 
O Sr. Carlos Alvarenga retoma a palavra e encerra a primeira parte dos 842 
trabalhos: Então pessoal, até agora então nós passamos o primeiro momento, 843 

que foi a apresentação dos conceitos para vocês. As inscrições para a 844 
manifestação estão abertas, vamos só fazer um pequeno intervalo de 10 (dez) 845 

minutos e nós voltamos com as manifestações de vocês tá bom. Obrigado. Sr. 846 

Carlos Alvarenga diz: Pessoal, vamos retomando aos poucos os lugares para 847 
a gente iniciar as manifestações públicas. Pessoal, relembrando de uma das 848 
regras da Audiência Pública, para quem chegou depois, a gente passou as 849 

regras no início da Audiência, a lista de presença é de suma importância para o 850 
registro de participação das pessoas, então quem não tiver assinado a lista de 851 
presença se puder voltar a recepção e fazer assinatura, nós agradecemos. Que 852 

é de suma importância para registrar a presença de cada um de vocês, ok? 853 
Novamente então, peço que tomem assento para nós iniciarmos a manifestação 854 

pública das pessoas, que é isso que nós viemos fazer aqui na Audiência Pública. 855 
Pessoal, vamos sentar para a gente iniciar as manifestações, por favor. Vou 856 
cumprimentar algumas autoridades presentes: o Secretário Guilherme Pereira 857 

da Secretaria do Continente, muito obrigado. Carlos Fernando Cruz, Diretor 858 
Geral da Regional de Canasvieiras da ACIF, obrigado pela sua presença. 859 

Vereador Marquito, muito obrigado pela presença. Antes de iniciar e explicar as 860 
regras de participação, eu vou passar a palavra ao Prefeito Municipal Topázio 861 

Silveira Neto para o pronunciamento de palavras. A palavra é sua Prefeito. 862 
Prefeito Topázio Silveira Neto diz: Boa noite, boa noite a todos. Pessoal lá de 863 

fora, se quiser começar a entrar, porque a gente vai começar na sequência. Está 864 
muito frio? Vamos melhorar o ar-condicionado lá, daqui a pouco esquenta! Não, 865 
eu vou melhorar, vou melhorar. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela 866 
presença. Vou falar bem baixinho, daí as pessoas vão ter que parar de falar para 867 

me escutar, se não, não vão escutar porque eu estou falando bem baixinho. 868 
Muito bom, obrigado pela atenção. Muito bom para a gente estar nessa 869 
Audiência Pública aqui no Distrito de Ingleses, para mim especial porque há 45 870 
(quarenta e cinco) anos que eu vivencio o bairro e eu vi, como muitos aqui 871 
puderam observar, como que o bairro se desenvolveu. Isso aqui era uma terra 872 

de moradores originais, basicamente de pescadores e agricultores, cada um com 873 
a sua gleba de terra, morando com a sua família, pai, mãe e muitos filhos, na 874 

maioria das vezes, e que aos poucos foram desmembrando essa terra e dando 875 
aos seus filhos um pedaço de terra. Em algum momento faltou dinheiro, eles 876 
começaram a vender esses terrenos, meu pai tem uma propriedade aqui nos 877 
Ingleses que comprou do seu Domingos e o seu Domingos fez o seguinte, ele 878 
morava num terreno que tinha um cafezal e no fundo, um pedaço da lomba, seu 879 
Domingos deixou a casa dele, fez uma servidão de 3 (três) metros, vendeu um 880 
lado para o meu pai e ficou morando do outro lado e assim ele fez. E a exemplo 881 
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do seu Domingos, lá na rua das Bananeiras, o bairro inteiro fez dessa forma e a 882 

evolução do bairro foi desse jeito, como eu brinco, como Deus fez a batata, cada 883 
uma de um jeito diferente. Ninguém planejou como é que o bairro ia crescer, 884 
ninguém planejou que aquela rua lá do centrinho dos Ingleses não poderia ter 885 
só 6 (seis) metros como tem, deveria ser muito mais larga do que é, ninguém 886 
planejou as áreas de preservação que não poderiam ser invadidas e hoje a gente 887 

tem uma série de problemas no bairro, que todos nós aqui vivenciamos no dia a 888 
dia. Nós estamos aqui hoje nessa revisão da Lei 482 (quatro, oito, dois) que é 889 
de 2014 (dois mil e quatorze), que como o arquiteto Michel falou já previa e prevê 890 
muitas das coisas que a gente vai discutir aqui hoje, já prevê adensamento, já 891 
prevê centralidades, já prevê o uso misto, já prevê incentivos para uma série de 892 

coisas, mas a lei não disse como fazer. O que nós estamos trazendo para vocês 893 
hoje é essa abertura de discussão para que a gente possa levantar ideias e 894 

construir uma minuta de revisão da 482 (quatro, oito, dois), que será 895 

encaminhada à Câmara de Vereadores e nessa minuta não cometer o erro que 896 
nós cometemos na lei original de não dizer como se faz. Tá bom, a lei fala que 897 
você pode permitir o adensamento e a centralidade, mas como faz? Como é que 898 

você motiva o empreendedor a recuar a sua construção, para que a gente possa 899 
abrir a calha da via (…). Vocês viram a João Gualberto aqui, a previsão pelo 900 
Plano Diretor era uma rodovia de 21 (vinte e um) metros, 20 (vinte) metros e 901 

meio, ela está com 14 (quatorze), neh, Bericó. Se ela tivesse mais 6 (seis) metros 902 
na João Gualberto, imagina, você poderia ter um corredor exclusivo de ônibus, 903 

podia ter ciclovias, etc., ainda é tempo. Por que que a gente veio propor a 904 
questão da João Gualberto aqui como possibilidade de conceder alguns 905 
incentivos para a verticalização de até 4 (quatro) andares, 5 (cinco) andares 906 

naquela região? Na expectativa de que as pessoas recuem as suas construções 907 
e faça sobrar espaço na via para que a gente possa aumentar, “quando, 908 

Topázio? Semana que vem? No ano que vem?” Não, nós estamos pensando 909 
nos próximos 10 (dez) anos, talvez, talvez daqui a 3 (três), 4 (quatro) anos você 910 

conseguiu fazer com que algumas construções recuem um pouquinho e você 911 
consiga fazer uma nova via ali. Às vezes as pessoas, e eu também me pego 912 

nisso, dizem “pô, mas isso aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou 913 
permitir ali se eu não tenho nem esgoto passando na rua?”, calma. A estação de 914 
esgoto aqui está sendo feita, nós temos uma pressão muito grande sobre a 915 
CASAN, ninguém vai liberar um adensamento numa rua que não tenha esgoto, 916 

nós vamos ter que avaliar todas as questões. Quando a gente mostra no mapa 917 
uma rua e diz “nessa rua a gente entende que poderia ser feito algum benefício 918 
para botar mais 2 (dois) andares e recuar as construções”, é só naquela rua, não 919 
é no bairro inteiro, porque às vezes as pessoas dizem “ai meu Deus, agora vão 920 
permitir 4 (quatro) andares nos Ingleses inteiro”, não! É naquela rua específica 921 

que foi sugerida aqui, por que que foi sugerida? Não fui eu que sugeri, quem 922 
sugeriu foram os geógrafos, os técnicos, arquitetos e engenheiros da Prefeitura 923 

que analisaram o Plano Diretor da 482 (quatro, oito, dois), analisaram a realidade 924 
do bairro e propuseram aquelas ruas que estão lá. Mas eu estou falando isso 925 
tudo porque nas outras 9 (nove) Audiências, todo mundo foca muito na questão 926 
do adensamento e da centralidade e esquece o que para nós é importante e as 927 
outras questões. Nós queremos uso misto das habitações ou não? Nós 928 
entendemos que num edifício de 4 (quatro) andares é bacana ter o térreo como 929 
comercial virado para a rua ou não é bacana? É legal se a gente tiver um hotel, 930 
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eu poder permitir que ele faça 5 (cinco) andares porque ali é um hotel e vai gerar 931 

emprego? Eu quero ter um hospital no norte da ilha? Mas eu não posso ter 932 
porque muitas vezes o Plano Diretor não permite aquele tipo de ocupação no 933 
norte da ilha. Então são essas dores, como a gente chamou aqui, eu chamo de 934 
problemas, de coisas a melhorar e que nós queremos ouvir de vocês aqui nessa 935 
Audiência Pública independente de tudo que vocês quiserem falar, porque a 936 

palavra é aberta, cada um tem um tempo para se manifestar e pode se 937 
manifestar da forma que quiser. Vocês têm acompanhado aí nos últimos tempos 938 
a questão das escolas, vagas de escola aqui no norte da ilha, o município tem 939 
14 (quatorze) escolas no norte da ilha, o estado tem 3 (três) escolas do norte da 940 
ilha, são 17 (dezessete) escolas e mesmo assim falta vagas. Nós criamos este 941 

ano centenas de vagas, mas esse é um problema, as pessoas têm que se 942 
manifestar, falta mais escolas no norte da ilha? O Posto de Saúde do Capivari 943 

vai ficar pronto em setembro, mas falta mais equipamentos de saúde aqui no 944 

norte da ilha? Então, todas essas questões são questões que nós podemos 945 
depois endereçar no Plano Diretor aonde ele for possível, para que a gente 946 
possa construir essa minuta. Muitas vezes as pessoas vão lá e diz “ah, mas teve 947 

uma minuta lá em 2021 (dois mil e vinte um) que não passou”, aquela minuta 948 
está lá, está lá no site de 2021 (dois mil e vinte um), não é aquela que nós vamos 949 
usar, pode até inspirar algumas coisas, mas nós estamos construindo uma 950 

minuta a partir de agora. Nós ainda temos mais 3 (três) Audiências Distritais, 951 
mais uma 14ª (décima quarta) Audiência Distrital, depois disso vai para o 952 

Conselho da Cidade, depois disso vai para a Câmara de Vereadores, a 953 
discussão é longa. Agora é o momento de a gente, enquanto sociedade, discutir 954 
o bairro que a gente quer para o futuro, isso é fato. Quem anda aqui nos Ingleses, 955 

quem vai lá na comunidade, antigamente eu chamava de comunidade do Siri, 956 
mas é Arvoredo, né? Lá na comunidade do Arvoredo e você vê aquelas pessoas 957 

que moram em situações ruins, nós temos que dar um jeito naquilo, nós não 958 
podemos olhar e dizer assim “ah, não, não, não deixa mais construir em cima da 959 

duna”, ele não construiu em cima da duna porque quer, ele construiu em cima 960 
da duna porque teve necessidade, porque em algum momento ninguém 961 

fiscalizou, em algum momento ninguém controlou. As pessoas dizem assim “ah, 962 
Prefeito, mas a Prefeitura vai esperar outorga onerosa para fazer melhorias no 963 
bairro?”, claro que não. O que nós estamos dizendo é o seguinte, as melhorias 964 
do bairro vai ser financiada por nós mesmos, pelo nosso imposto, ninguém 965 

precisa se iludir sobre isso, é o IPTU que a gente paga, é o ISS que a gente 966 
paga, para quem tem um comércio ou serviço, é parte do ICMS que a gente… É 967 
isso que vai ajudar e vai bancar as melhorias em Ingleses, como tem bancado, 968 
nós estamos fazendo a Calil Bulos que é uma obra de 10 (dez) milhões, nós 969 
vamos fazer engordamento da praia, a gente está fazendo o Posto de Saúde, a 970 

gente vai construir mais escolas, aprovamos na Câmara Municipal agora um 971 
financiamento de mais de 300 (trezentos) milhões de reais para investimento só 972 

em educação, Ingleses vai ganhar mais uma Escola do Futuro, com certeza, no 973 
padrão dessa escola que está aqui. Então isso tudo vai ser bancado pelo nosso 974 
imposto. A outorga onerosa que é quando a gente fala que se eu der a 975 
possibilidade do empreendedor construir mais um andar, ele vai ter que pagar 976 
um pedágio para a Prefeitura, não é para a Prefeitura que ele vai pagar, ele vai 977 
pagar para todos nós, para que a gente invista no bairro além de todo o dinheiro 978 
que a Prefeitura vai botar no bairro que é o dinheiro nosso, do nosso imposto 979 
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que nós pagamos. Então eu queria para finalizar a minha fala e não me estender, 980 

agradecer a presença de todos, nós devemos estar aqui hoje pelo menos 200 981 
(duzentas) pessoas, “ah, é pouco o Prefeito!” Não, mas são 200 (duzentas) 982 
pessoas interessadas em discutir o bairro, ainda que morem 100 (cem) mil 983 
pessoas no norte da ilha, mas a gente sabe que nem todo mundo está 984 
interessado em vim discutir o seu bairro e aqui tem 200 (duzentas) pessoas, 250 985 

(duzentos e cinquenta) pessoas que estão interessadas discutir o bairro e de 986 
alguma forma representam, porque tem aqui representantes de associação, que 987 
representam muitas outras pessoas. Então agradeço a todos, desejo a todos nós 988 
uma boa Audiência, tem o seu tempo, as regras o Alvarenga vai colocar agora, 989 
mas todo mundo vai ter tempo de se manifestar com tranquilidade e com 990 

cuidado, porque tem uma escadaria, uma escadaria aqui, só cuide para não cair, 991 
mas vamos fazer uma boa Audiência. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: 992 

Muito obrigado, Prefeito, pelas palavras. Inclusive com a contribuição de sua 993 

experiência, até como cidadão vivente no bairro aqui, muito obrigado por 994 
compartilhar isso. Pessoal, agora eu vou fazer um início explicando a vocês 995 
como é que vai funcionar a metodologia nossa aqui de colheita da manifestação, 996 

porque nem todo mundo estava aqui no vídeo que nós passamos das regras de 997 
participação. Tem 2 (dois) púlpitos aqui na frente, um está escrito números pares 998 
e outro números ímpares, eu vou chamar pela ordem de inscrição, nós vamos 999 

começar para as prioridades legais, sejam deficientes, idosos e essas pessoas 1000 
serão as primeiras, também pela ordem de inscrição, finalizado essas 1001 

prioridades legais, a gente vai começar pela ordem de inscrição de todo cidadão. 1002 
No momento da fala das pessoas, no telão vai ficar o tempo, um cronômetro que 1003 
vai regrar isso, para todos terem ciência esse cronômetro, que é o tempo de 2 1004 

(dois) minutos com 30 (trinta) segundos para encerramento, quando der 30 1005 
(trinta) segundos vai tocar um sino, esse sino vai avisar a todos que está faltando 1006 

30 (trinta) segundos e encerra, passa o próximo. Encerrada a manifestação de 1007 
um, passamos ao próximo, ok? Eu vou chamar sempre de 4 (quatro) em 4 1008 

(quatro) e eu peço que as pessoas, esses de 4 (quatro) em 4 (quatro), venham 1009 
fazendo a fila porque encerrada a manifestação de um, já inicia do outro, tá? Vou 1010 

chamar os primeiros quatro, primeiro é Sra. Arcele de Souza Pereira, Sra. Eva 1011 
Rodrigues Correa a segunda, Sr. Vidal de Lima Correa (desistiu da fala) e Sr. 1012 
Guillermo Montenegro. Esses são os quatro primeiros, então pode falar o 1013 
primeiro a falar da noite, senhora Sra. Arcele por 2 minutos. Sra. Arlete! 1014 

Desculpa. Então Sra. Arlete, por 2 (dois) minutos, a palavra é sua. Pode até 1015 
puxar o microfone para baixo para você falar. Só fazer um aviso para não ficar 1016 
preocupada que é o pessoal que vai estar se manifestando ao lado vai ficar 1017 
nossa intérprete de libras, que é da Secretaria de Educação, inclusive agradecer 1018 
muito o trabalho de vocês e parabenizá-los por tudo que tem sido feito, que não 1019 

é fácil vocês fazerem o registro de todas as manifestações para a gente, 1020 
obrigado. Pode falar então Arlete, palavra é sua por 2 (dois) minutos. Sra. Arlete 1021 

de Souza Pereira diz: Sou moradora da Servidão José Domingos Ramos aqui 1022 
nos Ingleses há 16 (dezesseis) anos, neste período fizemos vários pedidos junto 1023 
a Prefeitura para a pavimentação e drenagem dessa servidão, nunca fomos 1024 
atendidos. Por várias vezes o máximo que conseguimos como satisfação na FMI 1025 
“está em licitação”. Os moradores se enchem de esperança, mas nada acontece. 1026 
Eu queria entender por quais motivos essa obra nunca é realizada, uma vez que 1027 
as servidões no entorno já receberam este benefício, vale ressaltar que esta 1028 
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servidão tem aproximadamente 600 (seiscentos) metros de extensão, também 1029 

tem alta circulação de pedestres e veículos. A sua péssima conservação pode 1030 
ocasionar acidentes, eu mesma já sofri várias quedas, numa delas uma séria 1031 
fratura no pé, 4 (quatro) meses para a minha recuperação em cadeira de rodas. 1032 
O condomínio onde resíduo fica totalmente alagado, não temos como fazer a 1033 
drenagem interna se não tem drenagem na rua. Na altura dos meus 68 (sessenta 1034 

e oito) anos de idade, como cidadão e pagadora de impostos, gostaria de usufruir 1035 
do meu direito de ir e vir com segurança e dignidade. Assim venho 1036 
respeitosamente solicitar um real posicionamento da Prefeitura para a pronta 1037 
realização desta obra. Muito obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 1038 
agradecemos as palavras senhora e chama a Sra. Eva Rodrigues Correa, por 1039 

2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos. Realmente, eu também moro na 1040 
Dário Manoel Cardoso, mas faço fundo com a servidão José Domingos Ramos, 1041 

ela falou quase tudo o que eu queria falar. Só que eu vou dizer mais, pedir mais 1042 

um negócio, por que que ela é Servidão José Domingos Ramos se ela tem duas 1043 
saídas para Dário Manoel Cardoso? E essa história de ser servidão está 1044 
causando problema para quem tem obras de frente para essa servidão. Então 1045 

se está causando problema para quem tem obras ali, porque não seria uma 1046 
servidão, porque servidão eu entendo que seria onde não tem saída, mas ela 1047 
tem duas saídas pra Dário Manoel Cardoso, por que que ela seria servidão? Eu 1048 

quero agradecer a vocês, não vou mais roubar o tempo porque aquela senhora 1049 
já falou tudo que eu precisava falar. Muito obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: 1050 

Nós que agradecemos senhora. Parabéns pela coragem e pelas palavras, tá? 1051 
Obrigado mesmo. E chama o Sr. Vidal de Lima Correa por 2 (dois) minutos. Sinto 1052 
muito, senhor, Sr. Guillermo Molinedo, por 2 (dois) minutos, que diz: Boa noite 1053 

a todos. Olha, perante a situação dos Ingleses é meio estranho realmente, 1054 
parece que não existem fiscais de nada aqui. não sei para que a gente elege 1055 

Prefeito, Vereador, para chegar a esse caos aí, parece que ninguém faz nada. 1056 
Bom, além de muitos problemas que ficaria a noite inteira falando aqui dos 1057 

Ingleses, o que mais me preocupa é a questão de saneamento básico, esgoto. 1058 
Ingleses vive do turismo, o pessoal vem morar ou vem de turismo pelo mar. Eu 1059 

cheguei a contar 14 (quatorze) pontos de esgoto em alta temporada. Não tem 1060 
nem condições de andar mais na praia, né? Então é uma falta de tudo, um 1061 
descaso, vira e mexe estoura esgoto em uma rua, em outra, você fica no meio 1062 
dos esgotos. A CASAN não sei o que que ela faz, ela tira a água do poço e 1063 

distribui. Não trata água, não trata esgoto e cobra caríssimo. Acho que é a 1064 
terceira tarifa mais cara do Brasil. Não tem cabimento uma coisa dessa e o 1065 
esgoto, temos que cuidar do esgoto, se não daqui a pouco não vem mais turista, 1066 
ninguém mais vai morar aqui, não dá para andar mais na praia, não dá para ir 1067 
mais na praia. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos, 1068 

senhor. Vou chamar os próximos 4 (quatro) da vez: Sra. Fátima Regina da Silva, 1069 
Sra. Maria Gorete de Oliveira, Sra. Lise Cardoso Torok, Sra. Lucia Helena 1070 

Pereira da Silva. Então o próximo é Sra. Fátima Regina da Silva, por 2 (dois) 1071 
minutos. Fátima? A Fátima está vindo. Você é a Fátima? Então a sua palavra 1072 
por 2 (dois) minutos. Sra. Fátima Regina da Silva diz: “Eu só queria, eu quero 1073 
apenas falar para o senhor Topázio, que aquilo que ele chamou, que fazer com 1074 
aquilo do Arvoredo, não defende a causa e nem conheço os moradores de lá, 1075 
aquilo são pessoas e que já tivesse sido implantado, como a gente já trabalhou, 1076 
um plano de habitação de interesse social e que deve estar o Prefeito sentado 1077 
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em cima, se já tivesse sido implantado na época, essas famílias talvez já 1078 

tivessem sido resolvidas. Foi dinheiro, recurso público, federal, estadual e 1079 
municipal e não foi implantado. Eu quero apenas ressaltar com isso que quando 1080 
a boa vontade política as coisas acontecem. O norte da ilha, a Prefeitura deu as 1081 
costas para o norte da ilha, tanto é que em Ingleses é o maior índice de violência, 1082 
está nos Ingleses, a questão de esgoto, de escola, de saúde, a Prefeitura 1083 

realmente abandonou o norte da ilha. Eu sou moradora do Santinho e o Santinho 1084 
então nem se fala, está abandonado. A gente pede para que seja preservado a 1085 
questão ambiental, as características ambientais, que já basta a questão do 1086 
Resort, do Costão e daquele empreendimento do Guga lá, do Hantei, que são 1087 
dois elefantes brancos, que nada beneficiam e que alteraram toda a paisagem 1088 

lá. Na verdade, aqueles empreendimentos ali estão construídos, tu podes passar 1089 
no verão ou agora está tudo apagado, não moram pessoas ali, raramente um ou 1090 

dois apartamentos são iluminados, vivem às escuras. Então o turismo fomentado 1091 

pela Prefeitura, ele causa mais transtorno do que retorno, no verão aquele ali é 1092 
um caos, não temos mobilidade. Então a questão também da verticalização a 1093 
gente é contra, já existe muita umidade, a questão ambiental ali não é 1094 

preservada, a questão de segurança é terrível, se abrir esse travessão que estão 1095 
falando por cima das dunas, vai ser um caos, acabou meu tempo? Bom era a 1096 
questão da segurança, que se abrir esse travessão ligando o Costão ao Rio 1097 

Vermelho, ali vai ser mais uma rota de fuga para a questão lá do Moçambique, 1098 
que tem roubos e homicídios a todos (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 1099 

obrigado, senhora. O seu tempo não tinha acabado, é que ali é 30 (trinta) 1100 
segundos faltando para você se manifestar, ok? Próximo, Sra. Maria Gorete de 1101 
Oliveira, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a todos. Boa noite à mesa, aos 1102 

presentes. Não sou dos Ingleses mas amo esse lugar, escolhi para viver, para 1103 
trabalhar e para trazer algo diferente aqui. Não vou fazer crítica, não vou colocar 1104 

coisas que eu não poderia ter muita certeza, eu vim trazer aqui uma opção de 1105 
juntarmos nós todos que estamos aqui, nós pessoas, nós seres humanos para 1106 

cuidar do que é nosso. Florianópolis é uma das maiores riquezas deste país, é 1107 
algo que traz e transcende alguma coisa para todo mundo. Eu lido com pessoas 1108 

de todas as áreas e nós temos aqui riquezas que não estão sendo valorizadas 1109 
nem por nós mesmos, nós temos que conhecer o que é nosso, nós temos que 1110 
cuidar do que é nosso, não é só o Prefeito que tem a obrigação de fazer, não é 1111 
só a Câmara que tenha a obrigação de fazer. Todos nós temos a opção de uma 1112 

escolha sustentabilidade, qualidade de vida, amor ao próximo, amor ao que é 1113 
nosso, certo? Então assim, a minha sugestão é o Plano Diretor que está proposto 1114 
aqui traz muitas mudanças, mas para elas ocorrerem nós temos que cuidar disso 1115 
junto com eles, junto com todos, construtores, empresários, proprietários de 1116 
pequenas e de grandes áreas, porque sim as pessoas sem a junção de todos, 1117 

nós não chegamos a lugar nenhum. Então nós somos responsáveis para criar o 1118 
que eles podem fazer, mas nós temos que dizer para eles, o que ele podem fazer 1119 

e como nós podemos fazer juntos. Minha sugestão a comissão de cada bairro, 1120 
arquitetos, empresários de todas as áreas, para a gente reunir força e criar aquilo 1121 
que a gente quer para todos nós, para os filhos de vocês, para os nossos netos, 1122 
para os nossos filhos, quem tem a isso. Isso é o que eu gostaria de deixar, esta 1123 
mensagem. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e chama a Sra. Lise 1124 
Cardoso Torok, por 2 (dois) minutos que diz: Bom, boa noite. Eu sou moradora 1125 
do Santinho há 29 (vinte e nove) anos…” Sr. Carlos Alvarenga interfere: Se puder 1126 
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falar perto do microfone para nós, pode até pegar ele com a mão, senhora, não 1127 

tem problema. O microfone pode pegar. Sra. Lise Cardoso Torok diz: “Então tá, 1128 
é porque eu não vou tirar a máscara. Mas aí gente nem comecei (...) Sr. Carlos 1129 
Alvarenga interfere: Pode voltar o tempo dela. Senhora fica tranquila, você vai 1130 
usar todo o seu tempo, eu só estou pedindo porque está ficando registrado em 1131 
ata e sendo gravado, nós precisamos ouvir você. Sem problemas, nós estamos 1132 

aqui para te ouvir mesmo. Sra. Lise Cardoso Torok diz: Agradecida. Sou 1133 
moradora do Santinho há 30 (trinta) anos, trouxe uma colinha aqui para não me 1134 
esquecer de nada e achei bem interessante, e até a estranho, porque que não 1135 
foi… foi omitido o Santinho dessa apresentação que vocês fizeram aqui hoje, já 1136 
que na proposta de revisão do Plano Diretor é o Santinho existe e inclusive tem 1137 

propostas de adensamento e uma proposta de uma construção de uma via sobre 1138 
os Campos de Dunas de Ingleses, que é tombado por lei federal, é área de APP, 1139 

área de proteção permanente, e também eles foram tombados pelo Decreto 1140 

Municipal número 112 (cento e doze), de 1985 (mil novecentos e oitenta e cinco). 1141 
O abastecimento de água e luz já é precário para a população atual, na 1142 
temporada de verão quase sempre água só chega de madrugada, a gente ainda 1143 

tem que pagar pelo ar que fica nos canos quando o fornecimento é interrompido, 1144 
a luz sempre está caindo a fase e há apagões no Réveillon também são comuns. 1145 
Para redimensionar as redes de abastecimento, para contemplar essa proposta 1146 

de adensamento de vocês, teria que ter pelo menos um estudo multidisciplinar 1147 
com cientistas de várias áreas, pelo menos na área de meio ambiente, assim ó, 1148 

oceanógrafos, geógrafos, biólogos, para poder analizar profundamente o 1149 
ecossistema em que o bairro do Santinho está inserido. A rede de esgoto que 1150 
está sendo instalada pela CASAN, a dimensão do cano é praticamente 1151 

corresponde a um tijolo em pé e segundo os técnicos da CASAN, ela é projetada 1152 
para receber todo o esgoto sanitário e efluentes da máquina de lavar, cozinha e 1153 

banheiro, de todo o bairro. As estações elevatórias foram projetadas na cota 1154 
mais baixa do bairro, a 11 (onze), EEE 11 (Estação Elevatória de Esgotos, onze), 1155 

dentro do parque, literalmente dentro da Lagoa do Jacaré e a estação elevatória 1156 
12 (doze) em zona de amortecimento do parque, próximo ao olho d'água e 1157 

próximo da praia. O direito constitucional à saúde representada pelo esporte e 1158 
lazer é negado aos cidadãos, não temos sequer uma praça pública com uma 1159 
quadra poliesportiva e uma pista de skate decente, direito garantido pelo estatuto 1160 
da (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, Senhora. Só pra te esclarecer 1161 

senhora, o Santinho ele não foi omitido, ele teve o diagnóstico do Santinho. 1162 
Aquele vídeo final é de proposta de centralidade, não existe proposta de 1163 
centralidade para o Santinho, mas o diagnóstico, caderno que foi publicado, tem 1164 
o diagnóstico de Santinho sim, ok? Só não foi apresentado como proposta 1165 
centralidade. Pode consultar o caderno que tem o diagnóstico lá, que a gente 1166 

publicou antes da audiência, o diagnóstico tem, só não tem proposta de 1167 
centralidade. Antes de dar a palavra para a Sra. Lucia Helena, vou chamar os 1168 

próximos 4 (quatro): que é número 50 (cinquenta), eu não consegui compreender 1169 
o nome aqui, peço perdão, número 50 (cinquenta), Sra. Dulcineia Cantos, 1170 
número 50 (cinquenta), Sra. Suzana de Souza, Sr. Paulo Sérgio Coelho e 1171 
Manuel Junior. Então Lívia, a palavra é sua por 2 (dois) minutos. Sra. Lucia 1172 
Helena Pereira da Silva diz: “Na verdade é Lucia, mas não faz diferença. O 1173 
seguinte, eu quero falar mais ou menos as coisas que já foram faladas, sobre 1174 
boca de lobo, que as da minha rua, eu moro na rua dos Tubarões, rua essa que 1175 
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eu fiquei sabendo hoje que está previsto asfaltamento e agora tem essa coisa 1176 

de compensação onerosa, uma coisa parecida com isso e ali é uma rua de 1177 
trânsito de pedestre intensa, não existe calçamento praticamente, é ridículo, 1178 
calçadas aliás, o calçamento é de lajotas, o calçamento da rua, as calçadas 1179 
inexistem praticamente. Então a população anda pela rua realmente, literalmente 1180 
pela rua, a entrada não tem nem calçada de um dos lados e ano passado uma 1181 

senhora faleceu ali, foi atropelada e agora querem faltar aquela rua, aonde 1182 
andam bicicletas de crianças e de adultos aos montes, que é uma rua que liga 1183 
com o Santinho, encurta o caminho, então ali, se botarem asfalto naquilo ali vai 1184 
ser acidente em cima de acidente, isso aí é indiscutível, porque não tem calçada 1185 
e eu não sei como que vocês pretendem alargar aquilo ali, hoje não vejo forma 1186 

de alargar porque todas as casas são próximas às ruas. Então eu voto 1187 
completamente contra a qualquer tipo de asfaltamento, recuperar as lajotas já 1188 

está de bom tamanho e pedir alguns terrenos pelo menos na entrada da rua, tem 1189 

um terreno que vai até a beirada, que não tem meio milímetro de calçada, é um 1190 
absurdo aquilo ali, foi ali que a pessoa faleceu. Porque eles descem do ônibus e 1191 
andam na rua, você vai entrando de carro ali e tem pedestre na rua, você tem 1192 

que andar… quem conhece vai devagar, mas quem não conhece e se tiver 1193 
asfaltado, tá feita a festa. Ali essa questão de esgoto, que é um absurdo o que 1194 
tem de esgoto nessa praia, é indiscutível isso, restaurante você passa ali 1195 

fedendo, um absurdo e você passa um ano inteiro com aquilo. Foi construído um 1196 
prédio ano passado que levou 4 (quatro) anos com o aquífero sendo jogado fora, 1197 

4 (quatro) anos de aquífero sendo jogado no mar, é o prédio que está havendo 1198 
agora próximo a rua dos Tubarões, do lado esquerdo. Então a cidade, esgoto é 1199 
jogado direto, você pode ir lá na rua dos Tubarões, olhar os tubulões de saída 1200 

de água pluvial que têm esgotos ligados na cara, a gente já denunciou na 1201 
Prefeitura. A Prefeitura vai lá olha e botaram até um no prédio ali, que o cara 1202 

abriu a calçada, botou o esgoto dele do prédio, beleza, isso é uma coisa que eu 1203 
acho que é mais ou menos fácil de “coisá”, e a outra coisa é lixo gente, tem que 1204 

ter caçamba de lixo com diferentes recolhimentos na cidade e a gente (…) Sr. 1205 
Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado senhora, pela sua manifestação e chama 1206 

a Sra. Dulcineia Cantos, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos. Eu sou 1207 
moradora aqui dos Ingleses, da Maria Tomásia, eu falo pela minha rua, eu falo 1208 
pela minha condição de idosa, de primeira fase e falo por um grupo de pessoas, 1209 
às quais a gente atende com todo o amor, que são pessoas com deficiência e 1210 

pessoas idosas, muito mais idosas que eu, pessoas de 70 (setenta), 80 (oitenta) 1211 
anos, que cuida dos seus deficientes. Dentro dos pilares de revisão, eu gostaria 1212 
de dizer brevemente sobre o item 5 (cinco), o 6 (seis) e o 10 (dez). O 5 (cinco) 1213 
diz dos espaços públicos, que nós aqui nos Ingleses não temos, temos o Parque 1214 
Linear e uma área ali, eu digo eu sou muito natureba, eu não encontro um lugar, 1215 

a não ser trilhas em lugares longe, para eu estar junto à natureza, a não ser a 1216 
praia cheia de esgoto. Eu reivindico em nome dessas pessoas espaços públicos 1217 

para pessoas com deficiência, só que a gente aí vai impactar sobre a questão 1218 
da mobilidade e da infraestrutura, eu cansei de levar pessoas aqui no Posto de 1219 
Saúde de Ingleses, claro que não sendo atendidas nas suas necessidades de 1220 
saúde pela demanda que tem o posto e não consegue atender a população, sem 1221 
dizer o WhatsApp, o sistema que não funciona para agendamento de consultas 1222 
e outras coisas. Nós temos a questão de como levar o deficiente e o idoso a um 1223 
Posto de Saúde, levá-lo a um lugar de lazer, eles estão condenados a ficar 1224 
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dentro de casa, então isso pega muito forte no item 10 (dez): promover dos 1225 

pilares da revisão do Plano Diretor, promover a inclusão social e a redução das 1226 
desigualdades. A minha fala, o meu grito por essas pessoas, porque eu ainda 1227 
tenho 63 (sessenta e três) anos e eu caminho trilha e vou até a Vagem lá, visitar 1228 
um deficiente, mas eu também daqui alguns anos eu vou dizer, todos nós, a 1229 
política nacional ela prevê que haveremos de ser a maioria idosos, porque as 1230 

famílias estão reduzindo, daqui 10 (dez) anos qual o percentual de idosos? E 1231 
que mobilidade nós teremos na nossa terra? E que infraestrutura nós teremos 1232 
para atender toda essa demanda? Então não é uma necessidade de Ingleses, 1233 
atender realmente a população que precisa ser incluída e que ela não tem voz e 1234 
vez, é uma prioridade mundial e a gente precisa (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: 1235 

Muito obrigado, senhora e chama a Sra. Suzana de Souza, por 2 (dois) minutos 1236 
que diz: Oi, boa noite a todos. Eu sou moradora dessa rua aqui da escola há 16 1237 

(dezesseis) anos e vi essa escola ser implantada, e como arquiteto e urbanista, 1238 

vi vários, vários problemas que ocorrem aqui desde a época da implantação 1239 
desse escola, então desde o início até agora eu venho tentando ajudar a escola 1240 
até voluntariamente para resolver esses problemas. Eu sei que na gestão 1241 

passada e até um projeto eu entreguei para a Prefeitura e eu acho que ele não 1242 
tiveram nem tempo de olhar, então agora eu acho que a gente vai conseguir, 1243 
estou falando ali com Adrianinho, a gente está tentando se organizar para 1244 

resolver porque essa escola aqui gente, não só a escola, mas a creche também, 1245 
fica criança, mãe com um bebê no colo, competindo com caminhão para 1246 

atravessar a rua, é inviável isso, não dá. Outra questão, tem muitas aqui nos 1247 
Ingleses, mas assim, eu vou resumidamente dizer que apesar, eu vejo assim 1248 
que a população está se manifestando nessas consultas e eu espero que tenha 1249 

uma devolutiva, uma consulta pública onde a gente vai receber o retorno daquilo 1250 
que a gente reclamou, ok? Isso é o que é mais importante tá e agora me deu um 1251 

branco, então assim ó aqui nos Ingleses falta muita coisa, mas eu acredito que 1252 
o Plano Diretor possa resolver, mas o problema pior, dado a todo o assunto que 1253 

aqui da rua da escola, eu acho que esse Plano Diretor eu não sei se ele está 1254 
prevendo toda a infraestrutura necessária para esse adensamento, então uma 1255 

coisa que eu coloco é o seguinte, temos o tempo limite até 2024 (dois mil e vinte 1256 
e quatro), então para que a pressa? Vamos fazer devagar, vamos pensar 1257 
devagar, vamos discutir com todo mundo, tá? O povo está participando, tá 1258 
querendo participar (...). Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, senhora e 1259 

chama o Sr. Paulo Sérgio Coelho, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a 1260 
todos. Eu sou engenheiro civil, construí aqui no bairro por 15 (quinze) anos, daí 1261 
no último Plano Diretor, em 2014 (dois mil e quatorze), foi incentivado a 1262 
implantação das garagens subterrâneas e nós convivemos aqui no bairro, 1263 
inclusive no lado norte aonde o aquífero, ele está quase aflorando. Depois dessa 1264 

época eu parei de construir porque eu não concordava com as garagens 1265 
enterradas e jogando água no lençol freático, como o pessoal está falando aí, 1266 

reclamando do esgoto, muita água dessa é sugada e fica ali anos sendo levada, 1267 
às vezes não esgotos, é esgoto fluido, porque a estação de tratamento de esgoto 1268 
agora começou a funcionar, a rede da Gaivotas aqui e até então é só fossas e 1269 
sumidouros que tratavam esgoto aqui, então essa água vivia no aquífero. Então 1270 
eu queria pedir se nesse Plano, é possível que a gente traga as garagens 1271 
novamente ao nível da rua, nos prédios residenciais é óbvio, nos prédios que 1272 
vocês estão fazendo um incentivo ao uso misto, se coloca em um pavimento 1273 
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superior, alguma coisa assim, mas para elas não ficarem enterradas porque de 1274 

2014 (dois mil e quatorze) para cá vários empreendimentos foram lançados e 1275 
todos eles estão com as garagens enterradas gente e a gente está dando um 1276 
tiro no pé, gastando com energia para tirar essa água o tempo todo, está 1277 
drenando, jogando água poluída na rede pluvial que vai parar no mar, então se 1278 
der para contribuir isso, essa é a minha contribuição, essa é minha questão, por 1279 

isso eu vim aqui hoje à noite colocar. Tá bom? Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga 1280 
diz: Muito obrigado antes de dar a palavra para o Manuel Junior, vou chamar os 1281 
próximos 4 (quatro): Sr. Bernardo Bochi, Sr. Rodrigo da Silva Vieira, Sra. Luciana 1282 
Rodrigues Fernandes e Sr. Gabriel Lemos. Na sequência, chama o Sr. Manuel 1283 
Junior, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos. Eu sou Manuel Junior, 1284 

morador ali do bairro Ingleses e os moradores eles tiveram uma grande dúvida 1285 
quando se fala de Plano Diretor, na hora de implantar o Plano Diretor vai trazer 1286 

em crescimento populacional para o nosso bairro, mas antes de ter esse 1287 

crescimento populacional para o nosso bairro, eu acho que primeiro tinha que 1288 
ver o que o pessoal aqui mais precisa. Primeiro nós precisávamos com urgência 1289 
de um hospital aqui no norte da ilha para atender toda a demanda, porque a UPA 1290 

Norte ela não atende as pessoas, são 10 (dez) horas à espera de atendimento, 1291 
o Posto de Saúde que é aonde o idoso, as pessoas vão buscar o seu 1292 
atendimento básico cara, está dificultando ali na hora do WhatsApp, o pessoal 1293 

não está conseguindo as marcações, eu peço até respeitosamente para que o 1294 
Prefeito possa ver essa situação das marcações das pessoas, com a situação 1295 

dos Postos de Saúde. Até porque os funcionários da saúde também estão 1296 
trabalhando sobrecarregados, porque a demanda é grande, se você aumenta a 1297 
população aqui, já não atende nem o que nós temos aqui, alguém aqui teve 1298 

alguma dificuldade em marcar uma consulta no Posto de Saúde? Então se nós 1299 
aumentarmos mais a população, a gente vai ter mais dificuldade ainda, então o 1300 

que o que eu peço, primeiro, vamos fazer o Plano Diretor, ele é importante para 1301 
a cidade? Ele é importante, isso é verdade, o plano é importante, porque vai tirar 1302 

as pessoas que hoje estão na ilegalidade para a legalidade, isso é bom para a 1303 
nossa cidade, mas nós temos que pensar também nessas questões. Primeiro, o 1304 

esgoto a céu aberto, lá no Santinho tem muitos lugares que tem esgoto a céu 1305 
aberto, tem esgoto, que nem já disseram aqui, correndo para a praia ali, que é 1306 
uma vergonha. Então primeiro tem que se rever estas questões para poder 1307 
depois pensarmos em crescimento populacional e para finalizar a minha fala no 1308 

verão é uma tortura cara, é uma tortura o verão, ter que andar aqui por causa do 1309 
trânsito. Obrigado gente, boa noite. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 1310 
agradecemos e chama o Sr. Bernardo Bochi, por 2 (dois) minutos que diz: Boa 1311 
noite a todos. Eu quero parabenizar a iniciativa dessa comissão, para podermos 1312 
olhar para o futuro, porque sem olhar para o futuro nós vamos repetir os erros 1313 

do passado ou do presente, no caso hoje, eu quero aproveitar o gancho de uma 1314 
vizinha minha, ele sou morador da Dário Manoel Cardoso, hoje a Prefeitura, ela 1315 

está pecando porque não existe um canal para os moradores, por exemplo 1316 
SMDU, você não pode ir até lá e colocar os problemas que a gente tem na 1317 
Secretaria Municipal de infraestrutura, então mais do que nunca, não só hoje, 1318 
como no futuro, abrir um canal de interlocução com nós, para que a gente possa 1319 
trazer as demandas, os problemas e também talvez as soluções que a gente 1320 
possa apresentar para vocês. Desde já agradeço a todos. Sr. Carlos Alvarenga 1321 
diz: “Obrigado” e chama o Sr. Rodrigo da Silva Vieira representando a ACIF, 1322 
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por 5 (cinco) minutos que diz: Boa noite pessoal. Sou Rodrigo da Silva Vieira, 1323 

estou diretor de Desenvolvimento Urbano da ACIF hoje e representante da ACIF 1324 
também no Conselho da Cidade e no Conselho Municipal de Saneamento, mas 1325 
acima de tudo sou manezinho, famílias todas tradicionais da ilha e nativo da 1326 
Praia do Campeche. Então via associação comercial, eu venho aqui falar um 1327 
pouquinho dos Ingleses também. Tenho visto muitos participantes de todas as 1328 

Audiências, eu tenho visto muito a gente começar pelas divergências, uma briga 1329 
entre nós e eles, e uma sugestão que eu tenho dado para todas essas 1330 
Audiências, é que a gente comece pelas convergências, se a gente tiver 10% 1331 
(dez por cento) de convergência vamos começar trabalhando ali, para ver que 1332 
daí a gente constrói alguma coisa, sem parar muito pela divergência. Depois 1333 

também tenho visto a tremenda necessidade de a gente esclarecer um pouco os 1334 
eixos que a cidade deve crescer e qual a função do Plano Diretor. Hoje o Plano 1335 

Diretor está aqui e a gente está falando de uso e ocupação do solo para um 1336 

impacto daqui no mínimo há 3 (três) ou 4 (quatro) anos, até essa lei ser 1337 
implementada e ela passar pelo crivo de análise do IPUF, está saindo um 1338 
empreendimento, poder estar se ocupando. Então tudo que a gente está falando 1339 

aqui hoje no mínimo o impacto vai ser gerado para 4 (quatro) anos. Fora Plano 1340 
Diretor a gente se identifica com todas as falas, mas a gente tem que separar 1341 
um pouco, a infraestrutura não está muito ligado ali, o Plano Diretor ele vem das 1342 

diretrizes, para onde crescer, como crescer, com estímulo do que crescer, mas 1343 
a infraestrutura não está misturada ali, então temos que ter um plano de 1344 

infraestrutura, de mobilidade urbana, em paralelo e aí, muito aproveitada a fala 1345 
de uma amiga que falou aqui na frente, enquanto a gente não tiver o bairro forte, 1346 
representativo, enquanto a gente ficar infelizmente na mão só de classe política 1347 

dividida, a gente não vai conseguir trazer esse tipo de investimentos para cá, 1348 
então pensa nas convergências, no 10% (dez por cento), vamos fazer uma 1349 

massa bairro forte, conselhos comunitários fortes, independentes, para poder 1350 
trazer essas infraestruturas para cá e ter uma voz só, várias vozes não chega a 1351 

lugar nenhum. Então, conservação ambiental, eu vejo aqui que a gente tem nos 1352 
Ingleses 2 (dois) unidades de conservação já constituídas, cadê a força dessa 1353 

comunidade para instituir aqui os planos de manejo, só aí em conservação 1354 
ambiental a gente já tem muito o que fazer, então o terceiro ponto, conservação 1355 
ambiental. 4 (quatro), regularização fundiária, uma coisa a gente trabalhar aqui 1356 
o Plano Diretor e pensar a cidade de hoje para frente, mas como o Prefeito falou, 1357 

a cidade aconteceu no irregular, como é que a gente organiza o que está daqui 1358 
de hoje para trás? Como que a gente traz essa cidade um pouco mais humana 1359 
possível? Os Ingleses teve uma ocupação totalmente irregular, assim como o 1360 
Rio Vermelho, e a gente precisa ali nos terrenos que ainda estão vagos, pensar 1361 
numa praça, pensar na calçada, vamos falar um pouco mais sobre REURBE, 1362 

uma lei de 2017 (dois mil e dezessete), que daqui a pouco, mais uma vez lá, com 1363 
o bairro forte, com a representatividade, a gente consegue implementar a 1364 

REURBE e trazer melhorias para essas regiões aí. E o quinto ponto, que eu acho 1365 
que é unanimidade em todas as Audiências, saneamento. Na ACIF a gente tem 1366 
defendido a bandeira, a gente tem batido nessa porta e eu acho que não é mais 1367 
uma questão de capacidade de suporte, é uma questão de capacidade de 1368 
CASAN, o modelo CASAN hoje não dá mais para Florianópolis, o Rio Capivari 1369 
de vocês aqui está sangrando, como que hoje, por conta da CASAN e do modelo 1370 
de gestão que se aplica, vocês tem o título aqui nos Ingleses hoje de o bairro 1371 
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mais insalubre da cidade, Campeche é o quinto e já dói, imagina ser o primeiro, 1372 

né? Então, CASAN e uso irregular do solo, as duas medidas aí, eu acho que pra 1373 
gente conseguir tecnicamente bater na questão do saneamento. A gente tem aí 1374 
que elogiar até o trabalho que a Roberta vem fazendo em frente à CASAN, é 1375 
uma técnica ali que entrou agora, a gestão acabou de não apresentar no seu 1376 
Balanço, ela não apresentou prejuízo, apresentou lucro, mas não chega a 1377 

capacidade de investimento e o déficit que a CASAN tem com o nosso município, 1378 
de acordo com o plano municipal de saneamento, que é o que rege a relação de 1379 
contrato da Prefeitura com a CASAN, ela não conseguiu investir o que ela tinha 1380 
que investir até aqui, não compreende. Então Prefeito, eu acho que a gente 1381 
precisa rever esses pontos, a CASAN arrecada na grande Florianópolis hoje 1382 

cerca de 44% (quarenta e quatro por cento) da receita dela total, e quanto que 1383 
ela deixa para nós? Alguém sabe? Pelas nossas contas na ACIF, estudamos o 1384 

caso, não chega a 17% (dezessete por cento), então o nosso dinheiro está sendo 1385 

exportado para outro lugar, para se fazer política em outros pontos, temos que 1386 
ver aí. Com o investimento, com daqui a pouco outros modelos, a gente pode 1387 
sim investir em preservação de água, explorar melhor o Rio Cubatão, Rio 1388 

Biguaçu, Rio Tijucas, para a gente parar com o caos que fica de abastecimento 1389 
de água no verão e eu vejo que a gente não tem mais 2 (dois) anos, na minha 1390 
opinião, cada um tem a sua e todas devem ser respeitado. O Plano Diretor está 1391 

aí, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que fazer é botar um band aid 1392 
na ferida que está sangrando, a cidade cresce em cima de irregularidades, 1393 

cidade cresce, não para de crescer, Floripa está no desejo do mundo e hoje é 1394 
uma taxa de 10 (dez) mil habitantes ano chegando na cidade e o parcelamento 1395 
do solo irregular, o Prefeito tocou nesse ponto também, a gente tem 30 (trinta) 1396 

mil lotes lançados no cadastro mobiliário da Prefeitura de 2014 (dois mil e 1397 
quatorze) para cá, apenas 900 (novecentos) são regulares, no Campeche, no 1398 

sul da ilha a gente fez um levantamento, 4.500 (quatro mil e quinhentos) 1399 
unidades com destino, saindo lá, sendo construídas. Projetos aprovados para 3 1400 

(três) famílias no uso unifamiliares, sendo 40 (quarenta) famílias indo morar em 1401 
cima, fossas subdimensionadas, é um caos e isso traz direto impacto na 1402 

segurança, diretamente na qualidade de vida, a gente não tem praça, a gente 1403 
não tem calçada, a gente não tem nada. Acho que a gente tem que pensar na 1404 
cidade e no Plano Diretor um pouco mais como estímulo, como incentivar boas 1405 
políticas, porque só na coerção, só na fiscalização não dá pessoal, é muita coisa 1406 

para fiscalizar. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos e 1407 
chama a Sra. Luciana Rodrigues Fernandes por 2 (dois) minutos. Luciana? Ok. 1408 
Uma vez não comparecendo chama o Sr. Gabriel Lemos, por 2 (dois) minutos 1409 
que diz: Boa noite a todos. Eu gostaria de começar a minha fala com a frase do 1410 
material que está aqui disponível da Prefeitura, que todo o desenvolvimento 1411 

precisa ser planejado e isso é fato. Em 2002 (dois mil e dois) o nosso Distrito, 1412 
segundo o IBGE, tinha 16 (dezesseis) mil moradores, hoje 20 (vinte) anos após 1413 

nós temos aproximadamente 80 (oitenta) mil moradores e nesses 20 (vinte) 1414 
anos, o poder público, não essa gestão, a outra, não estou para falar de gestão, 1415 
mas estou para falar do poder público em geral, ele deixou a desejar nesse 1416 
crescimento populacional. O norte da ilha certamente é o local que mais recebe 1417 
crianças em busca de vagas de escola, o norte da ilha certamente é o local que 1418 
recebe mais pessoas na questão da saúde e nós temos um déficit de Postos de 1419 
Saúde absurdo. O Santinho onde eu nasci e sou criado, para vocês terem uma 1420 
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ideia, não existe um Posto de Saúde, o Posto de Saúde do Santinho é nos 1421 

Ingleses, que é nos Ingleses apenas para pegar remédio, verdade. Um déficit 1422 
extremamente necessário que se faça e para essa organização, para esse 1423 
crescimento, que o crescimento chegou, isso é fato, e nós temos que conviver, 1424 
porque o nosso bairro hoje se fosse um município seria o 20º (vigésimo) 1425 
município em população de Santa Catarina, somos uma grande cidade de Santa 1426 

Catarina o nosso município e a gente precisa organizar e mostrar a raiz desse 1427 
município, dessa cidade para a população que aqui vive diariamente. O 1428 
saneamento básico como já foi falado aqui, hoje sabe quantos temos diárias 1429 
atendidas senhor Prefeito? Apenas 24% (vinte e quatro por cento) dos Ingleses 1430 
é atendido em saneamento básico, com essa obra que estará saindo agora será 1431 

mais 52% (cinquenta e dois), passaremos para 76 (setenta e seis). 76 (setenta 1432 
e seis) que é o que o Rio Capivari comporta, não comporta mais do que 100 1433 

(cem) mil litros de água por segundo, segundo estudos. Então eu peço como 1434 

morador que a Prefeitura tenha todo o cuidado, que o crescimento se faz 1435 
necessário e eu sou favorável, mas que tenha uma estrutura para que o 1436 
crescimento possa ser bom para todo mundo, que hoje eu demoro 40 (quarenta) 1437 

minutos para sair do Santinho até os Ingleses, mas eu não quero que o meu 1438 
sobrinho demore 3 (três) horas para vir até aqui. Muito obrigado. Sr. Carlos 1439 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Chamar os próximos 4 (quatro): Sra. Elza 1440 

Fernandes de Oliveira, Sr. César Fernandes de Oliveira, Sr. Fernando Silva de 1441 
Assunção não irá falar, eu tenho que registrar, aqui também na ata quem não irá 1442 

falar, Sr. Valmor Manoel Vieira Neto, Sra.Valéria Binatti, Vereador Afrânio. Então 1443 
pode falar Sr. César Fernandes de Oliveira, por 2 (dois) minutos, Sr. César 1444 
Fernandes? Número 9 (nove)? Ok. Uma vez não comparecendo, chama o Sr. 1445 

Valmor Manoel Vieira Neto, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos, boa 1446 
noite Prefeito Topázio, em nome do senhor cumprimento todo mundo da mesa. 1447 

A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse momento aqui, esse debate 1448 
que está acontecendo aqui, só está acontecendo porque uma parcela da 1449 

comunidade e alguns parlamentares, Vereadoras e Vereadores, junto com o 1450 
Ministério Público tencionaram para que esse momento acontecesse, porque se 1451 

não seria a minuta do ano passado que teria sido aprovada na Câmara 1452 
Municipal, porque a Prefeitura aprova o que ela quer. O meu nome é Valmor, eu 1453 
sou estou representando aqui o gabinete da Vereadora Carla Ayres, do partido 1454 
dos trabalhadores. Eu acredito que ninguém aqui é contra o desenvolvimento de 1455 

Florianópolis e o crescimento da cidade, mas a gente precisa, essa proposta do 1456 
Plano Diretor, precisa apresentar soluções para as carências que a comunidade 1457 
tem hoje. Uma delas por exemplo, é a questão do Posto de Saúde do Capivari 1458 
que já foi protelado várias vezes e até agora nada. A questão da educação, essa 1459 
semana a justiça obrigou que a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado 1460 

abrissem vagas no ensino público para as crianças que não tinham vagas. Então 1461 
de que forma que a Prefeitura pretende aumentar o número de andares, adensar 1462 

ainda mais esses bairros, sem apresentar uma solução para esse tipo problema 1463 
que é básico. Disseram aqui que não é um debate entre eles e nós, não é 1464 
mesmo, o debate é entre quem acorda e precisa trabalhar passando por dentro 1465 
do esgoto e está com filho esperando para ter vaga na escola e quem não tem, 1466 
é isso que está em discussão aqui. Outra coisa que a gente precisa debater 1467 
também é a questão do saneamento e qual o planejamento da Prefeitura para 1468 
as mudanças climáticas, para os impactos que vão vim com o avanço do nível 1469 
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do mar, para onde serão deslocadas pessoas impactadas pelo avanço do nível 1470 

do mar? Não está nesse Plano Diretor e a Prefeitura se nega a debater essa 1471 
questão. Por fim, para concluir, eu quero dizer que não adianta discutir o Plano 1472 
Diretor, sem articular também com os municípios vizinhos, não adianta 1473 
Florianópolis fazer tratamento de esgoto e Palhoça, Biguaçu e São José não 1474 
fazer. Palhoça não é CASAN e lá também o saneamento básico é uma tragédia. 1475 

Obrigado a todos. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. Valéria, 1476 
antes de passar a palavra pra você, eu vou fazer uma correção, eu falei o nome 1477 
errado, Sra. Elza Fernandes de Oliveira número 9 (nove), ela está? Elza 1478 
Fernandes, ok. Então pode falar Valéria, a sua palavra por 2 (dois) minutos. Sra 1479 
Valéria Binatti diz: “Boa noite. Então (...) Sr. Carlos Alvarenga interrompe: Então 1480 

é ali que é a dona Elza? Então deixa a dona Elza? Por 2 (dois) minutos. Sra. 1481 
Elza Fernandes de Oliveira diz: “Eu tenho (...) Sr. Carlos Alvarenga intervém: 1482 

“Pode falar perto do microfone para nós, por gentileza. Pessoal, antes da 1483 
senhora começar, pode devolver o tempo para ela, pedir a organização para 1484 
organizar o púlpito para ficar no mesmo andar dela e para que ela consiga se 1485 
manifestar. Sra. Elza Fernandes de Oliveira continua: “Eu resido nos Ingleses, 1486 

na Servidão Fermino Severino Sagaz. Primeiro passo (...) Sr. Carlos Alvarenga 1487 

intervém: “Só um minutinho, senhora, eles vão ajustar pra você ficar na mesma 1488 
altura. Sra. Elza Fernandes de Oliveira continua: Primeiro passo, no final da 1489 
minha rua foi construída uma Creche NEIM, venho lutando, lutando lá em casa, 1490 

virou parece um terminal da Prefeitura, algum setor de trânsito, que vem o 1491 
pessoal lá em casa. Embora tenha trabalhado anos e anos em repartição pública, 1492 

não aqui, em São Paulo e o que que acontece, foram construídos vários edifícios 1493 
e eu vi que na época, logo de início, levei ao conhecimento da Câmara de 1494 
Vereadores e antes bem, de 8 (oito) anos atrás, sobre as obras. O que é que 1495 

ocorre hoje? Quando chove, coitado daquelas crianças que têm na creche, 1496 

coitados delas, chegam em casa aquela lama, quantas vezes que eu fui socorrer 1497 
as crianças para tomarem um banho lá em casa devido aquela lama quando 1498 
chove, que até hoje. Eu sou vítima em fazer abaixo assinado, me desculpem 1499 

vocês, mas eu tenho feito vários abaixo assinados e já me pediram esse, para 1500 
mim fazer, já liguei várias vezes, já comuniquei com a Prefeitura sobre esse 1501 
caso, porque vem a mim para eu poder ver até quando vão ficar essa situação, 1502 
porque segundo eu soube que não era permitido construir obras naquele terreno, 1503 
embora a minha filha veio para cá em 1986 (mil novecentos e oitenta e seis), a 1504 

minha neta é nativa daqui e eu vim para cá em 1992 (mil novecentos e noventa 1505 
e dois), que mesmo assim trabalhando em São Paulo vinha para cá e etc., e isso 1506 
veio ao meu conhecimento, me abalou e de certo não é só sobre essa situação, 1507 

são vários empecilhos que estão ocorrendo. A servidão, Fermino Severino 1508 
Sagaz, eu peço, agradeço a Prefeitura, muito obrigado pelo que vocês me 1509 

fizeram, que quase pega fogo a minha casa, devido a árvores grandes, 1510 
elementos de folhas, envolvendo os galhos e outra, quando eu entrei em contato, 1511 

eu sempre, eu tenho tudo, quando eu ligo o telefone tem uns que até desligam 1512 
porque já conhecem a minha voz, já conhece, “é a Elza, a alagoana, epa 1513 
bichinho, não vem não (…), é assim, entendeu? Aí o que que acontece, eu fui, 1514 
entrei em contato com o gabinete do Prefeito, Elza Fernandes (...) Sr. Carlos 1515 
Alvarenga diz: Senhora, o seu tempo acabou, mas você pode fazer todo o 1516 
registro por consulta pública do que você, pode fazer por escrito tanto no Pró 1517 
Cidadão se quiser, como na própria Internet tem a consulta, tá? Terminou o seu 1518 
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tempo senhora, é igual para todos o tempo, tá? Vou chamar a próxima, Valéria 1519 

Binatti por 2 (dois) minutos. Sra. Valéria Binatti diz: Boa noite. Eu sou moradora 1520 
do Santinho, eu queria já falar o seguinte, que a palavra participativo, ela tem 1521 
que deixar de ser demagógica e passar a ser de fato participativa, ficar aqui 1522 
nesse plenário com 2 (dois) minutos para falar, debatendo os problemas ou as 1523 
soluções do nosso bairro, não é participativo, isso é mais parecido com o 1524 

matadouro, nós não estamos aqui entendeu participando de coisa nenhuma, nós 1525 
estamos aqui só manifestando rapidamente, correndo contra o cronômetro uma 1526 
proposta que vem pronta contrária e mexe num Plano Diretor que foi 1527 
teoricamente construído de forma participativa. Isso não está correto, não está 1528 
correto, não é participativo, isso aqui está sendo rifado, a ilha está sendo rifada 1529 

para especulação imobiliária, é isso que está sendo feito aqui, através dessa 1530 
minuta, não é? Nós temos 2 (dois) minutos para falar da minuta, isso é uma coisa 1531 

muito importante. Eu sou moradora do Santinho, desde que eu vim morar aqui 1532 

eu participo das coisas do bairro, inclusive o senhor PhD em urbanismo, a nossa 1533 
equipe do Santinho, somos moradores, tem pescador, tem geólogo, tem biólogo, 1534 
tem professor, tem pedagogo, tem dona de casa, tem de um tudo na nossa turma 1535 

e a gente dá conta do nosso bairro sim, nós criamos o Parque Natural Lagoa do 1536 
Jacaré das dunas do Santinho, onde a CASAN está instalando 2 (dois) 1537 
elevatórias, depósitos de cocô, junto donde ela captar água para todo mundo 1538 

beber. Nós estamos há 3 (três) anos tentando falar com a Prefeitura, sabe qual 1539 
é a resposta? Nenhuma, nós somos ignorados. Então não me venham falar em 1540 

participativa coisa nenhuma, porque isso aqui não é participativo, isso aqui é 1541 
uma palhaçada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Vereador Afrânio sua palavra por 5 1542 
(cinco) minutos. Antes Vereador, eu vou chamar só os próximos 4 (quatro) aqui: 1543 

é Sr. Victor Gaspodini, Sra. Andrea Cecília Moschetti, Sr. Hélio Leite e Sra. 1544 
Izabela de Carvalho, número 18 (dezoito). Vereador, a sua palavra por 5 (cinco) 1545 

minutos. Vereador Afrânio Boppré diz: “Bem, primeiro lugar uma boa noite a 1546 
todos e todas. Eu começaria hoje falando que eu tenho concordância com o 1547 

secretário Michel quando ele diz que o Plano Diretor não se resume a uma lei 1548 
diretor. Tem algo a mais que é a capacidade de gestão para colocar em prática 1549 

aquilo que está pensado, planejado e também sistematizado na legislação. 1550 
Sobre a capacidade de gestão, eu quero dizer o seguinte eu entendo que a 1551 
Prefeitura está bastante atrasada e vou explicar, hoje nós temos uma estrutura 1552 
administrativa arcaica montada em cima das intendências, as intendências são 1553 

muito fracas para dar a resposta necessária para o processo que nós estamos 1554 
vivendo, o nosso município tem como previsão de receita para o ano que vem 1555 
uma arrecadação na ordem de 3 (três) bilhões de reais, o que sobra para as 1556 
intendências é farelo, um trocadinho, não dá conta de responder aquilo que nós 1557 
precisamos, por isso que para elevar a capacidade de gestão eu quero aqui fazer 1558 

uma proposta Prefeito, assim como nós temos no continente a Secretaria 1559 
Regional do Continente, com orçamento próprio, com equipe, recursos 1560 

humanos, equipamentos, que se crie a Secretaria Regional do Distrito dos 1561 
Ingleses do Rio Vermelho para responder às necessidades da região. Além 1562 
disso, senhor Prefeito, que neste planejamento se reserve uma boa área nobre, 1563 
bem localizada, para se construir o hospital do norte da ilha, como uma área uma 1564 
ACI, uma Área Comunitária Institucional, reforçando o que disse aqui o Manuel 1565 
Júnior, são coisas que precisam estar reservadas porque… Vocês sabem que 1566 
essa semana saiu por exemplo uma decisão, uma liminar da justiça, 1567 

DocuSign Envelope ID: 12B3A509-4379-4E37-971B-B20757FD8414



 
 

 

Página 33 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

determinando, o Prefeito já falou sobre isso, determinando a Prefeitura e o 1568 

Governo do Estado a abrir as vagas nas escolas porque tem criança na fila e 1569 
não consegue acessar, reivindicando, precisa ter portanto uma estrutura pública, 1570 
não dá para pensar o Plano Diretor apenas para favorecer a iniciativa privada, 1571 
onde estão as estruturas públicas? Quem planeja por exemplo uma casa para 4 1572 
(quatro) pessoas, que tem lá 2 (dois) quartos, uma cozinha, o banheiro, eu 1573 

pergunto esse bairro está sendo planejado para quantas pessoas? Não adianta 1574 
fazer um planejamento para 4 (quatro) e depois está morando 15 (quinze) sem 1575 
ter a estrutura necessária, por isso é correto aqueles que dizem primeiro a 1576 
infraestrutura, primeiro as capacidades de recepção para depois fazer o 1577 
adensamento, como está prevendo aqui. Olha eu tenho participado de todas as 1578 

Audiências, essa aqui eu confesso para vocês, eu me surpreendi com o impacto 1579 
previsto, já vi 7% (sete por cento) do impacto, 12% (doze por cento), aqui sabe 1580 

quanto que deu? 29,7% (vinte nove vírgula sete por cento) de impacto, de 1581 

incentivo para a verticalização, a construção, para expansão urbana nesse bairro 1582 
sem ter a infraestrutura. O relato de vocês já está dado, falta saneamento, falta 1583 
água, falta malha viária, falta tudo e a lógica aqui é o seguinte, não, nós vamos 1584 

botar mais 30% (trinta por cento) aqui em cima, sem que ter as condições 1585 
necessárias, isso está errado porque a cidade, o nosso bairro, ele tem que andar 1586 
com qualidade, não pode ser essa fúria desenvolvimentista sem criar as 1587 

condições mínimas. Por isso, senhor Prefeito, eu venho aqui fazer essa 1588 
colocação sobre tudo e vou reforçar, a Prefeitura tem que se modernizar, o bairro 1589 

precisa de estruturas administrativas eficazes, o bairro precisa de orçamento, o 1590 
bairro precisa de dinheiro, de dinheiro da Prefeitura para defender a qualidade 1591 
de vida dos seus moradores, não é só uma revisão para a indústria da 1592 

construção civil, não é só para empreendimentos privados. Sr. Carlos Alvarenga 1593 
diz: “Muito obrigado, Victor Gaspodini por 2 (dois) minutos. Sr. Victor Gaspodini 1594 

diz: “Boa noite a todos, meu nome é Victor Gaspodini, eu nasci em Florianópolis, 1595 
moro aqui e estou aqui para dizer que, além da importância de discutir o 1596 

conteúdo, também é importante discutir o método como está se dando essas 1597 
discussões, porque aqui está escrito “a cidade quer ouvir você”, mas isso não é 1598 

verdade, porque se dependesse dessa Prefeitura, nenhuma Audiência Pública 1599 
teria sido realizada. Se dependesse dessa Prefeitura, o Plano Diretor ia ter sido 1600 
aprovado em janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) sem ouvir ninguém, só está 1601 
ouvindo porque a justiça obrigou a ouvir. Então, a realização dessas Audiências 1602 

Públicas, dessas 12 distritais e mais a outra geral, elas são uma conquista da 1603 
população de Florianópolis, com muita luta, dos movimentos sociais, de alguns 1604 
Vereadores também, na Câmara de Vereadores e uma decisão muito acertada 1605 
da justiça, senão, essas Audiências não estariam acontecendo, isso é uma 1606 
vitória do povo de Florianópolis. Então, eu espero que daqui para frente a 1607 

democracia e a participação seja cada vez mais respeitada nessa cidade, porque 1608 
a participação do povo, em todas as Audiências Públicas que já teve até agora, 1609 

mostra que a população está afim de discutir a cidade, quer discutir Florianópolis, 1610 
e não dá, também, a gente precisa garantir que as reivindicações que estão 1611 
sendo trazidas nessas Audiências sejam garantidas no Plano Diretor, porque 1612 
não dá para depois o Prefeito ir na televisão e dizer que foram ouvidas tantas mil 1613 
pessoas, para legitimar o que eles vão construir em gabinete fechado depois. 1614 
Então era isso, eu queria dizer que a cidade tem que ser do jeito que o povo de 1615 
Florianópolis quer que seja, do jeito que o pequeno empresário precisa que seja, 1616 
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do jeito que o morador precisa, do jeito que o pescador precisa, também 1617 

respeitando o meio ambiente, não dá para ser a cidade que meia dúzia de grande 1618 
empresário, não de pequeno, de grande empresário, representado por essa 1619 
Prefeitura, quer que seja só para ganhar dinheiro num crescimento desenfreado 1620 
e que não atenda a reivindicação da população. Então a gente tem que garantir 1621 
que as reivindicações trazidas nas Audiências sejam, de fato, incluídas no Plano 1622 

Diretor e, para isso, não precisa de pressa, o Plano Diretor pode ser aprovado 1623 
até 2024 (dois mil e vinte e quatro), então tem que ter mais Audiência Pública, 1624 
tem que ter uma devolutiva para a população, para ver se é. Sr. Carlos Alvarenga 1625 
diz: Muito obrigado e chama a Sra. Andrea Cecilia Moschetti, por 2 (dois) 1626 
minutos  que diz: Boa noite a todos, eu sou Andrea, eu sou moradora do Santinho 1627 

há 6 (seis) anos, sou empreendedora e venho aqui a compartilhar com vocês as 1628 
minhas preocupações como cidadã. Eu escolhi morar nessa ilha, que é a ilha da 1629 

magia, por causa dos encantos naturais, o patrimônio histórico-cultural 1630 

maravilhoso que tem e, sobretudo, a energia dessa gente. Essa gente que, hoje, 1631 
não está sendo ouvida e representada. No meu bairro, eu sou super a favor do 1632 
crescimento e desenvolvimento do meu bairro e, para isso, precisa ser 1633 

sustentável. Atualmente, o bairro não atende às necessidades de infraestrutura 1634 
básica para a população atual, essa obra de saneamento básico não tem na a 1635 
minha rua, porque eu moro depois de uma lomba, então não dá. Então, eu já 1636 

com atualidade vou ficar sem saneamento básico, não temos escolha suficiente, 1637 
não temos saúde, não é cuidado o patrimônio do Sambaqui na praia do Santinho. 1638 

Eu como Argentina, divulgo isso, muitas pessoas nem sabem que do sistema e 1639 
não temos ciclovias para sair no verão, não temos calçada, gente, na maioria 1640 
das ruas. Então, começar a pensar em verticalizar meu bairro, quando as 1641 

condições atuais são essas, não tem pé nem cabeça, me desculpe. E outra coisa 1642 
muito importante, é que é responsabilidade da Prefeitura de se ocupar da 1643 

fiscalização, como o senhor falava, se está crescendo irregularmente, quê que 1644 
faz a Prefeitura, que não parece crescimento irregular. Eu denunciei, eu 1645 

denunciei o desmatamento da APP do lado da minha casa, liguei no mínimo dez 1646 
telefones, ninguém me atendeu e quando me atenderam, me falaram que não 1647 

tinha móveis. Então tudo isso foi desmatado. E também nessa nova modificação 1648 
do Plano Diretor está contemplada uma construção de uma rodovia nas áreas 1649 
de preservação das dunas, isso vai contribuir não só a devastação natural, se 1650 
não há uma insegurança total do bairro, que muda as características intrínsecas 1651 

do que hoje é a idiossincrasia do bairro do Santinho. Então, peço pelo amor de 1652 
Deus, olha isso com amor, com carinho, porque esse Plano está longe de ser 1653 
sustentável, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado e chama o Sr. Hélio 1654 
Leite Júnior, representando a CDL por 5 (cinco) minutos. Hélio? Não 1655 
comparecendo chama a Sra. Isabela de Carvalho, número 18 (dezoito), por 2 1656 

(dois) minutos. Sra. Isabela de Carvalho diz: Boa noite a todos os presentes, 1657 
me chamo Isabela, eu sou advogada que representa os escritórios Travisani & 1658 

Fior, Travisani Advocacia. Bom, como o presente colocou, o crescimento da 1659 
cidade ocorreu de forma orgânica e, por vezes, de forma irregular. Porém, já se 1660 
consolidaram moradias em terrenos irregulares, bem como, comércios ou 1661 
empreendimentos imobiliários de multipropriedade. Meu questionamento é: qual 1662 
o tipo de benefícios e incentivos têm se pensado para regularizar essas 1663 
situações fático-sociais que já estão consolidadas? Como sabemos, existe uma 1664 
maneira de regularizar imóveis construídos até dezembro de 2020 (dois mil e 1665 
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vinte), sem as devidas documentações necessárias, considerados como imóveis 1666 

irregulares, que se embasam na Lei Municipal 707/2021 (setecentos e sete/dois 1667 
mil e vinte e um) mas, na prática, não se compõem dessa maneira, pois se 1668 
esbarram em outras burocracias que, pela lei, deveria ser reconsiderada, a 1669 
exemplo dos recuos. O que a Prefeitura tem a dizer ou propor para agilizar essas 1670 
regularizações? Na prática, não é tão simples como as pessoas pensam, muitas 1671 

famílias com residências unifamiliares têm dificuldades nessas regularizações, 1672 
até para aprovar um projeto de uma residência que existe ali há mais de 20 1673 
(vinte) anos. E, aproveitando o ensejo, o que o Prefeito propõe como solução 1674 
para a agilidade na vigilância sanitária? Porque, hoje, sabemos que há grande 1675 
demanda e muita demora nas análises, levando, aproximadamente, 6 (seis) 1676 

meses para obter o primeiro retorno dos respectivos projetos sanitários, 1677 
impactando de forma gigantesca no andamento dos demais projetos a serem 1678 

aprovados e, assim, finalizados, para expedição do alvará ou até mesmo do 1679 

habite-se. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Irison (…) Vou 1680 
chamar os próximos 4 (quatro), eles são: Sr. Irison Nardine, Sra. Taís de Lima 1681 
Sampaio, Sra. Rosana da Silva e Maria Sandra, número 22 (vinte e dois). Sr. 1682 

Irison Nardine por 2 (dois) minutos. Sr. Irison Nardine diz:  Boa noite, eu sou 1683 
morador do Santinho, sou engenheiro aposentado, sou taxista há 10 (dez) anos 1684 
na cidade, conheço então um pouco da cidade e eu gostaria de dizer, assim, 1685 

aquele senhor que disse que nós somos incultos (…) Eu sou Paulista, nasci no 1686 
centro de São Paulo e vocês não pensem que Florianópolis é São Paulo. 1687 

Florianópolis tem muito problema por falta de organização, planejamento, são 40 1688 
(quarenta) anos sem planejamento e aí vocês querem fazer um Plano Diretor em 1689 
10 (dez) dias, em 10 (dez) meses. Isso não existe. O Plano Diretor tem que, 1690 

primeiro, regularizar tudo o que o Estado não deu para nós. Primeiro, a CASAN, 1691 
é um absurdo, nós estamos discutindo a CASAN há quantos anos? Eu moro há 1692 

23 (vinte e três) anos Santinho, eu sou engenheiro, eu tenho meu pátio todo 1693 
cheio de água circulando de cocô, porque eu não posso colocar em lugar 1694 

nenhum. Aí eu quis legalizar a minha casa, eu estou há 6 (seis) anos com um 1695 
projeto na Prefeitura, tá senhor, 6 (seis) anos, sabe o que eu recebo? Chega o 1696 

cara do sanitário, ele diz assim: “não, você tem que destruir tudo, fazer tudo de 1697 
novo”, eu digo: mas minha casa tem 35 (trinta e cinco) anos, eu quero um habite-1698 
se, porque o meu vizinho me denunciou e vocês querem me dar uma multa de 1699 
25 (vinte e cinco) mil! Eu recebi o papelzinho, há 2 (dois) meses, para pagar 25 1700 

(vinte e cinco) mil, porque eu não tenho habite-se. A cidade não tem habite-se, 1701 
por culpa de vocês! Vocês não se planejaram, vocês não se organizaram, todas 1702 
as gestões! Eu estou aqui há 23 (vinte e três) anos e eu sou há 10 (dez) anos 1703 
taxista, eu estou em todas as ruas, não é um problema do Santinho, é um 1704 
problema de todos os lugares. Aquele rapaz que veio aqui, ele leu 5 (cinco) 1705 

minutos e ele está há 10 (dez) anos trabalhando nisso, e não conseguiu falar 1706 
ainda tudo o que ele precisa. Eu não vou falar em 2 (dois) minutos, me 1707 

desculpem, me desculpem, eu não tenho nada pessoal com o senhor, mas eu 1708 
sou culto, eu estudei muito, eu vou dizer pro senhor, eu não consegui fazer o 1709 
esgoto da minha casa funcionar ainda, porque a Prefeitura não deixa, o Estado 1710 
não deixa e você vem me falar que não tem dinheiro, precisa dinheiro? Não pode 1711 
verticalizar, vocês têm que organizar a cidade, vocês têm que planejar a cidade, 1712 
vocês têm que planejar os atos de vocês, vocês têm que se organizar nos postos 1713 
de saúde, vocês têm que se organizar nas escolas, vocês têm que se organizar 1714 
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em todos os lugares, me desculpe, mas é. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 1715 

obrigado, senhor e chama a Sra. Taís de Lima Sampaio, por 2 (dois) minutos. 1716 
Sra. Taís de Lima Sampaio diz: “Primeiramente boa noite, eu queria começar… 1717 
Eu sou moradora do Santinho também e eu queria começar questionando a falta 1718 
de transparência com relação às pretensões do projeto do Plano Diretor, com 1719 
relação ao Santinho. A Avenida Vereador Onildo Lemos, ela apenas foi 1720 

mencionada (…) Sr. Carlos Alvarenga diz: Eu paro o tempo da senhora, só falar 1721 
mais perto do microfone para a gente escutar. Sra. Taís de Lima Sampaio diz: 1722 
(...) Ah, tá, quer que eu comece de novo?” Sr. Carlos Alvarenga diz:  Por favor. 1723 
Obrigado, pode uma retomar o tempo dela também, por favor. Sra. Taís de Lima 1724 
Sampaio diz: Então, eu sou moradora do Santinho e eu gostaria de começar 1725 

questionando a falta de transparência com relação às pretensões do projeto do 1726 
Plano Diretor, com relação ao meu bairro. O Santinho não foi referendado, 1727 

apenas a estrada Vereador Onildo Lemos foi citada no projeto de verticalização 1728 

do Ingleses Sul, e no projeto, existe a previsão da construção de uma estrada 1729 
que atravessa as dunas dos Ingleses, uma Area de Preservação Permanente 1730 
tombada como patrimônio do município, através do decreto 112 (cento e doze) 1731 

de 1985 (mil novecentos e oitenta e cinco). Isso não foi citado e isso me parece, 1732 
no mínimo, questionável. Como muitos dos meus colegas moradores do 1733 
Santinho já disseram, o Santinho não tem estrutura, não tem infraestrutura, a 1734 

gente quer pensar em mobilidade, vou pedir uma ciclovia, se eu não tenho 1735 
calçada para o morador andar? Essa obra da CASAN, a estrada está 1736 

extremamente esburacada… “Ah, então vamos levar saneamento básico”, mas 1737 
a escola que tem mais de 600 (seiscentos) alunos não vão ser contemplada com 1738 
o saneamento básico. Então, assim, qual é o sentido? Qual é a pretensão de 1739 

verticalizar o bairro? Muito bonito, muito bonito (…) Acho que, assim, admirável, 1740 
mas na prática, como é que fica isso? Gostaria de questionar (…) É muito triste, 1741 

como moradora, a gente vê aqui, que a gente realmente não consegue, já foi 1742 
demais para a gente ter 2 (dois) minutos para falar, pessoas realmente 1743 

interessadas em desenvolvimento (…) Desenvolvimento de quê? Para quem? É 1744 
isso que eu gostaria de questionar. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que 1745 

agradecemos. Senhora, como eu disse no início da Audiência, nós não temos o 1746 
projeto de lei definido, nós estamos na parte de diagnóstico e a comunidade faz 1747 
parte disso, vocês estão participando conosco. Então tudo que nós estamos, 1748 
nesse momento, é colhendo as dores de vocês, para construir as soluções em 1749 

conjunto com vocês. O nosso time vai trabalhar para vocês, tá ok? Então, Sra. 1750 
Rosana da Silva, por 2 (dois) minutos. Sra. Rosana da Silva diz: Boa noite a 1751 
todos, eu sou “manezinha” e moradora do Santinho, e quero aqui deixar minha 1752 
indignação com relação ao horário e ao dia da semana proposto para essa 1753 
reunião, porque se fosse em outro momento, com certeza isso aqui estaria 1754 

lotado. E com relação ao meu bairro, eu vejo que, se a Prefeitura quer, 1755 
realmente, construir uma vida melhor para nós, eu acho que antes tem que 1756 

arrumar tudo o que está errado por lá. Nós temos áreas de preservação que não 1757 
estão sendo respeitadas, nós temos o bairro, se vocês forem lá amanhã vão ver, 1758 
o esgoto correndo a céu aberto por toda a área, as estradas, com aquela obra 1759 
que está acontecendo, que já rola, enrola, enrola, há meses, a nossa escola não 1760 
comporta a demanda da população atual, como botar mais pessoas, se o 1761 
saneamento básico não existe, se a escola é deficitária, temos apenas uma 1762 
escola e uma creche (…) Não temos o posto de saúde, que o pessoal tem que 1763 
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estar se deslocando, além de que, o posto de saúde não atende a demanda de 1764 

todas as especialidades médicas, a gente não tem calçadas decentes, a nossa 1765 
praia é maravilhosa, e já brota nos finais de tarde uma natinha muito estranha, 1766 
que me parece já o esgoto, já pelos lençóis freáticos, já indo para a praia e isso 1767 
está sendo, parece que não é visto, ou as pessoas não querem ver que isso já 1768 
está acontecendo, além do mais, essas elevatórias que a CASAN quer colocar 1769 

dentro de uma Lagoa, que é um manancial de água natural (…) Então a gente 1770 
tem muitas coisas a questionar, a gente quer progresso, mas a gente quer, antes, 1771 
que tudo seja arrumado com respeito à natureza e as pessoas que lá residem, 1772 
porque eu acho que o progresso tem que se fazer, sim, mas com um olhar de 1773 
respeito às pessoas que lá residem e à natureza, que quem conhece o Santinho, 1774 

sabe a maravilha que é aquilo lá, e a gente não quer ver ela parecendo Ingleses, 1775 
que muitas áreas já estão completamente poluídas, e a gente tem todo um receio 1776 

que isso, possivelmente, vai acontecer com o Santinho. Então, a gente quer que 1777 

salve o Santinho de uma poluição muito em breve, porque do jeito que a coisa 1778 
está, a coisa não vai ficar boa. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Antes 1779 
de passar a palavra para a Sra. Maria Sandra, eu vou chamar os próximos 4 1780 

(quatro): Sra. Ângela Jacques Bellini, Sr. Jean Ouskavericz, Sr. Elmar Costa e 1781 
Sra. Ivone Sena da Costa. Maria Sandra, número 22 (vinte e dois), a palavra é 1782 
sua por 2 (dois) minutos. Sra. Maria Sandra Lemos Owskovicz diz: Obrigada, 1783 

boa noite a todos. Uma das características principais dos moradores dos 1784 
Ingleses é o amor pelo lugar onde nós moramos. Eu sou moradora dos Ingleses 1785 

há 8 (oito) anos e empresária, entusiasta do empreendedorismo e da 1786 
sustentabilidade. Eu me chamo Sandra Owskovicz represento hoje a ACIF aqui 1787 
na regional dos Ingleses, tenho orgulho de dizer que movimento a economia do 1788 

nosso bairro, porque consumo aqui. Infelizmente, muitos dos serviços e dos bens 1789 
que nós precisamos ainda não temos nosso bairro, como muitos falaram, saúde, 1790 

outros serviços, gastronomia, enfim… Nós acreditamos que uma cidade 1791 
inteligente é uma cidade onde possa se morar, crescer, estudar, trabalhar, aonde 1792 

nós possamos ter condições de ter tudo ao nosso alcance, sem precisarmos 1793 
impactar negativamente a mobilidade urbana. Por isso, nós apoiamos o 1794 

desenvolvimento, o desenvolvimento de unidades mistas, para que nós 1795 
possamos ter novos modelos de negócios. Nós não podemos ficar à mercê do 1796 
desenvolvimento, nós não podemos permitir que o desenvolvimento passe só na 1797 
401 (quatrocentos e um), nós precisamos atrair todos os investimentos possíveis 1798 

para o nosso bairro. Precisamos trazer tecnologia, inovação, sustentabilidade, 1799 
precisamos ter melhores escolas, precisamos ter melhores bares, restaurantes, 1800 
precisamos ter outras oportunidades de emprego e renda. Além de tudo, 1801 
respeitar a nossa natureza, fomentar o turismo aqui de uma forma criativa, 1802 
fomentar a economia criativa, nós temos a oportunidade de nos desenvolvermos. 1803 

Inevitavelmente, nós crescemos e vamos continuar crescendo. Todo mundo ama 1804 
os Ingleses, todo mundo quer morar aqui, não temos como frear, mas podemos 1805 

reestruturar, podemos fazer deste lugar para melhor se desenvolver com 1806 
sustentabilidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui, convido-os para fazer 1807 
parte dos nossos movimentos, estamos todos trabalhando em prol do nosso 1808 
bairro, da nossa cidade, porque o nosso propósito é movimentar Floripa, fazer 1809 
pulsar e prosperar. Os Ingleses merece e deve estar na rota da inovação, da 1810 
tecnologia, do turismo e da sustentabilidade. Muito obrigada. Sr. Carlos 1811 

Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Lembrando que as inscrições vão até às 1812 

DocuSign Envelope ID: 12B3A509-4379-4E37-971B-B20757FD8414



 
 

 

Página 38 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

8 (oito) e 45 (quarenta e cinco), nós temos mais 14 (quatorze) minutos. Passo a 1813 

palavra, Sra. Ângela Jacques Bellini, por 2 minutos.” Sra. Ângela Jacques 1814 
Bellini diz: Oi, boa noite. Eu sou moradora do Santinho, sou fisioterapeuta, moro 1815 
há 20 (vinte) anos no Santinho, vou ler aqui para facilitar para mim. Falamos em 1816 
nome do Santinho, mas, com certeza, também pensamos no restante da ilha, 1817 
não só em relação ao Santinho. Não concordamos com a verticalização dos 1818 

Ingleses, muito menos do Santinho, nem uma criação de uma rodovia pelas 1819 
dunas do Santinho, pois já não temos água, não temos mobilidade, não temos 1820 
calçada, não temos esgoto, luz, não temos um posto de saúde no bairro, 1821 
precisamos nos deslocar até os Ingleses, que não é bom, que não é confortável 1822 
e o que está dentro do nosso direito, como cidadãos. Não achamos que esse 1823 

Plano está sendo participativo e nós, no Santinho, estamos reivindicando, 1824 
porque nós estamos à beira do caos. Temos a empresa Trix, fazendo 1825 

saneamento, 5 (cinco) vezes a empresa já abriu a geral do Santinho, eu tenho 2 1826 

(dois) pacientes idosas que já caíram, já comprometeram os seus tratamentos, 1827 
vamos fazer um levantamento de mais pessoas que tenham caído, temos, 1828 
também, um motoqueiro caído e ferido, por conta dessa empresa que nunca 1829 

termina esse trabalho e somos moradores que teremos nossas vidas impactadas 1830 
para o lucro de pequenos grupos de empresários do ramo imobiliário. Achamos 1831 
estranho que vocês não falaram do Santinho, inclusive, ficamos esperando esse 1832 

momento, vocês não falaram, nós não sabemos o que vai ser feito, essa dúvida 1833 
está nos incomodando (…). Não queremos o esgoto correndo a céu aberto, 1834 

como todos os dias vemos no nosso bairro, e queremos que nos deem uma 1835 
resposta de tudo isso que nós estamos falando agora, não adianta nós virmos 1836 
aqui reivindicar várias coisas, perdemos o nosso tempo, criando coisas para falar 1837 

aqui, e vocês não darem para a gente a resposta que a gente precisa. Então nós 1838 
gostaríamos de um prazo para vocês nos dizerem quando que vocês vão nos 1839 

responder. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Vou passar a palavra para o 1840 
Prefeito. Prefeito Topázio diz: Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, mas 1841 

acho que é em prol de todo mundo… Os moradores do Santinho estão 1842 
questionando o porquê a gente não falou do Santinho, é que não existe, na 1843 

proposta de adensamento, nenhuma via selecionada no Santinho para a 1844 
verticalização ou adensamento, exatamente porque aquela via não comporta, 1845 
então a gente não colocou isso. Segunda coisa, as pessoas viram em algum 1846 
lugar, que não foi no material que a gente divulgou, a proposta de uma rodovia 1847 

pelas dunas do Santinho, que não existe nenhuma proposta. Então, eu só estou 1848 
fazendo esclarecimento, porque eu vi que as pessoas estão efetivamente 1849 
preocupadas com isso que foi colocado. Talvez, na 482 (quatrocentos e oitenta 1850 
e dois), lá atrás de algum mapa apareça isso, mas eu queria tranquilizar aqui, 1851 
que não existe nenhuma proposta, tanto é que nós percorremos todo mundo aqui 1852 

para dizer, pesquisamos aqui na internet para ver onde é que poderia ter 1853 
aparecido essa via. Não existe nenhuma proposta, nenhum pensamento de 1854 

construir uma rodovia pelas dunas e não existe proposta de adensamento para 1855 
o Santinho, porque foi mapeado, e lá não é um bom local para adensar. E, por 1856 
último, só para tranquilizar, aquela obra de esgoto da CASAN deve estar 1857 
terminando em breve e toda aquela rodovia vai ser revitalizada, porque nós 1858 
vamos perder, inclusive, um pedaço que a gente já fez lá, porque a gente vai 1859 
fazer toda a rodovia de novo, revitalizar(…) Não, não, o prazo da CASAN está 1860 
terminando agora, mas atrasou, realmente, aquela obra lá. Então eu só queria 1861 
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esclarecer isso (…) Está bom, então eu deixa eu olhar aqui, se tiver (…) Sr. 1862 

Michel Mittmann diz: Tá, então, você está fazendo uma crítica da lei atual e está 1863 
propondo uma mudança da 482 (quatrocentos e oitenta e dois), que é um mapa 1864 
antigo, é isso? É isso, Vereador? Me parece uma proposta no sentido de 1865 
reavaliar a lei atual, não a nossa proposta, a lei atual, que é o que nós estamos 1866 
aqui discutindo, válido (…) E aí, para ficar claro, a gente vai trazer esse tema 1867 

com essa visão, pegando a lei atual, vendo se existe esse conflito, processando, 1868 
e dando a devolutiva, tá? Porque não existe proposta nenhuma, atual, de criação 1869 
de qualquer via nova, entendeu? Pode ser que seja do mapa das vias 1870 
hierarquizadas, propostas da lei vigente aprovada, que, inclusive, merece, como 1871 
foi falado, a discussão sobre manter ou não, e eu acho extremamente válido a 1872 

comunidade manifestar sobre essa necessidade, né (…) óbvio. Só para 1873 
esclarecer também, existe o desenho de uma via chamada “via panorâmica 1874 

ambiental”, com características que não é uma rodovia, numa borda de duna, na 1875 

lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois), que tem que ser avaliada a sua utilização 1876 
ou não, se fica ou não, e a forma de se fica ou não, tá? Sr. Carlos Alvarenga diz: 1877 
Próximo a falar é o Sr. Jean Owskovicz, por 2 (dois) minutos. Sr. Jean 1878 

Owskovicz diz: “Boa noite a todos, me chamo Jean Owskovicz, sou morador do 1879 
bairro aqui dos Ingleses, apaixonado pelo nosso norte da ilha. Cheguei aqui 1880 
pensando que eu tinha muita coisa para falar porque eu estava vendo sozinho, 1881 

e estou muito orgulhoso da nossa comunidade, em saber que estamos juntos 1882 
nos desafios que a gente tem que superar, né, não estamos sozinhos, estamos 1883 

conectados. E a palavra que me veio para esse momento é coragem. Coragem 1884 
de uma Prefeitura, de uma equipe de colocar a cara para bater, coragem de uma 1885 
comunidade de vim aqui impor os seus anseios, abrir o seu coração de forma 1886 

tão firme, e que me deixou tão seguro de continuar acreditando que a gente pode 1887 
construir o futuro, que a gente realmente almeja e merece. Muito, muito orgulho 1888 

de fazer parte dessa comunidade, uma comunidade que quer construir o futuro, 1889 
mas, acima de tudo, quer honrar a sua história. Foi através dessa história que 1890 

os manezinhos que aqui estão, que aqui construíram, fizeram desse lugar um 1891 
lugar encantador e foi por ser encantador que nós, que viemos de fora, nos 1892 

apaixonamos e viemos para cá. Acredito que juntos, fazendo a palavra de tantos 1893 
colegas aqui, a gente pode realmente transformar o nosso bairro em um lugar 1894 
inteligente, num ecossistema sustentável, que possa melhorar a educação dos 1895 
nossos jovens, que possa, realmente, gerar oportunidade de emprego, para que 1896 

esses nossos jovens não tenham que sair daqui, para que a gente possa viver 1897 
cada vez melhor, para que a nossa mobilidade urbana faça sentido para quem 1898 
mora nesse bairro, para que, juntos, possamos melhorar a questão da segurança 1899 
pública e a gente não tenha mais que conviver com o fator corretivo da polícia e, 1900 
sim, de conviver com o fator preventivo dela, fazendo um trabalho maravilhoso. 1901 

Eu sou da época que a polícia tinha tempo para ir nas escolas, para educar a 1902 
gente do que era certo e errado, era tão bacana isso. Hoje eles não têm tempo, 1903 

porque eles têm que corrigir um monte de “cagada” que a gente faz, desculpa o 1904 
termo, acho que a linguagem de adulto cabe nesse momento. Coragem para 1905 
sermos diferentes, coragem para construir uma cidade que faça sentido para o 1906 
nosso futuro, coragem para nossa comunidade, coragem para concordar com o 1907 
que tem no Plano, mas coragem para discordar dele também e, acima de tudo, 1908 
o que mais me encheu de orgulho foi o fato de que quem está discordando, está 1909 
o fazendo de forma respeitosa, inteligente (…). É assim que nós, enquanto 1910 
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comunidade, vamos evoluir. Obrigado e orgulho de morar numa cidade de 1911 

coragem e de fazer parte de uma comunidade de coragem, muito obrigado. Sr. 1912 
Carlos Alvarenga diz: Obrigado e chama o Sr. Elmar Costa, por 2 (dois) minutos 1913 
que diz: Boa noite a todos, eu sou morador do Santinho há 35 (trinta e cinco) 1914 
anos. O que eu ouvi aqui hoje foi, pelo que eu entendi até agora, é um projeto 1915 
imobiliário, né, um projeto de adensamento da população, que significa prédios 1916 

mais altos e etc. O diagnóstico que foi apresentado, com todo o respeito, acho 1917 
que não merece o nome de diagnóstico, ele é um relato das mazelas que a 1918 
cidade desenvolveu, que as distorções que ocorreram na cidade, muitas delas 1919 
em função da não fiscalização da Prefeitura, a maioria delas de uma zona de 1920 
não fiscalização da Prefeitura, e esse fator ele é praticamente omitido desse 1921 

diagnóstico, que isso é o que se faz sentir no dia a dia nosso, é a omissão do 1922 
poder público. Foi mencionado aqui a questão do esgoto do Santinho, do esgoto 1923 

aqui para o Santinho, a rua foi aberta 5 (cinco) vezes, tinha uma placa lá: 1924 

Conclusão da obra: 2018 (dois mil e dezoito). Valor da obra, eu vi: 83 (oitenta e 1925 
três) milhões. Financiamento: JICA, o banco de fomento japonês”. Estava tudo 1926 
certo, a obra não saiu até hoje, está lá, abre a rua, fecha a rua, a CASAN não dá 1927 

informação, a Trix já botou (…) Como é que chama(…) Aditivos ao contrato, 3 1928 
(três) ou 4 (quatro) aditivos do contrato, que era 83 (oitenta e três) para 120 1929 
(cento e vinte) (...) Então esse fator não entrou, praticamente, na discussão. O 1930 

diagnóstico que foi apresentado aqui, pelo que eu entendi, é uma narrativa para 1931 
justificar um programa imobiliário. Eu sei que há muito capital querendo investir, 1932 

eu sei que há grandes grupos aqui, inclusive para o norte da ilha, o volume de 1933 
investimentos que grandes grupos estão dispostos a aportar, é quase um 1934 
orçamento anual da Prefeitura, 2 (dois) bilhões e 300 (trezentos), 2 (dois) bilhões 1935 

e pouco, isso é um dado que daqui a pouco vai ser até publicado. Mas isso que 1936 
eu queria dizer, não temos, está se querendo apresentar um grande problema, 1937 

para apresentar uma correção que não é uma correção, que não vai corrigir 1938 
quase nada das mazelas que tem a cidade de Florianópolis. Muito obrigado. Sr. 1939 

Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Antes de passar a palavra para 1940 
Jane Sena, vou chamar os próximos 4 (quatro): Sra. Daniele Novaes, Sra. 1941 

Giovana Zimermann, Sr. Lucas dos Santos, Sr. Rafael Freitag. Sra. Jane Sena 1942 
da Costa, número 28 (vinte e oito), por 2 (dois) minutos. Jane? Ivone Sena Costa, 1943 
Ok. Não comparecendo passa a palavra para Sra. Daniele Novaes por 5 minutos, 1944 
representando a Associação de Moradores Renovação Ingleses e Santinho.” 1945 

Sra. Daniele Novaes diz: “Boa noite, boa noite a todos. Primeiramente, estou 1946 
muito feliz e orgulhosa de ver minha comunidade aqui, interessada em saber dos 1947 
andamentos da cidade. Então vamos lá, eu coloquei por escrito para ficar mais 1948 
fácil, até porque temos um tempo aqui. Eu já moro em Ingleses há mais de 19 1949 
(dezenove) anos, eu amo esse bairro, eu amo demais morar aqui, amo minha 1950 

cidade, minha comunidade. Nós, hoje, temos uma população estimada em mais 1951 
de 80 (oitenta) mil pessoas, então Ingleses, hoje, é uma cidade dentro de outra 1952 

cidade, como o Gabi já falou aqui, o nosso crescimento foi muito rápido nesses 1953 
10 (dez) anos, nós quadruplicamos a nossa população, então a gente tem que 1954 
organizar isso, né. Temos que arrumar esse crescimento de alguma forma, não 1955 
dá para esperar nem 2 (dois) dias, o que fará 2 (dois) anos (…) Então Ingleses 1956 
urge, mais do que acho que a maioria dos bairros, por esse Plano Diretor. Então, 1957 
aqui pela Associação, nós fizemos pesquisas, pegamos as demandas, 1958 
buscamos as demandas e eu trago aqui para vocês as principais demandas da 1959 
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minha comunidade. Primeiro, geração de espaços públicos. Ingleses é um bairro 1960 

gigante e com pouquíssimos espaços públicos, como praças e parques. 1961 
Também necessitamos de ampliação de ciclovias e melhoria dos passeios. 1962 
Precisamos de projetos de captação de água de chuva, assim como, projetos de 1963 
recarga do aquífero de Ingleses. No que tange ao uso da ocupação do solo, 1964 
permitir construções próximas de morros, com objetivos de proteção ambiental. 1965 

Gostaríamos, também, de ter acesso aos fundos de compensação, muitas obras 1966 
grandes acontecem no nosso bairro e nós não sabemos para onde vai essa 1967 
compensação, que sabemos que é uma obrigatoriedade de cada uma dessas 1968 
obras. Gostaríamos que fosse uma obrigatoriedade, de cada uma dessas obras, 1969 
terem uma placa sinalizando o valor e para onde foi direcionada essa 1970 

compensação. Também, definir o projeto de proteção ambiental das unidades 1971 
de conservação das dunas de Ingleses e Santinho, assim como o morro das 1972 

feiticeiras. Contemplação de todo o bairro com rede de esgoto. Os projetos de 1973 

saneamento e urbanização do bairro devem contemplar, também, comunidades 1974 
como Vila Esperança, que muitos chamam de comunidade da lajota, e a Vila do 1975 
Arvoredo, que também é chamada de Siri, então essas comunidades também 1976 

precisam ser contempladas. Precisamos também, urgentemente, de melhorias 1977 
na nossa mobilidade, com ruas mais amplas e obrigatoriedade de calçadas e de 1978 
recuos de ônibus nas rodovias. Foi solicitado, também, a permissão da volta dos 1979 

pilotis em prédios onde não há possibilidade de subsolo. Outra coisa que, 1980 
também, Ingleses precisa demais são de universidades e de um hospital. É 1981 

fundamental também, para nós, que nossas reivindicações sejam discutidas com 1982 
a nossa comunidade, antes da aprovação do projeto do Plano Diretor na Câmara 1983 
dos Vereadores. Outra coisa que foi falado aqui, que eu até acrescentei aqui na 1984 

minha fala, que é um outro problema muito grande que nós temos, seriam as 1985 
caçambas de lixo por todo o bairro. Aquelas caçambas grandes que a gente vê 1986 

pelo Rio Vermelho, precisaríamos ter aqui, o nosso lixo é jogado e mal 1987 
armazenado, também muita culpa nossa, da comunidade, mas se houvesse 1988 

essas caçambas, facilitaria. E precisamos que a fiscalização seja efetiva, porque 1989 
o Plano Diretor é muito importante, porém, sem a fiscalização, nós 1990 

continuaremos com as construções ilegais. Então… É fundamental que nossas 1991 
reivindicações sejam discutidas, já falei, a fiscalização… E seria isso, acho que 1992 
falaram aqui, me atrapalhei. Precisamos desses pedidos, dessa atenção, mas 1993 
precisamos, sim, desse Plano Diretor e acho que ele não pode ser visto como 1994 

um inimigo, a verticalização, não vamos colocar e virar uma Balneário Camboriú, 1995 
sabemos que não é isso, então precisamos só discutir as singularidades que 1996 
Ingleses tem. É isso que queremos, e queremos essa participação da 1997 
comunidade, que nem sempre temos, porque trazemos muitas reuniões e 1998 
trazemos muitos membros do poder público. Foi dito aqui que a Prefeitura não 1999 

escuta, assim, a Prefeitura escuta, então não podemos também só bater na 2000 
Prefeitura. A Prefeitura escuta e vem, a comunidade é chamada e, muitas vezes, 2001 

não vem a participar. Então eu chamo todos que estão aqui, sigam o site da 2002 
Associação, venham nas reuniões, participem, isso é muito importante, é 2003 
importante estarmos juntos, não é só hoje que a gente vem reclamar aqui, a 2004 
gente tem que estar junto todo o ano, tá. Então eu chamo todos vocês a estarem 2005 
juntos conosco, para juntos sermos mais fortes. Sr. Carlos Alvarenga diz: 2006 
Obrigado. Sra. Giovana Zimermann, por 2 (dois) minutos.” Sra. Giovana 2007 
Zimermann diz: “Justifico, por eu falar de arte aqui com tanta demanda 2008 
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importante, relevante e básica, né, meu nome é Giovana Zimermann, eu anotei 2009 

para não perder o raciocínio. Sou mestre em arquitetura urbanismo, dedicada 20 2010 
(vinte) anos em arte urbana e estou aqui para pedir uma atenção especial para 2011 
a lei de arte pública do município, que é uma economia criativa e que contribui 2012 
humanizando a paisagem. Eu acredito, assim, como sugestão, que seria 2013 
importante criar um cinturão verde perto dos morros, com construções de 2014 

hospitais, escolas, hotéis, pousadas, se possível, separadas por praças e 2015 
parques, adotadas por pelos empreendimentos, dotadas de imobiliários urbanos, 2016 
trilhas, land art, arte na paisagem, eu acho que seria muito importante aqui para 2017 

a nossa cidade. Uma maneira de proteger os morros e criar espaços turísticos, 2018 
para além das praias já existentes. Sobre o aumento da taxa de ocupação, 2019 

fundamental é que seja identificado a outorga onerosa, ela acontecia, no caso 2020 
da arte pública, mas eu acredito que a arte, essa lei, ainda não estava tão bem 2021 

coordenada, não tem obras tão expressivas, mas enfim… São 300 (trezentas) 2022 

obras que foram colocadas no espaço público e desde 2014 (dois mil e quatorze) 2023 
que a gente não vê mais isso, os arquitetos também comentam, que não tem 2024 
condição. Então quer dizer, taxa de ocupação era usada com a outorga onerosa 2025 

de uma obra de arte, se ela era de qualidade, se ela estava no espaço público, 2026 
se ela criava espaços de convivência… Eu, da minha parte, posso dizer que fiz 2027 
o possível para que isso acontecesse e criei muitos espaços de convivência que 2028 

não existiam, por força própria, indo na SUSP, solicitando, enfim… Porque eu 2029 
acho que é isso que é bom para a cidade, né, não é um mercado simplesmente 2030 

de trabalho, eu fui fazer mestrado em arquitetura e urbanismo, história da cidade, 2031 
para pensar isso, só que depois eu segui estudando conflitos urbanos e eu acho 2032 
que a arte é importante para, também, enfim, para gerar soluções para esses 2033 

conflitos. Isso já está provado no mundo, né, não estou chovendo no molhado. 2034 
Muito obrigado, parabéns a todos e a todas que contribuíram. Sr. Carlos 2035 

Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama o Sr. Lucas dos Santos, por 2 2036 
(dois) minutos que diz: “Boa noite a todos. Meu nome é Lucas, eu sou morador 2037 

do Santinho, faço parte do Movimento Somos Santinho. O Artigo 182 (cento e 2038 
oitenta e dois) da Constituição Brasileira diz que a política de desenvolvimento 2039 

urbano, ela tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções 2040 
sociais e garantir o bem-estar dos seus habitantes, o bem-estar! E analisando 2041 
essa revisão, essa proposta de revisão do Plano Diretor, existe uma inversão aí 2042 
de prioridades, nós vemos aí todas as demandas que já foram apresentadas aqui 2043 

pelos outros cidadãos, moradores e uma solução, que seria aumentar o número 2044 
de habitantes, e aí que está o problema se com a quantidade que a gente tem 2045 
de moradores essas demandas não são atendidas há décadas, aumentar o 2046 
número de habitantes não vai ajudar a resolver esses problemas. Se essa 2047 
proposta ela segue, ela passa como ela está, ela vai na verdade agravar esses 2048 

mesmos problemas podendo até chegar a transformar alguns bairros em guetos, 2049 
enquanto as as coisas ficam cada vez mais precárias. Então é meu voto vai 2050 

contra essa proposta de revisão, ela tem que ser revista de novo porque ela não 2051 
beneficia o bem-estar dos habitantes e ela vai até em direção contrária ao que 2052 
se estabelece na Constituição Brasileira. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz:  2053 
Nós que agradecemos e antes de passar a palavra para o Sr. Rafael Freitag, vou 2054 
chamar os próximos 4 (quatro): Vereador Maikon Costa, Sra. Solange Santos, 2055 
Sra. Maria Penroe, Sr. Alberto de Barros Neves. Então, Sr. Rafael Freitag por 5 2056 
(cinco) minutos. Qual é o seu número senhora? Provavelmente a gente chamou 2057 
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a senhora e aí a senhora não ouviu Sra. Irene Sena da Costa diz: 28 (vinte e 2058 

oito) Não, não foi chamado (...) Sr. Carlos Alvarenga continua: Eu não estou te 2059 
acusando de nada, senhora (…) Sra. Irene Sena da Costa intervém: Não, eu só 2060 
estou dizendo que eu não fui chamada. Sr. Carlos Alvarenga continua: Foi, mas 2061 
a gente chama de novo, a gente chama de novo, não tem problema. Fica 2062 
tranquila, senhora. A senhora vai falar, tá bom? Pode até passar a palavra pra 2063 

você primeiro, pode falar por 2 (dois) minutos, sem problema. Sra. Irene Sena 2064 
da Costa diz: Então tá gente, boa noite. O meu nome é Irene, eu sou moradora 2065 
do Santinho, eu moro em Florianópolis há 40 (quarenta) anos e eu estou no 2066 
Santinho há 25 (vinte e cinco) anos. Eu vim trazer assim 3 (três) palavras, com 2067 
tudo isso que eu pude escutar e pude ver aqui das pessoas que falaram fiquei 2068 

bastante emocionada e feliz com várias falas e eu queria trazer 3 (três) palavras 2069 
que eu acho que são bem importantes, que eu acho que muitas vezes a gente 2070 

esquece que na verdade elas são fundamentais para a gente realmente evoluir 2071 

como ser humano, independente da onde a gente esteja. Que é consciência, 2072 
educação e sensibilidade e eu não sei por que que essas 3 (três) palavras elas 2073 
são sempre colocadas tão distante das coisas que são prioritárias para o 2074 

desenvolvimento do ser humano. Porque a gente está muito preocupado com o 2075 
desenvolvimento que traz emprego, que traz dinheiro, que traz uma evolução 2076 
que está nos levando exatamente para onde? Será que nós não estamos 2077 

esquecendo de coisas básicas e fundamentais? Será que nós vamos precisar 2078 
de novas pandemias, novos desastres, novos sofrimentos da humanidade para 2079 

nós entendermos que existem coisas e valores que são realmente importantes 2080 
para a gente se conectar? A gente precisa entender que conscientizar as 2081 
pessoas a ter uma vida melhor e que a gente precisa buscar ser feliz e não 2082 

apenas trabalhadores do Brasil, batendo os nossos cartões, vendo as nossas 2083 
novelas e engolindo coisas que na verdade não nos alimentam de verdade, 2084 

porque nós na verdade estamos com fome, fome de uma vida realmente plena 2085 
e feliz e que leva em consideração com as coisas fundamentais que são a 2086 

natureza, que são o natural, porque nós somos a natureza. Nós na verdade 2087 
dependemos dela e nós estamos caminhando por um caminho que vai nos levar 2088 

exatamente a natureza, essa maior, que é muito maior do que nós, ela irá nos 2089 
engolir e nós não seremos nada sem ela. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 2090 
obrigado e chama Sr. Rafael Freitag, representando o Instituto Socioambiental 2091 
da Praia do Santinho, por 5 (cinco) minutos. Sr. Rafael Freitag diz: Boa noite 2092 

Prefeito, boa noite mesa, todos que estão aqui, todas e todos. Eu vou ser bem 2093 
breve, eu tenho 5 (cinco) minutos, mas tem muita coisa para falar. Primeiro que 2094 
Secretário Mittmann, para de justificar a ineficiência da fiscalização da Prefeitura 2095 
pelo Plano Diretor, são duas coisas diferentes, uma é o Plano Diretor e outra é 2096 
a fiscalização, se não acontece a fiscalização, acontece a obra ilegal e irregular, 2097 

então dizer que por conta do Plano, não pode fiscalizar é uma incoerência total. 2098 
Então assim, eu acho que tem que sair desse discurso, ok, temos que melhorar 2099 

o Plano, tá certo, é lógico, todo mundo concorda que esse Plano é uma colcha 2100 
de retalho, agora dizer que não existe a eficiência da Prefeitura em fiscalizar por 2101 
conta do Plano, isso é uma falácia, acabe com isso. Segundo: Costão do 2102 
Santinho não tem inscrição rupestre, o Costão do Santinho é um hotel e a sua 2103 
apresentação colocou como Costão do Santinho, no Santinho tivesse inscrição 2104 
rupestre, a gente tem que lembrar que o morro dos Ingleses é a maior 2105 
concentração de inscrição rupestre na ilha de Santa Catarina, é isso a real. A 2106 
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gente está falando muito do Santinho porque o Santinho ele não foi (…) ele no 2107 

diagnóstico levantei 9 (nove) erros, eu não vou usar meu momento aqui, mas os 2108 
vazios que se colocaram ali como uma área de unidade de conservação como 2109 
um vazio para poder ocupar, tem erro ali e aí eu posso apontar em outro 2110 
momento, não vou usar esse momento agora. O Rodrigo da ACIF saiu daqui e 2111 
falando, importante, ele começou a falar dele dizendo sobre “eu sou nativo daqui 2112 

com muito orgulho” e aí gente? Sinceramente, isso ele que é contra essa divisão, 2113 
mas ele tá se colocando como que eu sou daqui, se é daqui, nativo e não 2114 
preserva a natureza e aí gente que nasceu aqui? Porque muita gente que está 2115 
aqui e não nasceu aqui, está cuidando desse lugar. Então a gente também tem 2116 
que ser respeitado por isso, para com isso gente, eu vivo há 20 (vinte) anos aqui, 2117 

eu fico escutando essa historinha, tipo eu sou nativo, tá mas e o esgoto vai para 2118 
onde? Vender o terreno para trocentas mil pessoas ou todo mundo que veio para 2119 

aqui é invasão? É ocupação? Foi vendido e alguém comprou e se alguém 2120 

vendeu é culpa de quem comprou ou de quem vendeu? Vamos parar com isso 2121 
gente, isso é importante. O Instituto Socioambiental da Praia do Santinho, ele 2122 
levantou o que nós somos contra, o que a gente acredita que a ilha não suporta, 2123 

não é o que nós não queremos, a ilha não suporta e ela não suporta, primeiro, 2124 
nesse momento, a falta de participação efetiva na construção dessa minuta, nós 2125 
estamos aqui falando mas não tem uma… que é importante Prefeito, que o 2126 

senhor pode colocar sua cara nesse Plano, é que a gente tenha uma conferência 2127 
depois, não só mais Audiência, conferir se o que nós colocamos hoje vai estar 2128 

na minuta, então que volte para cá, que a gente faça uma conferência. Segundo 2129 
o incentivo à verticalização dos imóveis no Santinho e nos Ingleses Sul, por que 2130 
nos Ingleses Sul? Porque eles vão encher os Ingleses Sul, vai entupir a saída 2131 

das pessoas que nós já quase não saímos do Santinho, vai entupir a saída dos 2132 
Ingleses Sul e aí vai se justificar essa abertura por cima das dunas, que está 2133 

desde 2014 (dois mil e quatorze), na verdade isso está desde o tempo da Ângela 2134 
Amin, eles querem abrir aquela rua lá por trás das dunas, não é de hoje, mas 2135 

está no mapa e a gente tem que mudar isso aí, tem que tirar, tá? Porque isso vai 2136 
justificar e a gente vai ser rota de fuga, escreva o que eu tô dizendo, isso vai ser, 2137 

o Santinho vai ser rota de fuga quando eles abrirem aquela rua lá atrás. Bom, a 2138 
promoção do adensamento já falei, sem antes ter infraestrutura básica, não dá 2139 
para adensar mais o Santinho sem infraestrutura básica, construção (…) e aí 2140 
outra coisa, o Santinho pelo que está ali no mapa que apareceu, ele não é… 2141 

então tira aquele portal do Santinho, se não é ali que começa o Santinho, tira 2142 
aquele portal do Santinho, na Tubarões é Santinho também e ali é para subir, 2143 
uma casa vai subir 4 (quatro) andares, hoje o que é uma casa vai subir 4 (quatro) 2144 
andares e hoje eles já estão fazendo 4 (quatro) andares por falta de fiscalização 2145 
da Prefeitura, então que coerência é essa gente? Fiscalizem, o que a gente quer 2146 

é isso. Se quiserem fiscalizar, coloquem pessoas trabalhando 7 (sete) dias por 2147 
semana, use aquele Geoprocessamento que foi uma grana que foi gasta nossa 2148 

e que não está sendo usado para nos defender contra quem é o ilegal e irregular, 2149 
isso é uma vergonha. Bom, continuando, agora vamos para a parte boa, gostaria 2150 
de lembrar aqui, 1950 (mil novecentos e cinquenta) Florianópolis tinha 51 2151 
(cinquenta e um) mil habitantes, 60 (sessenta) 98 (noventa e oito) mil habitantes, 2152 
1970 (mil novecentos e setenta) tinha 137 (cento e trinta e sete) mil, 80 (oitenta) 2153 
187 (cento e oitenta e sete), 91 (noventa e um) tinha 258 (duzentos e cinquenta 2154 
e oito) mil habitantes, 2000 (dois mil) 340 (trezentos e quarenta), 2010 (dois mil 2155 

DocuSign Envelope ID: 12B3A509-4379-4E37-971B-B20757FD8414



 
 

 

Página 45 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

e dez) 410 (quatrocentos e dez), 2021 (dois mil e vinte e um) 516 (quinhentos e 2156 

dezesseis), se nunca cresceu mais do que 10.000% (dez mil por cento) ao ano, 2157 
10.000% (dez mil por cento) desculpa, 10 (dez) mil pessoas ao ano, se a gente 2158 
pensar, esse Plano Diretor é para os 516 (quinhentos e dezesseis) ou para os 2159 
outros que vão vir? Porque só se fala em crescimento gente e para nós que 2160 
vivemos aqui, tá bom? Não tá! E aí? O Plano tem que ser para nós, os 500 2161 

(quinhentos) e os que vão vim, os 100 (cem) mil que vão vim, se tiver bom pra 2162 
nós, vai ser bom para que vai vim, é lógico isso. Uma pessoa por hora chega em 2163 
Florianópolis ou nasce todos os dias do ano, todos os dias do ano nasce ou vem 2164 
uma pessoa por hora em Florianópolis, 24 (vinte e quatro) pessoas por dia. Bom, 2165 
não vou mais falar, a gente vai protocolar os 14 (quatorze) itens que a gente 2166 

acredita que são importantes para o Santinho, falta muita coisa antes de pensar 2167 
em crescer. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado e chama o Vereador Maikon 2168 

Costa, por 5 (cinco) minutos. Vereador Maikon Costa diz: Prefeito e demais 2169 

presentes, o nosso mandato que tem se feito presente em todas as Audiências, 2170 
ou por mim ou pela nossa assessoria, tem sempre feito uma fala aqui da 2171 
preocupação do modelo distrital e vejo que a Prefeitura já começa a desenhar a 2172 

possibilidade de fazer as alterações distritais, a gente observa que esse Distrito, 2173 
os Ingleses lembro que quando eu era pequeno tinha, não que eu seja muito 2174 
grande, mas quando eu vinha com meu pai entregar a carga aqui no norte da 2175 

ilha, quando eu voltava para o centro de Florianópolis, tinha uma placa 2176 
Florianópolis na direção do sul e os Ingleses de fato não deixa de ser uma cidade, 2177 

o Distrito dos Ingleses não deixa de ser uma cidade e a gente não pode debater 2178 
no mesmo espaço de tempo que se teve para debater o distrito do Rio Vermelho 2179 
que tem 4 (quatro) mil habitantes, os Ingleses, pelo censo de 2010 (dois mil e 2180 

dez) do IBGE, tem 30  (trinta) mil habitantes, o censo que deveria ser feito 2181 
novamente em 2020 (dois mil e vinte), não foi feito devido à pandemia, um 2182 

momento pandêmico e vai ser iniciado agora em 2022 (dois mil e vinte e dois), 2183 
eu acho até um atropelo a Prefeitura fazer o diagnóstico da revisão do Plano 2184 

Diretor antes da entrega do censo, porque o censo é um “raio x”, “uma 2185 
tomografia” computadorizada, um exame mais preciso da questão populacional, 2186 

então eu entendo que a Prefeitura deveria ter cautela principalmente na entrega 2187 
do censo, acredito que o número do Distrito dos Ingleses seja muito maior do 2188 
que 30 (trinta) mil habitantes, superou isso em muito, essa proporção e a gente 2189 
precisa fazer essa, ter essa cautela, Prefeito Topázio, demais técnicos. Vereador 2190 

Adrianinho, Vereador Diácono, vocês que são daqui da região, moradores, 2191 
também queria aproveitar esse momento para fazer uma fala, eu que tenho 2192 
parentes no Distrito do Ribeirão da Ilha, minhas origens são no Distrito Ribeirão 2193 
da Ilha e de Santo Antônio de Lisboa, entendo perfeitamente que essa terra, a 2194 
ilha de Santa Catarina, em especial, sempre foi o porto, o último porto de 2195 

conexão entre atlântico e pacífico, então é terra de muita gente de fora e a gente 2196 
tem que respeitar sim as pessoas que vem de fora, porque todos nós somos de 2197 

fora, essa terra sempre foi como eu disse um porto, seguro, último porto de 2198 
conexão e a gente não tem espaço para esse discurso de divisão até porque 2199 
Florianópolis, o Desterro, a ilha de Santa Catarina sempre foi a rolha que uniu o 2200 
Brasil, tanto durante a Revolução Farroupilha, quanto na Revolução Federalista, 2201 
as revoluções não passaram daqui e o Brasil se manteve unido, então é 2202 
importante que a gente tenha esse pensamento também. Dito isso, Prefeito, eu 2203 
quero aproveitar também a oportunidade para tocar no ponto que não tem 2204 
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relação direta com o Plano Diretor, mas tem relação indireta, que é a ampliação 2205 

das UPAS sul e norte, vi que o senhor colocou equipes médicas adicionais 2206 
depois de um pedido que nós realizamos, depois que a imprensa bateu em cima 2207 
disso, que o MP abriu um procedimento para investigação na saúde primária, 2208 
mas eu entendo que o senhor tem a obrigação e o dever de entregar a ampliação 2209 
da UPA sul e da UPA norte que estão abandonados há mais de 7 (sete) anos 2210 

desde a época do Prefeito César Souza Júnior, isso vai com certeza atender a 2211 
essa população em incremento populacional. Também quero deixar aqui o 2212 
reforço, o colega que me antecedeu, ele fez uma fala muito precisa, muito 2213 
valiosa, muito providencial em relação ao processo fiscalizatório, meu colega 2214 
Manuel. Florianópolis tem o mesmo número de fiscais que Biguaçu, tem menos 2215 

fiscais que Tijucas, tem infinitamente menos fiscais que Joinville, fiscais de 2216 
posturas. Prefeito, a Guarda Municipal por base na lei 13.022 (treze, zero, vinte 2217 

e dois), do policiamento municipal, pode ser transformada, Secretário Araújo 2218 

Gomes, em policiamento de postura, nós ganharíamos aí pelo menos mais 170 2219 
(cento e setenta) fiscais que poderiam agir no processo fiscalizatório de postura, 2220 
tanto de ocupações irregulares, calçadas e outras situações, a Prefeitura precisa 2221 

agir nesse sentido e transformar a nossa Guarda Municipal num policiamento de 2222 
postura, é só mandar a lei para a Câmara, eu que sou independente ou muitas 2223 
vezes de oposição, firmo o compromisso de votar favorável a respectiva lei para 2224 

que a gente amplie a nossa fiscalização, porque como diz o manezinho, uma 2225 
coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa completamente diferente. Não 2226 

vamos confundir a questão de fiscalização com o Plano Diretor, não vamos usar 2227 
esse argumento para tentar convencer as pessoas que nós precisamos 2228 
aumentar o gabarito, esse argumento não pode ser a base para as nossas 2229 

discussões. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Sr. Carlos 2230 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama a Sra. Solange Santos, por 2 2231 

(dois) minutos que diz: Boa noite. Então antes que o Posto de Saúde de Capeveri 2232 
vai ser inaugurado, eu já venho pedir uma rótula, porque está sendo muito 2233 

perigoso, já tem acontecido acidentes ali, então é de urgência esse pedido dessa 2234 
rótula e ali também é a rua Fernando Bauther da Silva, uma rua muito bem 2235 

projetada, mas que não tem uma ciclovia e também uma via de pedestre, ali as 2236 
casas elas foram projetadas com um escritório, mas não estamos conseguindo 2237 
tirar um alvará de permissão para exercer esse escritório e também nessa rua 2238 
Fernando Bauther, tanto no início, quanto no fim, ela já tem lá embaixo uma 2239 

rótula, mas que tá em cima de uma curva totalmente muito perigosa, onde já tem 2240 
até um parque das crianças e nessa rua também acontece, está acontecendo 2241 
muitos furtos, que a gente precisaria de câmeras que fossem ligadas diretamente 2242 
com a polícia, como tem em muitos bairros, como em Jurerê que ninguém nem 2243 
falou, mas aquilo lá é o padrão e está aqui na ilha, então porque não fazer dos 2244 

Ingleses o bairro igual, né? Então, e também pedimos uma parada de ônibus 2245 
com cobertura, que sejam cobertas, que lá tem, é muito precário também. Boa 2246 

noite, muito obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama 2247 
a Sra. Maria Penroe, 35 (trinta e cinco). Maria? Ok, então sua palavra por 2 (dois) 2248 
minutos.” Sra. Maria Penroe diz: Boa noite a todos. Que pena que deu uma 2249 
esvaziada, né? Então primeiro eu queria, como ela foi lá esclarecer para a gente, 2250 
eu queria que esse esclarecimento fosse aberto, sobre a proposta de revisão do 2251 
Plano Diretor no Santinho. Foi falado, a gente não quer a outorga onerosa no 2252 
Santinho, a gente não quer que, como vai ter todo esse processo nos Ingleses, 2253 
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o Santinho vai ficar apertado e aí eles vão nos apertar para abrir essa via atrás, 2254 

é isso que a gente não quer. A gente não quer a estrada sobre as dunas que 2255 
está na lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois), a gente quer que seja retirada 2256 
desse Plano e eu vou cantar uma música que representa o Santinho e que eu 2257 
peço que todos entendam o que que a gente fala nessa música: O que será do 2258 
Santinho? O que será das Aranhas? Com essa febre tremenda, essa ganância 2259 

tamanha. O que será do Santinho? O que será das Aranhas? Com essa febre 2260 
tremenda, essa ganância tamanha. Fecharam o beco das Flores, o beco das 2261 
Lavadeiras. Seu Pepe e suas vaquinhas, não sobem mais a ladeira. Nasce um 2262 
hotel lá no morro, vai se embora o passarinho. O que será do Santinho? O que 2263 
será das Aranhas? Com essa febre tremenda, essa ganância tamanha. Sr. 2264 

Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e a senhora tem uma linda voz, parabéns 2265 
e chama o Sr. Alberto de Barros Neves, representando o Conselho Comunitário 2266 

de Segurança por 5 (cinco) minutos. Sr. Alberto de Barros Neves diz: Boa noite 2267 

a todos. Eu sou o Alberto de Barros Neves, presidente do CONSEG 46 (quarenta 2268 
e seis) e não sou do Santinho, estou falando isso porque estou impressionado 2269 
com o número de pessoas que moram no Santinho, estão de parabéns, estão 2270 

de parabéns. Bom, inicialmente eu parabenizo o poder público municipal na 2271 
pessoa do Prefeito Topázio e parabeniza a sociedade por meio de suas 2272 
entidades e seus cidadãos que estão aqui presentes. Sei que existem muitas 2273 

demandas e a Prefeitura tem que responder a essas demandas, moradia por 2274 
exemplo, muitas pressões, muitos interesses, muitas leis, muita burocracia, 2275 

muitas necessidades e por aí vai. Ou seja, nada tem uma resolução fácil, ainda 2276 
mais falando-se em Plano Diretor. Tenho algumas dúvidas, muitas na verdade, 2277 
com relação ao Plano Diretor, o qual para mim ele é muito grande, muito 2278 

complexo e muito técnico; portanto ao invés de tentar entendê-lo, eu resolvi 2279 
relacionar os problemas que eu observo hoje no meu bairro Inglese e no meu 2280 

dia a dia e assim procurar entender e perceber se as mudanças propostas no 2281 
Plano Diretor impactaram positiva ou negativamente nesses problemas. Desde 2282 

já me desculpem algum apontamento que não diz respeito ao Plano Diretor, sou 2283 
leigo no assunto e falo aqui como um cidadão comum que quer apenas tirar 2284 

dúvidas, aprender e contribuir com o bairro e com a cidade que escolhi viver e 2285 
morrer. Bem, levando-se em conta que se está possibilitando uma verticalização 2286 
da cidade, alguns pontos da cidade com o aumento de gabarito, de pavimentos, 2287 
possibilitando a construção de prédios de até 8 (oito) pavimentos, aí vem as 2288 

minhas, meus questionamentos. Primeiro, qual o impacto na mobilidade por 2289 
conta do aumento desse gabarito dos pavimentos? Essa questão, mobilidade, é 2290 
contemplada na proposta de mudança do Plano Diretor? Segundo, qual o 2291 
impacto no saneamento no meio ambiente por conta do aumento de gabaritos, 2292 
pavimentos? Lembrando que se horizontalização da cidade atinge dunas, APP’s, 2293 

etc., a verticalização da mesma forma, ou pior, pode atingir o subsolo, o lençol 2294 
freático, a rede pluvial e até mesmo o aquífero, essas questões, saneamento e 2295 

meio ambiente, são contempladas nas propostas de mudança do Plano Diretor? 2296 
Terceiro, existem garantia de contrapartida para o bairro com relação às grandes 2297 
obras e de aumento de gabarito, os pavimentos, de que seja utilizado, uma 2298 
garantia que essa contrapartida seja utilizada no bairro? Porque hoje a gente 2299 
sabe que a Prefeitura pode escolher aonde utilizar essa compensação, assim 2300 
como a confecção e divulgação e transparência no estudo de impacto de 2301 
vizinhança e fundo de compensação, isso aí eu mesmo tenho ido atrás às vezes, 2302 
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eu não consegui, não consegui vislumbrar estudo de impacto de vizinhança em 2303 

grandes obras que sairão nos Ingleses e para onde que essa contrapartida vai 2304 
depois que vai lá para o fundo de compensação. Quatro, 1/3 (um terço) do bairro 2305 
Ingleses não é contemplado com rede de esgoto, inclusive com essa obra de 2306 
ampliação que está sendo executada pela Prefeitura e CASAN, para onde vai o 2307 
esgoto de novos prédios construídos nas bacias que compõem 1/3 (um terço) de 2308 

Ingleses que vai ficar sem saneamento? Sendo que os rios do bairro já chegaram 2309 
aos seus limites de receberem água mesmo tratada, já falaram aqui, né? 100 2310 
(cem) m³ por segundo. Quinto, as mudanças no Plano Diretor vão impactar no 2311 
uso e ocupação irregular do solo? Com as mudanças propostas esse cenário vai 2312 
melhorar ou apenas estamos oficializando o que foi feito de errado? Sexto, 2313 

segundo informações recentes recebidas, Ingleses é o bairro com maior 2314 
população, com pior saneamento de Florianópolis e o Plano Diretor vai garantir 2315 

uma melhoria para sanar esse desequilíbrio com relação ao maior bairro de 2316 

Florianópolis? Sétimo, segundo estudo da própria Prefeitura, Ingleses é um dos 2317 
bairros com menor número de áreas verdes de lazer por habitantes de 2318 
Florianópolis, as propostas de mudança no Plano Diretor prevêem isso e irá atuar 2319 

para sanar ou minimizar esse desequilíbrio com relação ao maior bairro de 2320 
Florianópolis? E oitavo, muitas das comunidades, favelas e áreas conflagradas 2321 
existentes em Florianópolis, são Ingleses ou imediações, as propostas de 2322 

mudança do Plano Diretor prevê isso e irá atuar para sanar ou minimizar esse 2323 
desequilíbrio com relação ao maior bairro de Florianópolis? Então são esses 2324 

questionamentos e essas perguntas, essas dúvidas que eu tenho com relação 2325 
ao Plano Diretor. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 2326 
agradecemos. Próximos 4 (quatro): Sr. Ailson Antônio Coelho, o número 40 2327 

(quarenta), Sr. Marcelo Silva não vai mais falar, Vereador Renato e o número 42. 2328 
A pessoa número 42 (quarenta e dois) Sr. João Batista Santos da Silva. Agora 2329 

quem fala é o Sr. Ailson Antônio Coelho, número 38 (trinta e oito) 2330 
representando UFECO por 5 (cinco) minutos que diz: Ó quando você autorizar 2331 

eu início a fala, posso falar? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, eu 2332 
primeiramente, é, vou pedir aqui principalmente para as mulheres um apoio, se 2333 

os homens puderem também agradecerei, eu tenho aqui gente uma nota de 2334 
repúdio, repúdio ao que fizeram com um vídeo das Audiências Públicas onde 2335 
uma colega, entendeu, foi pego parte desse vídeo e foi feito um chamado meme, 2336 
certo, isso foi divulgado por algumas criaturas, repudio essas criaturas que 2337 

fizeram essa esse vídeo, repudio a outras criaturas que se intitulam jornalistas 2338 
de terem divulgado isso, e repudio a emissora que permitiu que isso fosse 2339 
divulgado por estes jornalistas que trabalham nesta emissora, e pior esta 2340 
emissora nos criticou por estarmos aqui sem fazer propostas, sem fazer 2341 
proposições, e coisa parecida e num outro momento é feito isso com uma mulher 2342 

uma colega, Roseane quero te dizer que tu tens o nosso apoio, nossa 2343 
solidariedade a você, bom, outra coisa gente, é, eu gostaria que as pessoas que 2344 

viessem aqui, sabe, falar é, não pensem que eu estou falando do João, da Maria, 2345 
do Joaquim, gente não pensam que, não peguem isso para si, mas eu gostaria 2346 
que viesse aqui e fosse mais verdadeiros, eu gostaria que pessoas viesse aqui 2347 
e dissesse, não, é o seguinte, eu quero isso, se isso vai ser bom para ti eu não 2348 
sei, o que era aquilo se isso vai ser bom para ti eu também não sei, eu gostaria, 2349 
sabe, porque eu vejo uma fala, um discurso, e uma ação totalmente diferente, e 2350 
vocês vão entender, muito do que eu ia falar foi contemplado aqui, fiquei muito 2351 
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feliz, muito contente, Rafael meu abraço, falasse bem para caramba, sou 2352 

manezinho mas todos são bem-vindos, se amigo da ilha, é meu amigo, Plano 2353 
Diretor 2022 (dois mil e vinte e dois), gente eu sou povão, só assalariado, estou 2354 
conversando aqui com os meus, acredito que tem gente como eu aqui correto, 2355 
minha preocupação, equipamentos públicos, saúde, vamos falar de saúde, coisa 2356 
tão importante, passamos a pandemia aí, gente, quando aqui foi dito que não há 2357 

possibilidade de um hospital no norte da ilha, gente, a gente está fazendo aí, eu 2358 
acho que a 11ª (décima primeira) conferência talvez, porque não teve por causa 2359 
da pandemia, mas eu participei da oitava, da nona e da décima pedindo o 2360 
hospital que seria no Sapiens Parque, certo, e isso porque o Sapiens Parque 2361 
quando surgiu lá em 2007 (dois mil e sete), tinha previsão do Sarah Kubitschek 2362 

que é um hospital, simplesmente foi tirado do projeto, recentemente o novo 2363 
diretor aí do Sapiens Parque disse que toda área, 4 (quatro) milhões de metros 2364 

quadrados vai ser privatizada, nós precisamos de um hospital, estava lá, então 2365 

não bate com a informação que foi dada aqui, é possível sim fazer um hospital 2366 
no norte da ilha, e o Sapiens Parque tem área suficiente, seja para uma UPA 2367 
ampliada ou para um hospital, educação, outra mentira se escola do futuro, 2368 

escola do futuro já era para termos desde 2008 (dois mil e oito), gente, 2007 2369 
(dois mil e sete), quando o Sapiens Parque ali se instalou prometeu que lousas 2370 
eletrônicas, oficinas de hardware de software, que que é isso para a juventude 2371 

instalar, montando, desmontando o computador fazendo programação, onde 2372 
está? Não está, vai ser privatizado, pedimos IFSC para cá, pedimos alguma 2373 

coisa semelhante ao Instituto Estadual de Educação não dá, é uma área pública 2374 
a gente, então não há interesse, não há a política para que de educação ou de 2375 
saúde. Emprego, gente quando aquilo ali foi lançado, eu lembro bem, o falecido 2376 

Governador, certo, o que que ele disse 40 (quarenta) mil empregos, 20 (vinte) 2377 
mil diretos e 20 (vinte) mil indiretos, recentemente falaram em 1 (um) mil, 1.500 2378 

(mil e quinhento), então é mentira entendeu, aí o que que acontece vamos fazer 2379 
aqui, espera aí habitação, outra mentira gente, há 5 (cinco) anos a conta é 2380 

responsável pela habitação ela não está sendo organizada ou não está sendo 2381 
depositada, certo, quero dizer para vocês o meu tempo é curto, nós precisamos 2382 

tomar cuidado aqui, vem a ACIF aqui, vem a CDL aqui vêm os conselhos de um 2383 
desenvolvimento dizendo que são nossos amigos. Certo, mas são as pessoas 2384 
que querem o que as reformas no nosso salário que seria o salário para a gente 2385 
comprar as nossas habitações. quer dizer querem redução de salário, mas como 2386 

é que nós vamos comprar essas habitações? Vão edificar, querem acabar com 2387 
áreas invadidas, quer dizer vão tirar a pessoa da área invadida, vão colocar 2388 
nesses apartamentos, qual a estrutura que vão dar para a nossa saúde, gente, 2389 
essa cidade não tem equipamentos públicos, não pensa no social, sabe porque 2390 
ela está sendo planejada para quem tem dinheiro, para quem tem plano de 2391 

saúde, que usa educação privada, vamos à luta Floripa também é nossa. Sr. 2392 
Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e chama o Vereador Renato, por 5 (cinco) 2393 

minutos que diz: Senhores presentes até esse momento, saúdo da mesa em 2394 
nome Prefeito Topázio, eu queria colocar alguns pontos aqui, Prefeito chegou e 2395 
disse que não haverá adensamento e verticalização onde não tiver saneamento 2396 
básico, isso tem que estar escrito, porque esse time que está aqui, talvez dure 2397 
até 2024 (dois mil e vinte e quatro) e essa nova proposta do Plano Diretor ele é 2398 
até 2034 (dois mil e trinta e quatro), então nada que não estiver escrito nós 2399 
podemos acreditar, porque não são eles que vão estar aqui depois 2024 (dois 2400 
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mil e vinte e quatro), essa é a primeira questão, precisamos analisar esse Plano 2401 

Diretor a partir dos mapas que vem para a Câmara Municipal, nós estamos 2402 
discutindo aqui sem ver nenhum mapa, fala-se naquela rua que vocês estão 2403 
colocando o Santinho como tem várias ruas projetadas na cidade, todas essas 2404 
ruas projetadas elas têm que estar fora do mapa, não adianta dizer aqui que não 2405 
vai ter, tem que estar fora do mapa, o mapa tem que estar muito claro, além 2406 

disso nós na Câmara Municipal, sou Vereador Renato da Farmácia, precisamos 2407 
fazer mais 5 (cinco) Audiências na cidade através da Câmara Municipal, e aqui 2408 
os sugiro que várias associações que sejam de bairros, é, de entidades de 2409 
classe, enfim, já comecem a fazer as suas reuniões, não precisa a prefeitura 2410 
marcar, vocês façam as suas reuniões, e já planejem o que realmente querem 2411 

ver contemplado no Plano Diretor que está sendo discutido nessas várias 2412 
Audiências Públicas que nós estamos sempre presentes, por que que nós 2413 

estamos presentes nessa audiência pública? Para dar a cara para a comunidade 2414 

e dizer que nós vamos votar aquilo que a cidade quer, não o que a prefeitura 2415 
quer, esse é o nosso compromisso, eu quero salientar que nós estamos aqui em 2416 
cima do aquífero dos Ingleses, tem 25 (vinte e cinco) poços que a CASAN retira 2417 

água para a região, o aquífero ele é para mais de 100 (cem) mil pessoas, para 2418 
toda a região norte, quantas ponteiras tem colocadas de forma irregular que não 2419 
há controle? Elas não são clandestinas, elas são irregulares, porque as pessoas 2420 

precisam de água, mas não há uma contagem de quanta água sai, se esse 2421 
aquífero diminuir a sua capacidade o que que vai acontecer? A salinização da 2422 

água desse aquífero e nunca mais vai ter vai poder ser utilizado, eu sempre 2423 
pergunto que é o da audiência, existe o plano B? A Prefeitura já falou com a 2424 
CASAN o que se faria nesse tipo de acidente, não existe essa resposta. A 2425 

questão do hospital que é de fundamental importância para para a região norte, 2426 
ela precisa ter uma área dentro do Plano Diretor que já fique reservado, não é 2427 

depender de uma ação de alguém que vai ceder um terreno, ou do Sapiens 2428 
Parque pode utilizar uma área, não, tem que vim contemplado, isso não tenho 2429 

não tenho dúvidas, não, nós não teremos num hospital aqui na região, é, muita 2430 
gente fala, muitos moradores vieram aqui reclamar de situações que não 2431 

dependem do Plano Diretor, depende de uma boa gestão, ou vocês acham que 2432 
a acessibilidade do posto de saúde depende de uma de um Plano Diretor? Não, 2433 
depende da gestão, os moradores precisam ser ouvidos, como também muitas 2434 
situações que o Plano Diretor coloca, também não vai contemplar se ele não for 2435 

executado, se não vê a fiscalização, é muito sério quando um colega Vereador 2436 
nos disse aqui, da falta de fiscalização em todos os setores, a prefeitura tem falta 2437 
de fiscalização, porque a 7 (sete) anos atrás a Vila do Arvoredo tinha um 79 2438 
(setenta e nove) famílias, eu sei disso porque eu fui secretário do César na época 2439 
da prefeitura no bairro, nós viemos fazer uma contagem aqui é o que tinha, hoje 2440 

temos mais de 158 (cento e cinquenta e oito) famílias, qual foi o projeto 2441 
habitacional nos últimos 6 (seis) anos desse último Prefeito, dessa última 2442 

gestão? Nada, nenhuma casa, alguém reservou alguma área aqui na região para 2443 
que essas pessoas fossem deslocadas de onde é que estão? Também não, 2444 
então vocês acreditam que venha um Plano Diretor e resolva o problema da Vila 2445 
do Arvoredo? Se não for discutido se não vai acontecer, não existe passe de 2446 
mágica, o que existe, o que precisa existir é planejamento, o adensamento e a 2447 
verticalização para um bairro que estão só tem uma saída de rua. E outro dia eu 2448 
ainda fiquei parado aqui para ver, a saída exatamente dessa rua, das escolas 2449 
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aqui, quantas e quantas vezes que eu trânsito tem que parar, porque as pessoas 2450 

precisam atravessar a rua, por que que já não se fez alguma coisa mais 2451 
moderna, como algum elevado, alguma, se pensa numa estrutura desse tipo? 2452 
Não tudo se deixa afunilar para quem sabe um dia encarecidamente atendendo 2453 
algum Vereador, aí a prefeitura tomou solução, lamentavelmente essa gestão 2454 
que está hoje na Prefeitura. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado número 42 2455 

(quarenta e dois), eu não tenho nome no porque não escreveu o nome número, 2456 
42 (quarenta e dois). Sra. Luci Chainiscki (desistiu da fala),  OK. Sr. João Batista 2457 
Santos da Silva. número 43 (quarenta e três). por 2 (dois) minutos. Sr. João 2458 
Batista Santos da Silva diz: “Boa noite a todos, e agora José? O que que a 2459 
gente fala, não é, levamos tanto tempo para chegar aqui, é, em 2004 (dois mil e 2460 

quatro) quando nós começamos a discutir o Plano Diretor participativo, nós 2461 
pegamos o plano de 85 (oitenta e cinco) e fizemos uma comparação para saber 2462 

o que que ele tinha o que que ele rezava quais eram as diretrizes, não é, para a 2463 

gente poder começar a discutir, e naquele momento nós percebemos que se 2464 
50% (cinquenta por cento) do plano de 85 (oitenta e cinco) fosse cumprido nós 2465 
não teríamos 90% (noventa por cento) dos problemas que se apresentavam em 2466 

2004 (dois mil e quatro), então como já foi falado inúmeras vezes aqui, a questão 2467 
é fiscalização e cumprimento daquilo que está, lei nós temos não temos é ação 2468 
efetiva no cumprimento dessas coisas, se e o Plano Diretor de 2004 (dois mil e 2469 

quatro) que nós fizemos de forma participativa, gente foi a única vez que houve 2470 
realmente participação num Plano Diretor foi o de 2004 (dois mil e quatro), o 2471 

restante não, o restante é consulta pública, tá, então naquele momento nós 2472 
perdemos uma grande oportunidade de aprovar na íntegra, porque era um 2473 
anseio da comunidade de todos os distritos de Florianópolis, era um anseio 2474 

estava ali, sabemos que o Plano Diretor, ele é uma diretriz básica, e ele vai ser 2475 
pertinente a cada distrito de acordo com as suas estruturas, isso é fato, mas ali 2476 

ele já contemplava tudo, e se aquilo tivesse sido realmente aprovado e colocado 2477 
em prática, possivelmente a gente não estaria conversando hoje aqui, porque a 2478 

gente não estaria enfrentando o que nós estamos enfrentando, e ainda 2479 
queremos adensar um espaço que já está adensado, e que não atende às 2480 

demandas do que já tem, entendeu, eu compreendo que a verticalização é 2481 
interessante, e lá também contemplava a verticalização para abertura de 2482 
espaços públicos e áreas verdes, só que nós temos que compreender que, nós 2483 
temos que compreender que a área verde que se abriu ela está ali em cada a 2484 

verticalização e vice-versa, porque em gestações futuras eles vão e aí tem a 2485 
área verde, vamos construir, e o que nos garante que isso realmente aconteça? 2486 
E nós somos parceiros prefeitura, nós não somos inimigos, tá. Sr. Carlos 2487 
Alvarenga diz: Vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Ricardo Cavagnall, Sr. 2488 
Adailton Adinamar Moura Reis, Sra. Raiane de Souza Costa Medeiros e 2489 

Sr.Francisco Antônio Carneiro Ferreira, pode falar Sr. Ricardo Cavagnall por 2 2490 
(dois) minutos. Ricardo, número 44 (quarenta e quatro) OK Não comparecendo 2491 

chama o Sr. Adalton Adinamar Moura, número 45 (quarenta e cinco), você é o 2492 
Ricardo? Adalton então a palavra, isso, por 2 (dois) minutos. Sr Adalton 2493 
Adinamar Moura diz: “Boa noite a todos, eu sou morador da Vila Esperança, 2494 
conhecida por vocês como favela Da Lajota, e muitas vezes esse termo é usado 2495 
de forma pejorativa, seu o Prefeito iniciou ali na sua fala em algum momento o 2496 
senhor falou sobre a comunidade do Arvoredo, falou sobre o fato das pessoas 2497 
estarem ocupando por necessidade, e de fato é isso, a gente tem 2498 
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aproximadamente 190 (cento e noventa) famílias na Vila Esperança, a última a 2499 

ação que a gente fez com as crianças para arrecadar brinquedo chegou quase 2500 
a 200 (duzentas) entre crianças e adolescentes, nesse exato momento que eu 2501 
falo com o senhor a gente tem muitas crianças e adolescentes fora da escola, e 2502 
eles estão muito mais expostos ao crime, ao tráfico ali do que os outros, porque 2503 
está na porta, então a gente criou uma associação dentro da comunidade, 2504 

inclusive para frear o crescimento dela, para não subir para o morro, para tentar 2505 
não chegar próximo ao leito do rio, tentando criar ali dentro da comunidade meios 2506 
que a gente possa preservar o ambiente, o solo, enfim tudo isso, e nesses quase 2507 
10 (dez) anos que a comunidade existe as únicas vezes que a prefeitura entrou 2508 
lá foi com a máquina para derrubar a casa, nunca teve diálogo, nunca nos 2509 

ouviram, nunca nos escutaram, ouvir você escuta, mas não ouve, é o que 2510 
acontece direto, então a gente espera que a partir desse Plano Diretor, a gente 2511 

seja enxergado, ouvido e inserido, nele que a gente muitas pessoas ali 2512 

compraram seu terreno foram enganadas, durante anos ali segurando o dinheiro 2513 
para conseguir sair do aluguel, e essas pessoas elas não podem simplesmente 2514 
serem despejadas, então olhem para nossas crianças, para os nossos 2515 

adolescentes que estão ali, para um morador trabalhador, porque a gente 2516 
também preenche esse bairro trabalhando no supermercado, na loja, no posto, 2517 
se a nossa mão de obra serve, a nossa moradia tem que servir também. Muito 2518 

obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama a Sra. 2519 
Rayane de Souza Costa Medeiros, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a 2520 

todos, Prefeito Topázio, Adrianinho, Coronel Araújo, já conheço alguns aqui, 2521 
como alguns sabem eu sou vice-presidente da Vicentina Custódia dos Santos, 2522 
conhecida como rua dos baianos, né, aonde tem um alto índice de tráfico, 2523 

sabemos que tem, aonde tem moradores e cidadãos de bens, aonde em querem 2524 
legalizar os seus imóveis no qual já foi feito o REURBE, uma das primeiras ruas 2525 

que entrou com REURBE na prefeitura foi a Vicentina, aí vocês me perguntam, 2526 
mas está resolvendo? A gente está com REURBE parado na prefeitura, aí vocês 2527 

me perguntam, a gente está há 3 (três) anos pedindo pavimentação aonde foi 2528 
aberto uma rua, aonde dizem que a moradias irregulares, aonde podemos 2529 

comprovar que pagamos IPTU, pagamos água, pagamos luz, compramos os 2530 
nossos imóveis, e não conseguimos sequer legalizar, ou seja Prefeito, desculpa, 2531 
mas o que a gente precisa é legalização, e não o Plano Diretor, a gente precisa 2532 
regularizar o que já está feito, olhar para aqueles moradores que moram em 2533 

comunidades, porque é muito fácil você andar pela rua da gaivotas, é muito fácil 2534 
você andar pelo Santinho, mas quais são os Vereadores, os Prefeitos, os 2535 
deputados que vão nessas áreas aonde mais precisam, aonde vão lá e 2536 
conversam com os moradores, então a gente está precisando desse olhar 2537 
público, olhem pelos que mais precisam, ali também moram cidadãos de bens 2538 

que pagam os seus impostos e que querem realmente legalização, moradia 2539 
digna e lazer, porque os mais ricos têm os mais pobres não? Então devemos 2540 

olhar como um todo, eu acho que a minha opinião antes de fazer um Plano 2541 
Diretor, precisamos legalizar o que já está feito, porque é muito fácil chegar com 2542 
uma máquina e querer derrubar o que já está feito, e vinha um monte de 2543 
construtor ganhar dinheiro aqui em cima, aonde os mais pobres não são 2544 
escutados, mas são massacrados. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado antes de 2545 
passar a palavra para Sr. Francisco Antônio Carneiro, eu vou chamar os 2546 
próximos 4 (quatro): Sr. Márcio Sodré, Sra. Roseane Panini, Carlos Fernando 2547 
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Cruz, e Sra. Nara Bastiani. Em seguida chama o Sr. Francisco Antônio 2548 

Carneiro, por 5 (cinco) minutos representando o Grupo Interdisciplinar de 2549 
Pesquisa, Ecologia e Desenho que diz: “Boa noite, boa noite Prefeito Topázio, 2550 
aqui eu encontrei casualmente em frente à sua residência, muito simpático, me 2551 
atendeu prontamente, e ali eu já comecei a falar dos projetos, não é, tantos 2552 
projetos que a UFSC, essa universidade tão importante de Santa Catarina, que 2553 

foi eleita semana passada, sexta universidade, é, classificada, é, pela revista 2554 
times britânica, é, entre todas as universidades latino-americanas, sexta, não é 2555 
pouca coisa, então é muito injusta a campanha que se fez esse ano passado 2556 
contra a UFSC, e eu fico grato por a organização do evento ter me concedido 5 2557 
(cinco) minutos como representante dessa universidade, a quem me honra muito 2558 

estar compartilhando inclusive com outros colegas que estão aqui presentes, 2559 
esse evento que é marcante, não é, eu ao cumprimentar o Prefeito eu gostaria 2560 

de cumprimentar os demais Vereadores, ex-aluna hoje secretária do IPUF, não 2561 

conheço os demais, mas gostaria de cumprimentar a Vereadora, se é que ela 2562 
elas estão aqui hoje eu acho que não, não é, então é, ao cumprimentar também 2563 
o Prefeito e as autoridades, a minha expectativa, Prefeito, é que no futuro a gente 2564 

possa cumprimentar também o subprefeito de Ingleses, eu acho que essa 2565 
preocupação ficou bem latente aqui, não é, o senhor que é um empresário bem-2566 
sucedido, inovador, não é, é, sabe da importância que seria desconcentrar o 2567 

poder, desconcentrar a gestão, aproximando a gestam da população, do Distrito, 2568 
que hoje se caracteriza praticamente como uma cidade, não é, claro que isso é 2569 

uma decisão difícil para um político, não é, desconcentrar o poder e 2570 
principalmente o orçamento, não é, e claro que a estrutura deveria ser enxuta, 2571 
ela poderia abrigar algumas secretarias chaves, não é, para trabalhar os a 2572 

prática de planejamento, desenho e de gestão urbana, não é, com um enfoque 2573 
muito forte em meio ambiente, nós certamente vamos concordar que a praia dos 2574 

Ingleses e o Santinho perderam muitos turistas em função da perda da 2575 
balneabilidade, isso é um fato, não é, a gente sabe que turistas inclusive 2576 

estrangeiros já não vem mais à praia dos Ingleses porque sabem quais são os 2577 
pontos que estão poluídos na praia, poxa, e por que que isso acontece? Porque 2578 

falta investimento, não sei se vocês sabem mas, a Folha de São Paulo publicou 2579 
em março o ranking do saneamento brasileiro em Florianópolis não fica entre as 2580 
20 (vinte) cidades que mais investe em saneamento, bom, a então tem um 2581 
problema né de prioridade, e a evidente que isso é um tiro no nosso pé, não é, 2582 

porque é uma cidade que se pretende turística não consegue resolver o principal 2583 
problema que é a falta de balneabilidade, bom é, eu trouxe aqui, Prefeito, um 2584 
trabalho que nós realizamos na universidade, que é um plano de manejo do 2585 
Parque do Rio Vermelho, esse documento foi concluído em 2010 (dois mil e dez), 2586 
e nós fizemos uma série de propostas para o entorno do parque, entre as 2587 

comunidades que nós trabalhamos foi a praia dos Ingleses e Santinho, fizemos 2588 
uma série de oficinas, porque a gente entendia, e entende até hoje que todo o 2589 

plano ele precisa ser comunicado, precisa ser aprendido pedagogicamente pelas 2590 
populações que vão se tornar parceiras da implantação desse plano, então eu 2591 
gostaria que o Prefeito ouvisse com muita atenção, lesse com muita atenção, 2592 
essa preocupação das oficinas, que inclusive está lá prevista no acordo, né, 2593 
entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura, mas infelizmente as oficinas 2594 
elas foram ignoradas, e a gente sabe eu acabei de um doutorado agora em Paris 2595 
na Sorbonne, morei 1 (um) ano na China, em Xangai, e a gente sabe a 2596 
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importância dessas oficinas para essas Prefeituras, principalmente na França 2597 

turística, poxa, se tem um país que nós devemos aprender muito com o 2598 
planejamento é a França, e a França inclusive todo o plano antes de ser discutido 2599 
com a população, até as crianças recebem um plano sintético, não é, oferecendo 2600 
uma proposta de educação pedagógica para as crianças, é isso que a gente fez 2601 
no plano de manejo do Parque do Rio Vermelho, eu vou deixar agora então uma 2602 

cópia. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado e chama p Sr. Márcio Sodré, por 2 2603 
(dois) minutos que diz: Boa noite, venho aqui denunciar que, por conta da sua 2604 
participação nas Audiências Públicas do Plano Diretor, minha companheira 2605 
Roseane Panini está sendo alvo de perseguições, baixaram o vídeo de sua fala 2606 
na audiência da Lagoa da Conceição, e fizeram a montagem de conteúdo 2607 

vexatório, que foi apresentado pelo Cacau Menezes em sua coluna no programa 2608 
Balanço Geral, na rede Record do dia 14 (quatorze) de julho, e no dia 15 (quinze) 2609 

de julho na página do Moacir Pereira, no ND+, também foi disseminado em vários 2610 

grupos de WhatsApp por toda a ilha, porque Roseane e AMOCAM estão sendo 2611 
perseguidos, a AMOCAM entre outras coisas é uma Associação Legítima de 2612 
Moradores do Campeche, que luta contra a invasão das dunas e restinga do 2613 

bairro, já barrou o judiciário judicialmente várias tentativas, AMOCAM está na 2614 
luta para que este Plano Diretor seja aprovado em 2024 (dois mil e vinte e 2615 
quatro), conforme a data limite para garantir ampla participação popular, mas a 2616 

Prefeitura insiste em aprovar a toque de caixa, antes das eleições de outubro, 2617 
na qual Gean Loureiro é candidato a Governador, por que tanta pressa? Através 2618 

da atuação da delegacia de crimes virtuais, saberemos a seu tempo o nome dos 2619 
autores dos vídeos manipulados, é muito provável que o grupo que está 2620 
atacando AMOCAM através da Roseane, sejam figuras já conhecidas que 2621 

constantemente tentam se apropriar de pedaços das dunas, restinga do 2622 
Campeche, no tempo certo os nomes vieram à tona, a Prefeitura Municipal de 2623 

Florianópolis está sendo complacente com essa perseguição, pois até este 2624 
momento não emitiu uma carta de repúdio ao uso das imagens das Audiências 2625 

do Plano Diretor para a perseguição e ridicularização de pessoas não é um caso 2626 
de crime comum é a participação popular que está sendo coagida neste 2627 

processo, e todos os mecanismos legais, cíveis e criminais inclusive Ministério 2628 
Público estão sendo. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e chama a Sra. 2629 
Roseane Panini, representando a AMOCAM, por 5 (cinco) minutos que diz: Eu 2630 
sou a Roseane, boa noite a todos e a todas, as autoridades, o Prefeito Topázio, 2631 

então eu estou presidente da amoca que é a associação de moradores do bairro 2632 
do Campeche, e também integram UFECO que a União Florianopolitana das 2633 
Entidades Comunitárias, agradeço Ailson também por ter me defendido, e o 2634 
Márcio Sodré também pela defesa, e eu venho do Campeche até essa audiência 2635 
pública dos Ingleses vai contar essa minha dor, não é, como o Carlos Alvarenga 2636 

sempre fala da dor, então é isso, é algum grupo usou a minha imagem e um 2637 
trechinho do meu depoimento da audiência pública do Plano Diretor da Lagoa 2638 

da Conceição, editaram de modo pejorativo jogaram em grupos de WhatsApp, 2639 
Cacau Menezes vinculou na Record, e Moacir Pereira colocou na sua coluna do 2640 
ND+ me difamaram, e difamaram a nossa associação de moradores do 2641 
Campeche, a pergunta é, não é, qual que é a intuito dessa difamação? 2642 
Desqualificar, desmoralizar a minha fala diante da AMOCAM? Por que? Eu 2643 
respondo, nós somos contra essa metodologia da Prefeitura Municipal que 2644 
colocou a gente nessas falas de 2 (dois) minutos ou 5 (cinco) minutos que 2645 
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poderia estar dando oficina, poderia ter trazido para nós todo esse entendimento 2646 

do que é uma mudança de uma minuta de Plano Diretor, que não estão fazendo, 2647 
não é, então a gente vem aqui às vezes não sabem nem o que como se 2648 
expressar, não é, o que que a gente pode, o que que a gente não pode, porque 2649 
não existe nenhuma minuta, não é, a minuta que tinha lá em 2021 (dois mil e 2650 
vinte e um), no final de 2021 (dois mil e vinte e um), sumiu, e agora parece que 2651 

a partir disso que a gente está conversando vai ser construída uma minuta, que 2652 
daí vai para o Conselho da Cidade, que daí vai para a Câmara, então nem 2653 
sabemos que minuta que a gente está falando, é, então a gente é contra essa 2654 
metodologia, também somos contra a verticalização que é o aumento dos 2655 
andares dos prédios, nós não temos água suficiente, nem energia elétrica, nem 2656 

saneamento básico para essa população para essa população atual, e os turistas 2657 
né que vem para cá no verão e durante o ano, e se temos que nem o Rodrigo da 2658 

ACIF falou, 4.500 (quatro mil e quinhentos) casos irregulares lá no Campeche 2659 

de casas, é porque como todo mundo já falou, a prefeitura não foi lá fazer a sua 2660 
fiscalização, a fiscalização é inoperante, e a AMOCAM ela luta há 35 (trinta e 2661 
cinco) anos para preservar, manter o que resta no Campeche, nós trabalhamos 2662 
voluntariamente contra a devastação de corredores ecológicos, contra beach 2663 

clubs que eles tentam colocar em cima das nossas dunas, das nossas restingas, 2664 

denunciamos também incessantemente o esgoto sanitário que corre, lançado na 2665 

rede pluvial e vai parar lá nos nossos mares, isso prejudica a nossa pesca, 2666 
prejudica o surfe, e prejudica até as baleias que vêm lá todo ano, a gente apoia 2667 

também a cultura dos povos tradicionais, o turismo de base comunitária, 2668 
economia de base comunitária, os povos originários que também precisam de 2669 
uma casa de passagem indígena, tem tanta história nesses 35 (trinta e cinco) 2670 

anos da AMOCAM que nem cabe nesses 5 (cinco) minutos e por isso usaram a 2671 
minha imagem para difamar AMOCAM, não querem uma associação 2672 

comunitária que atrapalha esse avanço da construção civil, faz 2 (duas) semanas 2673 
que estão devastando um 1 (um) hectare de uma “florestinha” que tinha lá na 2674 

avenida Campeche, que deveria ter mais de 30 (trinta) anos com autorização do 2675 
IMA, Instituto do Meio Ambiente, que é um órgão estadual, e essa pequena 2676 

floresta tinha uma riquíssima fauna e flora, só que não realizaram nenhum 2677 
manejo, animais como tatus, graxains, corriam desesperados revoadas de 2678 
pássaros voavam ao redor, sem encontrar seus ninhos, os bichos ficaram 2679 
desorientados, para que? Para uma construção civil fazer seu prédio naquele 2680 

lugar, e quiçá devem estar aguardando passar esse Plano Diretor para poder 2681 
fazer apartamentos de 6 (seis), 7 (sete), 8 (oito) andares, então 2 (dois) meses 2682 
também estamos pedindo a volta de linha de ônibus da pau de Canela e da rua 2683 
da Capela, mas ninguém da Secretaria de Mobilidade Urbana nos responde, as 2684 
dores do sul são as mesmas da norte, do leste e do Oeste, da ilha inteira, a gente 2685 

vive numa ilha, alguém falou que o Plano Diretor vai legalizar as as casas 2686 
irregulares também, não vá, isso é só pelo REURBE e pelo usucapião, então 2687 

gente Ingleses, Santinho, Rio Vermelho, vamos nos unir vamos. Sr. Carlos 2688 
Alvarenga diz: Muito obrigado e chama o Sr. Carlos Fernando Cruz, por 2 (dois) 2689 
minutos que diz: Eu sou o Carlos Fernando Cruz, morador de Canasvieiras, é, 2690 
por questões muitas vezes de trabalho, outras de estudo, de logística da família, 2691 
eu tive a oportunidade em algum período morar no continente, no centro da 2692 
cidade, no Itacurubi e sempre também ligado aqui em Canasvieiras, seja 2693 
morando ou seja trabalhando, é, o norte da ilha faz parte da minha história, do 2694 
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meu coração e por isso nós amamos tanto essa região, região que pulsa, que 2695 

cresce, e eu acho que todos aqui todos querem o bem de Florianópolis, eu não 2696 
tenho dúvida disso, e acho que também todos percebem que o atual Plano 2697 
Diretor não é o melhor plano, realmente precisa de revisão, eu sonho com uma 2698 
cidade cada vez mais desenvolvida, dentro dos pilares da sustentabilidade, mas 2699 
com oportunidades para todos nós, para todos, emprego renda, geração de 2700 

oportunidades, para isso precisamos planejar a cidade, e planejar melhor do que 2701 
ela vinha sendo planejada, portanto essas diretrizes da revisão do Plano Diretor, 2702 
o conceito de centralidade, até para evitar a minha própria história, eu tive que 2703 
morando em lugares para estar mais perto de escola, para estar mais perto de 2704 
trabalho, por que que nós não podemos ter desenvolvimento nos bairros, de 2705 

forma mais inteligente, mais adaptado às novas demandas, podemos fazer isso, 2706 
e importantíssima essa participação de todos nós, eu estou vendo eu tive a 2707 

oportunidade de estar em outras 3 (três) reuniões, Canasvieiras, Cachoeira e 2708 

Santo Antônio, e hoje aqui Ingleses, nós estamos evoluindo estamos 2709 
amadurecendo, fantástica a participação de todos, nós podemos fazer isso, 2710 
todos nós juntos podemos transformar cada vez mais uma cidade mais 2711 

inteligente, mais adaptada mais flexível, e que comporte os nossos sonhos, e os 2712 
sonhos dos nossos filhos, juntos somos mais fortes viva Floripa. Sr. Carlos 2713 
Alvarenga diz: Obrigado e antes de dar a palavra para Sra. Nara Bastiani, vou 2714 

chamar os próximos 4 (quatro): Vereador Marquito, Sra. Simone Andrade, Sr. 2715 
Saulo Ito e Sr. Carlos Leite. Sra.Nara Bastiani, uma vez não comparecendo, 2716 

chama o Vereador Marquito, a palavra, isso, por 5 (cinco) minutos, Vereador 2717 
Marquito. Sr. Vereador Marquito diz: Uma boa noite a todos e todas, a mesa, 2718 
também aos moradores, representantes que permanece aqui na audiência 2719 

pública, quero iniciar a minha fala em solidariedade a Roseane, essa grande 2720 
mulher, que hoje está à frente de uma importante associação de moradores do 2721 

Campeche, e que quero me solidarizar também a toda a luta que vocês têm feito 2722 
para tornar a verdade pública não é, então quero me colocar nesse papel, e 2723 

enquanto Vereador também repudio esse tipo de manifestação, e é colocando 2724 
em risco inclusive a tua existência e a tua vida por conta de transformar público 2725 

algo que é mentira, que não é verdade, então quero também, é, trazer algumas 2726 
informações importantes nesse processo, primeiro que o diagnóstico 2727 
apresentado dos estudos, ele demonstra inicialmente que nós temos um 2728 
problema grave no distrito dos Ingleses, que é a questão do saneamento, é um 2729 

dos piores distritos em saneamento do município de Florianópolis, só esse 2730 
diagnóstico já serviria para a prefeitura apresentar uma proposta de diagnóstico 2731 
para resolver esse problema, mas não, a proposta de diretriz apresentada pela 2732 
prefeitura é aumentar gabarito e criar centralidades da construção civil para 2733 
resolver outros problemas, não, para gerar e criar outros problemas, essa é a 2734 

verdade, então acho que isso tem que ser muito bem detalhado, porque os 2735 
argumentações colocadas eu não tenho problema nenhum porque eu converso 2736 

muito com Mittmann sobre isso, as argumentações colocadas não dialogam com 2737 
o diagnóstico feito, as problemáticas o diagnóstico isso é injusto com a 2738 
população aqui, porque a população traz propostas administrativas, problemas 2739 
de fiscalização, problemas de infraestrutura, problema de equipamento público, 2740 
e aí a prefeitura fala que não, essa não é a proposta de diretriz que eu estou 2741 
apresentando, e depois não vai contrapor essas manifestações públicas junto a 2742 
essa proposta diagnóstica, essa proposta de diretriz, é um problema a gente, 2743 
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infelizmente o aquífero dos Ingleses, segundo o relatório da res que ele tem um 2744 

problema de concentração de alumínio, nitrito e nitrato, isso é sério, e aceitar 2745 
que vem uma pessoa que falar que nós temos que pegar água lá no Rio Tijucas, 2746 
quem sabe onde que é, longe pra caramba, pegar água lá na divisa da Palhoça 2747 
com o Paulo Lopes para trazer água aqui, sendo que aqui embaixo tem água de 2748 
qualidade, é injusto com quem está morando aqui é injusto com quem vai ter que 2749 

pagar essa conta, é importante dizer também que 10% (dez por cento) do 2750 
faturamento hoje da CASAN, retorna para a prefeitura municipal, e sabe o que 2751 
que é pago com esse dinheiro? É pago o aterro sanitário, quase 40 (quarenta) 2752 
milhões foi pago ano passado, é pago asfaltamento, é pago asfalto, e é pago os 2753 
programas do se liga na rede, só que esse dinheiro deveria voltar para fazer 2754 

essas iniciativas que as associações de moradores estão falando, de retorno de 2755 
água para aquífero, de atividades voltadas para saneamento ecológico, também 2756 

é dever da prefeitura municipal é resolver os problemas com infraestrutura de 2757 

saneamento básico, não é só responsabilidade da CASAN ela tem uma 2758 
concessão de um serviço, a mandatária do serviço é a prefeitura municipal, o 2759 
plano municipal, revisão do plano municipal está na Câmara, ele deve ser revisto 2760 

até 2023 (dois mil e vinte e três), porém ele veio sem o estudo de salubridade 2761 
ambiental da cidade de Florianópolis, não existe fazer uma revisão de plano se 2762 
eu não tenho estudo de qual que é a saúde ambiental dos rios, córregos, 2763 

aquíferos, o Ministério Público teve que intervir na Câmara, para que esses 2764 
estudos sejam colocados no projeto para a gente ver se realmente a revisão está 2765 

de acordo com aquilo que é necessário, eu queria também manifestar, seu 2766 
Prefeito, as colocações das associações de moradores que foram trazidas aqui, 2767 
que são manifestações qualificadas não dialogam com a com a proposta de 2768 

diretrizes obviamente, mas elas dialogam sim com as questões da 482 (quatro, 2769 
oito, dois), que deveria estar sendo olhada para fazer a revisão e não está, eu 2770 

queria também deixar aqui manifestado, que é fundamental receber a 2771 
comunidade organizada do Santinho, para tirar aquelas elevatórias planejadas 2772 

dentro de Lagoas, é função, o poder público municipal, o poder executivo pode 2773 
fazer isso, eu já estive algumas vezes com até com alguns Vereadores aqui do 2774 

bairro, nós estivemos com a presidente da CASAN solicitando essa retirada, não 2775 
é tirar distante, a colocar as vezes a 20 (vinte) metros de distância para não, para 2776 
evitar um acidente gigantesco acabar com uma fonte de água puríssima, que 2777 
tem lá naquela Lagoa do Jacaré, quero também manifestar que é fundamental 2778 

olhar para essas inconsistências da 482 (quatro, oito, dois), e ser justo aqui com 2779 
os moradores para aí sim resolver as problemáticas que a população local tem 2780 
trazido aqui nessas Audiências, e por fim fica evidente que a grande maioria se 2781 
manifesta contrário à proposta de diretriz apresentada pela prefeitura municipal 2782 
e isso eu vou defender lá na Câmara municipal, muito obrigado. Sr. Carlos 2783 

Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama a Sra. Simone Andrade, por 2 2784 
minutos que: Boa noite a todos, boa noite, boa noite Prefeito Topázio é um 2785 

prazer, Prefeito, o que eu vejo é a nona audiência que eu acompanho, também 2786 
sou manezinha, mas sou uma pessoa muito aberta aos que vêm em busca 2787 
daquilo que nós temos de mais precioso, e assim eu luto para que seja 2788 
preservado, é, eu vejo sempre no olhar de alguns,  um certo arredio as pessoas 2789 
não é por que que elas são desconfiadas? Elas são desconfiadas porque nada 2790 
dessa democracia estaria acontecendo, não é, como outros Vereadores já 2791 
falaram, como em outras Audiências e aqui a gente deixa mais claro, o Ministério 2792 
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Público, poucos Vereadores que não são nenhum dos que estão sentados ali, 2793 

interviram a esta audiência esse ato democrático, inclusive o Prefeito Topázio 2794 
não estava ativo, era o ex-Prefeito, não é, vejo no senhor um olhar mais 2795 
compassivo as pessoas, mais com o passivo a cidade, e aqui eu quero lhe pedir, 2796 
olhando aqui para o senhor, quais são as garantias de que tudo que foi dito, 2797 
demandado por cada cidadão, cada entidade seja ouvido, e realmente esteja 2798 

dentro do Plano Diretor, eu gostaria que o senhor pudesse fazer essa afirmação 2799 
e este comprometimento, que não ficasse só por aqui uma audiência em cada 2800 
distrito, é muito pouco o Prefeito, que seja feito as outras Audiências distritais na 2801 
Câmara municipal, e que esse ato aqui com os moradores, não fique só com elo 2802 
entre as certas associações que talvez não chegue até as pessoas, elas têm 2803 

carência disso, elas precisam conhecer um bicho de 7 (sete) cabeças que se 2804 
chama Plano Diretor, e que se ele vem de encontro às necessidades das 2805 

pessoas realmente, eu lamento porque eu trouxe aqui um exemplo, que é um 2806 

carnê do IPTU, onde ele para quem tem 80 (oitenta) anos. Sr. Carlos Alvarenga 2807 
diz: Muito obrigado, senhora, o seu tempo terminou. Saulo Ito por 2 (dois) 2808 
minutos. Senhora o seu tempo de fala se encerrou. Em seguida chama o Sr. 2809 

Saulo Ito por 2 (dois) minutos, não comparecendo chama o Sr. Carlos Leite, 2810 
Saulo, isso então, por 2 (dois) minutos, OK, declinado então Saulo, e Carlos Leite 2811 
por 5 (cinco) minutos representando Sinduscon. Sr. Carlos Leite diz: Boa noite 2812 

a todos, eu represento o Sinduscon no Conselho da Cidade, já indo para o 2813 
segundo mandato, represento também no Conselho de Saneamento e no 2814 

Conselho Municipal de habitação de interesse social. Nós não podemos esperar 2815 
para 2024 (dois mil e vinte e quatro) para resolver essa quantidade de problemas 2816 
que foram relacionados aqui, não só nesse Distrito, essa é a décima Audiência 2817 

Pública e não surpreende que os problemas que nós estamos vivenciando aqui 2818 
são praticamente os mesmos problemas que os demais distritos, aonde já nós 2819 

já tivemos essas Audiências vivenciam também, quando alguém fala que porque 2820 
a pressa, eu digo o seguinte, na realidade não é pressa, porque quem 2821 

acompanha mais tempo essas discussões do Plano Diretor, aí tem inúmeras 2822 
pessoas presentes aqui agora, o que estiveram anteriormente e outros 2823 

participaram em outras Audiências Públicas, há pelo menos 8 (oito) anos que a 2824 
482 (quatro, oito, dois) vem sendo discutida, mesmo durante aquele período 2825 
onde havia ainda a judicialização que encerrou lá em 2017 (dois mil e 2826 
dezessete), então na realidade a pressa, não é uma pressa na realidade, é o 2827 

seguinte, nós estamos há 8 (oito) anos tentando concluir um trabalho e temos 2828 
que nos esforçar não é para que isso aconteça, a questão da regularização 2829 
fundiária, foi bem colocado aqui, saneamento, saneamento hoje é o grande 2830 
problema que nós temos, na ilha, no município de Florianópolis né, mas 2831 
principalmente na ilha de Santa Catarina, e sobre essa questão aqui se se 2832 

colocou claramente po,r alguns colocaram, outros tangenciaram, não é, que era 2833 
a dissonância existente entre o o Plano Diretor, o Plano de Saneamento, o plano 2834 

de habitação social, eu consigo agora vislumbrar uma luz no fim do túnel, e não 2835 
é um trem vindo, porque foi apresentado a 2 (duas) semanas atrás para o 2836 
Conselho de Saneamento uma legislação que a Prefeitura vai propor à Câmara 2837 
de Vereadores, que versa sobre a lei da política municipal de saneamento, e pela 2838 
primeira vez numa legislação de saneamento vão fazer parte das discussões 2839 
dentro da lei, vai estar lá colocado, aqui o conselho da cidade e o CONDEMA, 2840 
que é o Conselho do Meio Ambiente, vão fazer parte de um foro de discussão, e 2841 
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eu consigo enxergar aqui a partir daí, essa dicotomia que parecia haver, vai 2842 

começar efetivamente a deixar de existir. Eu reforço, Prefeito, que a CASAN é 2843 
um ator que está faltando nas nossas Audiências Públicas, entendo que poder 2844 
concedente ao município, mas a concessionária que é a responsável direta pela 2845 
maior parte de todos os problemas que nós temos ouvido nessas 10 (dez) 2846 
Audiências Públicas, está na hora de que ela também comece a estar presente 2847 

e que pelo menos para escutar diretamente dos seus dos seus clientes, uma 2848 
outra boa notícia também, é que finalmente vai ser criado o comitê da bacia 2849 
hidrográfica da ilha de Santa Catarina. Nós inclusive, amanhã o Conselho de 2850 
Saneamento tem uma comissão que está tratando desse assunto, nós vamos 2851 
formalizar o pedido para que a Governo do Estado através da Secretaria de 2852 

Desenvolvimento Econômico dê andamento a esse processo de criação, e aí 2853 
nós finalmente também vamos poder fazer com que recurso hídrico e 2854 

saneamento comecem a conversar juntos, porque por incrível que possa 2855 

parecer, Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, é a única região do estado que 2856 
até hoje não tinha um comitê de bacia hidrográfica, e a participação popular 2857 
nessas discussões vocês podem ter certeza que vai ser muito grande, alguém 2858 

comentou sobre fazer primeiro é a infraestrutura para depois fazer a, não é, a 2859 
construção, mas na realidade a questão da infraestrutura que eu eu sou 2860 
engenheiro vejo da seguinte maneira, quando nós construímos uma casa nos 2861 

primeiros fazemos um projeto arquitetônico, a partir do projeto arquitetônico, 2862 
sabendo a quantidade de quartos, cozinha, banheiro, etc., é que nós vamos 2863 

chamar um projetistas ou vários projetistas para fazer o projeto vamos chamar 2864 
assim da infraestrutura, então nós precisamos definir o que nós pretendemos, 2865 
para que se possa então fazer os projetos, para que essa demanda efetivamente 2866 

possa ser atendida, e não tem dúvida, o Sinduscon defende realmente que só 2867 
se possa fazer, aonde tiver condição de ter infraestrutura quando da conclusão 2868 

desses empreendimentos ou dessas casas, então nós estamos alinhados em 2869 
relação ao que está acontecendo, e só para resumir, Prefeito e Vereadores 2870 

presentes, nos últimos 20 (vinte) anos eu nunca tinha visto tanta participação e 2871 
nós estamos aqui, porque nós estamos numa democracia houve um momento. 2872 

Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, Sr. Carlos terminou sua fala, obrigado 2873 
e chama o d por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos. Eu primeiro vou me 2874 
apresentar e ao mesmo tempo pedir desculpa a essa administração, porque os 2875 
problemas todos que nós temos, não vem dessa administração, vem desde o 2876 

passado, eu sou morador há 36 (trinta e seis) anos, quando é que era a cerca 2877 
de arame e tinha gado na 401 (quatrocentos e um), e o que eu quero propor ao 2878 
Prefeito, para quem entenda quem sou eu, sou representante de coisa no 2879 
Distrito, aquilo de ser dos Ingleses, no Plano Diretor durante 10 (dez) anos, não 2880 
foi um dia, não foi uma hora, quem me conhece sabe o quanto que eu gastei do 2881 

meu bolso e quanto eu fiz pelo Plano Diretor, nessa mesma sala nós aprovamos 2882 
diretrizes da 482 (quatro oito dois), que esse senhor que falou do pilotis, nós 2883 

imploramos que fosse colocado, e não colocado, nós falamos sobre a recarga 2884 
do aquífero, o qual também não está sendo obedecido, foi feito agora uma 2885 
grande obra onde estacionamento foi totalmente asfaltado, e é proibido pela 2886 
diretriz do Plano Diretor da 482 (quatro, oito, dois), estou falando da 401 2887 
(quatrocentos e um) que há 10 (dez) anos atrás, nós estamos todos os 2888 
problemas, e o IPUF não nos quis ouvir, simplesmente nos enrolou, e novamente 2889 
não estamos sendo ouvidos pela Secretaria de Mobilidade Urbana, pedimos 2890 
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reunião, fomos ouvidos e até agora não fomos atendidos, existe um erro 2891 

gravíssimo nessa rodovia, senhor Prefeito Topázio, por gentileza nos ouçam, 2892 
isso não é uma rodovia de passagem de bairro, quem entra sentido praia vai ter 2893 
que um momento voltar essa é uma rua sem saída, o que vocês estão propondo 2894 
não há solução, e antes que acabe meu tempo, eu quero aqui o compromisso 2895 
dos Vereadores Adriano Ricardo, e os demais Vereadores que nós saímos dessa 2896 

reunião com uma acordo, todas nossas diretrizes sejam protocoladas no pró 2897 
cidadão, e no Ministério Público e que aqui seja feito grupo de trabalhos, nós não 2898 
queremos isso, não quero viver numa ilusão, fiquei 4 (quatro) anos do conselho 2899 
municipal e sei o que aconteceu, de várias vezes falei e não foi ouvido, então por 2900 
favor eu quero que aprovem esse acordo do grupo de trabalho, que senhores 2901 

Vereadores, não aprovem esse projeto enquanto esse grupo de trabalho não 2902 
decidir, são situações de mais de 10 (dez) anos, por favor nos ouçam, nos 2903 

ouçam, o que nós temos hoje é problema. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 2904 

obrigado, vou chamar os próximos 3 (três): Sr. Willy Andra Mayra Canelli, Sr. 2905 
Leonardo Sagaz, Vereadora Marina Caixeta representando a Coletiva Bem-2906 
Viver. O próximo então, Sr. Willy Andra Mayer, número 60 (sessenta), não 2907 

comparecendo chama o Sr. Leonardo Sagaz, por 2 (dois) minutos que diz: Boa 2908 
noite a todos, meu nome é Leonardo Sagaz da Silva, eu sou morador do 2909 
Santinho, e nós do Santinho não aceitamos esse Plano Diretor como ele está 2910 

sendo posto, nós temos problemas no Santinho e nós precisamos que o senhor, 2911 
Prefeito, senhor nos ouça como ser humano, o senhor é ser humano também o 2912 

senhor pode e deve nos ouvir nas nossas necessidades, hoje a nossa população 2913 
está em prantos, é por isso que tinha muita gente aqui nesse plenário, é por isso 2914 
que nós estamos exigindo que a prefeitura olhe para o Santinho, porque nem na 2915 

apresentação de vocês existia  as nossas exigências, eu preciso, Prefeito, que 2916 
você e os demais aqui da mesa, possa olhar que o Santinho não tem há muito 2917 

tempo, colégio, não tem saneamento, não tem parques, não tem nenhuma 2918 
infraestrutura básica para que essa população possa desenvolver de uma 2919 

maneira justa, humana, nós precisamos, senhor Prefeito, o senhor que é 2920 
formado na ESAG, o senhor que tem esse poder, essa caneta na mão, possa 2921 

olhar para esse povo em desespero, por isso que todos estavam aqui, estavam 2922 
esperando que nós falássemos por eles que muitos não conseguem se 2923 
pronunciar, então o senhor Prefeito esse Plano Diretor não pode adensar a 2924 
população da forma que como vocês querem, fazendo o que que com que só 2925 

um setor seja, é, fazendo o que com que só um setor seja beneficiado, toda a 2926 
população do Santinho precisa ser escutada, nós precisamos que essa, que 2927 
essa audiência, se tenha uma recidiva de vocês, que vocês possam nos ouvir, e 2928 
que a gente possa desenvolver o bairro de uma maneira correta, justa, não só 2929 
para um setor, senhor Prefeito, olhem para o bairro do Santinho. Sr. Carlos 2930 

Alvarenga diz: Muito obrigado, Marina antes de passar a palavra para você, vou 2931 
chamar os últimos da noite tá, é, inclusive quem não vai se manifestar, número 2932 

63 (sessenta e três) Sra. Camila Martins, não vai se manifestar, próximo é Sr. 2933 
Hugo Adolfo Gosmann, o número 65 (sessenta e cinco), não vai se manifestar, 2934 
Sra. Sueli não vai se manifestar, número 66 (sessenta e seis) também não vai 2935 
se manifestar. Sr. Jorge Luiz, Gork, número 67 (sessenta e sete), não vai se 2936 
manifestar, Sra. Luiza David Maria Mendes, não vai se manifestar, Lino Peres 2937 
número 68 (sessenta e oito) é o último da noite, e o para registrar quem não se 2938 
irá se manifestar, a Sabrina Guimarães, pode falar Vereadora Marina Caixeta, 2939 
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por 5 (cinco) minutos, representando o Coletivo do Bem Viver. Sra. Marina 2940 

Caixeta diz: Alô, alô, obrigada Carlos, boa noite a todos e todas que ainda estão 2941 
aqui presentes, é eu sou a Marina, uma das co-Vereadoras do mandato Coletiva 2942 
Bem-Viver, na Câmara de Vereadores, e hoje eu quero dialogar aqui com com 2943 
quem está presente, e com quem vai depois assistir, é, pelo YouTube, a partir 2944 
de um texto que foi escrito pelo professor Elson Pereira, que foi candidato a 2945 

Prefeito nas últimas eleições, pelo PSOL, professor engenheiro civil, especialista 2946 
em urbanismo professor da universidade, e ele escreveu um texto que se chama 2947 
o “Sofismas das alterações do Plano Diretor”, sofisma para quem não sabe é um 2948 
argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir ilusão de verdade, 2949 
que embora simule um acordo com as regras da lógica apresenta na realidade 2950 

uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa, e 2951 
essa alteração de Plano Diretor apresenta uma série de sofismas que o professor 2952 

Elson listou nesse texto, e eu vou dialogar com algumas aqui de acordo com o 2953 

tempo que eu tiver, bom, primeiro sofisma é o da participação, já foi mencionado 2954 
aqui por algumas pessoas anteriormente que esse processo de revisão de Plano 2955 
Diretor a partir dessas Audiências que estão se participando só foi possível 2956 

graças a um processo judicial, é, nós ali da bancada do PSOL entramos com um 2957 
mandado de segurança do Ministério Público para garantir a participação, 2958 
porque para a prefeitura, uma única reunião ou 13 (treze) reuniões que 2959 

aconteceriam todas no mesmo dia no mesmo horário, é, sem nenhuma garantia 2960 
de que elas seriam levadas em conta, seria suficiente para gerar participação, é, 2961 

então foi forçada pela justiça e está realizando essas 13 (treze) Audiências 2962 
Distritais, mas isso ainda garante participação? Porque essa participação ainda 2963 
é muito limitada, já foi dito aqui também anteriormente por muitas pessoas que 2964 

garantias nós temos de que o que está sendo dito aqui é vai ser é incorporado 2965 
na minuta, é, inclusive o senhor que falou agora há pouco né, pediu para que a 2966 

gente que formássemos um acordo aqui, é, entre os representantes do legislativo 2967 
de que isso vai mesmo ser levado em consideração ali na Câmara, e eu espero 2968 

que seja, que seja mesmo, não é, é, porque participar significa tomar parte, é, a 2969 
participação deve começar a discutindo a cidade, e não discutindo um conjunto 2970 

de alterações que são muito complexas, elaboradas com o auxílio de um grupo 2971 
que tem acesso privilegiado à máquina administrativa, se a prefeitura realmente 2972 
quisesse participação, discutiria com a população para era elaborar um projeto 2973 
de cidade, porque o que nós temos com essas Audiências é apenas um projeto 2974 

de cidade sendo apresentado, apenas um projeto de desenvolvimento sendo 2975 
apresentado, isso foi dito aqui hoje também, fiquei muito feliz de ouvir essa fala, 2976 
de que qual o tipo de desenvolvimento nós queremos? Porque a verticalização, 2977 
adensamento, representa um tipo de desenvolvimento, essa é a única forma de 2978 
garantir moradia, emprego e renda para as pessoas? Nós sabemos que não e 2979 

isso vai inclusive na contramão do que tem sido produzido de mais avançado 2980 
academicamente em termos de desenvolvimento, é na segunda-feira tivemos a 2981 

audiência no centro, e o Rio da Bulha que passa ali por baixo da Hercílio Luz, foi 2982 
mencionado várias vezes, o que nós vemos, no que nós podemos ver na 2983 
academia de mais avançado em termos de rios encanados hoje é 2984 
descanalização e recuperação desses corpos d'água, e aqui infelizmente a gente 2985 
precisa, é, reafirmar como o Vereador Marquito reafirmou aqui, a importância da 2986 
gente fazer um estudo da salubridade das nossas águas, é infelizmente 2987 
caminhando na contramão não é desse dessa concepção de desenvolvimento 2988 
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que é diferente da concepção de desenvolvimento apresentada, e a gente tem 2989 

muito pouco espaço para apresentar esse contraditório, o que infelizmente então 2990 
não garante a plena participação no processo, um outro sofisma que eu vou 2991 
mencionar rapidamente, é o da habitação social, a proposta de alteração da lei 2992 
prevê incentivos para quem quer construir habitação de interesse social, essas 2993 
habitações por leis do mercado resolveriam os problemas de moradia para 2994 

famílias de baixa renda, o que é um sofisma, mais de 80% (oitenta por cento) do 2995 
déficit habitacional brasileiro é composto de famílias que não conseguem entrar 2996 
no mercado imobiliário, então não adianta muita coisa você fazer apartamentos 2997 
para vender, sendo que pessoas não vão conseguir comprar, e ainda com toda 2998 
o processo de inflação que a gente está vivendo, é, o problema habitacional em 2999 

qualquer lugar do mundo só pode ser resolvido com o subsídio do poder público, 3000 
é, no entanto as últimas administrações de Florianópolis se recusam a receber 3001 

recursos do governo federal para construir habitações sociais na ilha, o que 3002 

querem é dar para as empresas um prêmio para aumentar o potencial construtivo 3003 
em outras áreas, é, então a gente vê vários problemas e infelizmente não 3004 
conseguimos dar respostas adequadas para esses problemas que vemos. Sr. 3005 

Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e chamo o Sr. Hugo Adolfo Gosmann, por 3006 
2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos, eu sou o Hugo, moro na dando de 3007 
pata não é aqui Ingleses, mas eu quero dizer o seguinte ó, é eu vou falar de 3008 

mobilidade e de planejamento, quer dizer mobilidade com o planejamento, e 3009 
lembrando que nós temos aorta fato carta que foi produzida em 2014 (dois mil e 3010 

quatorze), para todo o estado de Santa Catarina, e Florianópolis já está sendo 3011 
usada para questão é construtiva, enfim viabilidade construtiva em uma série de 3012 
outras coisas aí que eu não posso é me aprofundar, mas o destaque também é 3013 

pensar, é, no todo, vamos dizer, nós temos que pensar aqui no Ingleses, norte 3014 
da ilha, em Florianópolis, temos que pensar na região metropolitana e no estado 3015 

de Santa Catarina, para não dizer depois da conexão com os outros estados, aí 3016 
mas nós temos a foto carta que prevê tudo, isso e isso aqui foi um bate-papo 3017 

que nós tivemos num grupo de discussão, então quando ler o Plano Diretor, a 3018 
gente viu que poderia ser abordado mais, além de outras coisas, na abordagem 3019 

acrescentada com em transporte ferroviário estadual, interestadual, integrado ou 3020 
no mesmo espaço das rodoviárias, terminais, integração ou com aeroporto, 3021 
instalar rodoferroviárias de viagem interestaduais, fora da ilha, tá, é, integrando 3022 
com o possível ferrovia litorânea que é possível aparecer por aqui, não é, que já 3023 

passaria por Joinville já passaria por Itajaí, já iria lá para o sul do estado, não e 3024 
também essa integrada com ferrovias interestaduais do estado, da capital para 3025 
interestaduais ali, e isso seria uma coisa urgente, e depois com túneis, com 3026 
elevados enfim tudo isso é interessante, e prevê e definir planejar a expansão 3027 
da área urbana com loteamentos inteligentes, ruas espaçosas, zonas 3028 

residenciais, hotelaria, comércio e tudo em seu lugar definido, e que é daqui a 3029 
pouco uma perspectiva, não é, um estudo para nós sairmos aqui termos conexão 3030 

fora de da ilha aqui, com aqui a BR 101 (cento e um) para o lado norte e para o 3031 
lado sul de Santa Catarina do estado, da ilha de Santa Catarina, obrigado. Sr. 3032 
Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos Luiza Davi Maria Mendes, número 3033 
67 (sessenta e sete), Lino Peres, número 68 (sessenta e oito), representando o 3034 
fórum da cidade, por 5 (cinco) minutos, é o último da noite. Segue a palavra o 3035 
Sr. Lino Peres diz: Boa noite a todos aqui a todas, a Prefeito Topázio, 3036 
cumprimento a mesa, nome é Lino Peres é professor da universidade 3037 
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aposentado, e hoje professor também voluntário da universidade, faz parte do 3038 

fora da cidade que fez 21 (vinte e um) anos junto com estatuto da cidade, e que 3039 
foi um dos responsáveis pela resistência entre muitos dos meios comunitários 3040 
desde aquela época, que foi elaboração das diretrizes, eu quero comentar o 3041 
Paulo Spinelli e vários aqui que estiveram, que foram os grandes lutadores, 3042 
Paulo Spinelli, foram que lutou para essa região e aqui o pessoal do Santinho 3043 

também, que foi um dos grandes lutadores naquela época, em que a gente 3044 
estabeleceu, aquele dizer para a prefeitura que fizesse, como a gente fez 3045 
naquela época 2001 (dois mil e um) faz 21 (vinte e um) anos, uma maquete de 3046 
3 (três) metros e meio por 2 (dois) metros trabalhando com a comunidade em 3047 
cima de maquete, a Prefeitura tem condição de fazer isso, não faz, Prefeito 3048 

Topázio, não basta fazer só de sistema digital, para a população que não tem 3049 
acesso digital, eu na comunidade da (***) fizemos em cima de maquete que é 3050 

em 3 (três) dimensões, então isso eu peço que faça os melhores instrumentos 3051 

de arquitetura urbanismo, que a escola de arquitetura faz e qualquer estudante 3052 
de arquitetura faz isso. Eu pediria pro IPUF, a não eu acho que o IPUF é 3053 
impedido de fazer, os seus técnicos, quero colocar aqui, graças à mobilização 3054 

já, levantou aqui a nossa co-Vereadora Caixeta, que a Prefeitura tem que estar 3055 
recuando, parece, desde aquela minuta feita de cima para baixo, duas minutas 3056 
ignorou a 17 (dezessete), 15 (quinze), fez o ano passado de janeiro aquele 3057 

projeto de lei que atropelou em plenos, por um voto do Vereador, a situação não 3058 
passou, depois repetiu duas minutas, atropelou, para mim atropelou o Conselho 3059 

da Cidade, vocês acham dá pra confirmar se a prefeitura, agora vem com essa 3060 
proposta aqui, de fazer debate, ela está sendo judicialização aqui, agora eu 3061 
quero colocar um elemento importante. No estudo que eu fiz aqui, que nós 3062 

estamos fazendo todos aqui, realmente não é a minuta aquela que está lá, 3063 
espero que não seja Prefeito Topázio, porque há um recuo da Prefeitura, que 3064 

agora não são os 2 (dois) para 8 (oito) pavimentos, e os 2 (dois) pavimentos são 3065 
uma vitória, que eu quero colocar aqui, da 482 (quatro, oito, dois), com toda a 3066 

colcha de retalho que teve com as 300 (trezentas) emendas, mas os 2 (dois) 3067 
pavimentos foram colocados com uma espécie de freio de capacidade de 3068 

suporte, ainda que eu como arquiteto questiono os 2 (dois) pavimentos, mas foi 3069 
um freio em várias regiões, e isso estava sendo a desculpe aqui, a desculpe (…) 3070 
Está sendo é os 2 (dois) para 8 (oito) pavimentos que foi o susto pessoal levou 3071 
quando o arquiteto Gustavo anunciou, que nós tínhamos feito no nosso grupo 3072 

técnico de mais de 12 (doze) técnicos, de 2 (dois) para 8 (oito) pavimentos, que 3073 
lá o Renato Igor, anunciou junto com o Gustavo, parece que não é aquela 3074 
proposta mais, ela está sendo agora melhor mediatizada, de 2 (dois) mais 2 3075 
(dois) e mais 1 (um), 3 (três), se tiver 4 (quatro) passa para 7 (sete), isso é um 3076 
recuo, espero. E agora mais ainda nós tivemos junto ao Ministério Público, 3077 

Topázio, lá no Fórum da Cidade, vários conselheiros dizendo pra promotoria que 3078 
faça conferências antes de ir para o Conselho da Cidade, que venha, volte e a 3079 

prefeitura deu sinal nessa direção, que eu quero aqui parabenizar, se é que nós 3080 
estamos entendendo que houve uma conversa, mas ainda é insuficiente, nós 3081 
temos que fazer as conferências, conferir como fez na época o César Souza, 3082 
que teve sob coordenação da arquiteta Vanessa, e que fez debates e ateliês com 3083 
destaque no telão, você destacando o artigo por artigo e a comunidade tinha jeito 3084 
de voltar a contestar, em várias re-inscrições e não 1 (um), 2 (dois) minutos aqui. 3085 
Então eu quero propor dessa, Topázio, eu acho que o senhor, tem melhor 3086 
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disposição política para isso, diálogo, pudesse avançar mais nas conferências 3087 

nos distritos todos, e a partir da necessidade do diagnóstico que todos estão 3088 
levantando aqui, então queria que avançasse mais. Quero dizer por outro lado, 3089 
que é Santinho, não dá para confiar também, que aquela via não passe por cima 3090 
do Costão porque a via parque lá na Vargem passou, atropelou, o Secretário de 3091 
Infraestrutura atropelou, houve uma sinalização ao Secretário de Mobilidade na 3092 

ocasião, na via parque, depois o Secretário de Infraestrutura atropelou, depois 3093 
de mais de 12 (doze) anos de estudo, então não confiem, por isso tem que fazer 3094 
um debate de conferência, de retorno antes do Conselho, a gente começa 3095 
avançar aqui no Conselho. E a outra dívida são as REURBE’s, querer colocar 3096 
aqui, (...) esteve aqui, que não mande a polícia lá, leve assistência social para 3097 

lá, o Vila do Arvoredo também, com o mosquito, que faça um verdadeiro projeto 3098 
de inclusão social dessas regiões. Outra, não dá para resolver os problemas a 3099 

partir de compensações de gabarito, isso mostra uma incompetência, impotência 3100 

e ausência do poder público, que tem que partir para ações efetivas onde o setor 3101 
empresarial é complementar, e não invertido, não vai o setor empresarial 3102 
resolver todos os problemas aqui. A outra questão que eu acho desculpe, aqui 3103 

para terminar, o seu representante da Sinduscon, quero dizer aqui que essa 3104 
proposta não é válida, você pode construir em um mangue, fazer estruturas no 3105 
mangue, não é verdade, isso começa com o projeto para depois vir com 3106 

estrutura. Aqui tá gritando todas as Audiências, 10 (dez) Audiências, primeiro faz 3107 
o diagnóstico profundo, o diagnóstico de todo o sistema, para avaliar se é 3108 

possível construir naquela região, eu falo com o arquiteto, porque aqui, Camboriú 3109 
faz torres, os edifícios mais altos. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado 3110 
queria finalizar então essa audiência inicialmente começar as manifestações 3111 

considerações da mesa, agradecendo a todos da comunidade que vieram, isso 3112 
é essencial para a construção desse projeto de lei de forma participativa, de 3113 

coração agradeço a todos que que vieram, e parabenizar de que eles todos que 3114 
tiveram coragem de falar, porque é isso que nós precisamos, tá, então pra 3115 

começar as palavras da mesa vou passar o Vereador Diácono Ricardo para 3116 
considerações iniciais.Sr. Vereador Diácono Ricardo diz: Uma boa noite a 3117 

todos, cumprimentando o Prefeito Topázio, cumprimento os demais amigos aqui 3118 
da mesa, não posso deixar de cumprimentar até mesmo os Vereadores que 3119 
estão aqui, os que passaram o Vereador Adrianinho, que ao meu lado, Vereador 3120 
Maikon Costa, Vereador Renato da Farmácia, Vereador Marquito, o Vereador 3121 

Gui Pereira, que está aqui conosco também, o Marcelo da intendência, que já 3122 
esteve com a gente na casa legislativa Vereador Bericó, Afrânio, Marquinho, que 3123 
tiveram compromissos e precisaram embora, é, fazer política ou ser político é a 3124 
arte do dialogar, e hoje é que aconteceu isso, não é, senhores e senhoras 3125 
usaram a tribuna, falaram, cada um expressou o seu problema, sua dificuldade, 3126 

a sua visão em relação ao Plano Diretor, cabe a nós, na legislação, legisladores 3127 
ouvimos, anotamos, não é, e vamos conversar depois com a prefeitura alguns 3128 

pontos que a gente vê que tem como a gente ajudar, a gente melhorar, isso é 3129 
fazer política, neste sentido, falo por mim e pelo Vereador Adrianinho, 3130 
representantes aqui da comunidade junto com o Marcelo da intendência, nós 3131 
procuramos nos unir para juntos fazermos o melhor para a comunidade, é, 3132 
termino agradecendo a comunidade do Santinho, parabéns a vocês, se uniram 3133 
e vieram juntos defender aquilo que vocês acreditam, que sirva de exemplo para 3134 
outros bairros, não é, que a gente possa realmente estar unidos, coeso, e 3135 
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defendendo aquilo que nós queremos de melhor para o nosso bairro, então 3136 

nesse sentido eu, Adriano, gostaríamos de parabenizar vocês, e que a gente 3137 
possa juntos construir uma cidade ainda melhor, uma cidade ainda mais 3138 
acolhedora, porque o futuro de Florianópolis está nas nossas mãos, e também 3139 
não tem como fugirmos disso passa também pela revisam deste Plano Diretor, 3140 
muito obrigado, uma boa noite a todos, e que Deus nos abençoe. Sr. Carlos 3141 

Alvarenga diz: Nós que agradecemos as palavras Vereador, eu vou passar 3142 
então agora ao secretário Michel Mittmann para considerações finais. Sr. 3143 
Secretário Michel Mittmann diz: “Bom agradecer ao Vereador Adrianinho, 3144 
cumprimento demais Vereadores que não se, que Maikon Costa que não sei se 3145 
tem mais Marquito tá indo, aí tá à descobri o Marquito tava lá atrás aí, Vereador 3146 

Renato também, acho que são, é, permanecem bastante aí com a gente, né e 3147 
sempre contribuindo o debate, mas o principal mesmo vem da comunidade, não 3148 

é, e a gente vai traçando um caminho, vai entendendo, vai processando e vai 3149 

descobrindo contradições, seja do próprio planejamento, seja de contradições 3150 
de percepção da comunidade também sobre o que que é o fenômeno cidade, e 3151 
as formas de ocupação do território, sim, e como bem realçou o professor Lino, 3152 

não é discutir a cidade a partir do uma troca de gabaritos e tal, é mais é mais 3153 
que isso não é professor, até porque quando se demoniza essa discussão 3154 
também a gente também demoniza a possível solução, não é, porque de fato 3155 

não existe como produzir cidade mais eficiente, sustentável, ecologicamente 3156 
correta e adequada, sem trazer elementos de concentração nas medidas 3157 

adequadas, nas formas corretas, que podem incorporar, a Mariana brinca 3158 
comigo, a Mariana já foi, não é não tá indo aí Mariana, não já foi aí ela, depois 3159 
eu falo com ela é uma querida, e que a gente sempre conversa, tão diferente do 3160 

que o professor Élson, por exemplo colocou, que ah estão querendo incentivar 3161 
um modelo de produção de habitação de mercado, não, não, não é isso, a gente 3162 

tem condições de tomar esses instrumentos, pegar os instrumentos que estão 3163 
previstos no estatuto da cidade, e outra série de instrumentos, que, que não se 3164 

reduzem a geração de pavimentos, e trazer para uma política realmente de 3165 
estado, de município, para a produção e garantia de habitação social e 3166 

investimentos em comunidades, como aqui o morador foi uma das falas muito 3167 
fortes e bonitas da noite, ali da ocupação, ali da ocupação da comunidade, não 3168 
é, da lajota, ele tem um outra associação, nome de uma outra associação que 3169 
entende, a gente anotou, Vila Esperança, tá, isso peço desculpa não tenho 3170 

anotado aqui, mas está registrado né, então até pelo reconhecimento disseram 3171 
um lugar ser mais parte do bairro também, não é, que se tiver o 3172 
comprometimento na lei, dos mecanismos e que a recomposição desses bairros, 3173 
desses lugares e foque em investimentos daquilo que é mais caro, não é, para 3174 
esse lugar é um lugar que tem que ser, tem que ser revisitado, tem que ser 3175 

abraçado, não é, com mais carinho, assim como outros elementos, né entre eles 3176 
aprofundamento, a questão do meio ambiente, né que como preservar o 3177 

Aquífero, porque de fato, querendo ou não, isso eu tenho ressaltado, querendo 3178 
nós dizemos não para atuar o mudança do plano, não vamos dizer não queremos 3179 
nada e tal, vamos manter a 482 (quatrocentos e oitenta e dois) ou é outra coisa, 3180 
há a gente tem que fazer de repente uma fotografia, e talvez essa sala um pouco 3181 
mais reduzida agora expresse um pouco de um pensamento que eu vou sugerir, 3182 
vamos sugerir que nos primeiros 10 (dez) minutos da audiência a gente retire 3183 
aquelas pessoas que chegaram no último ano, nos próximos 10 (dez) minutos 3184 
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retire aquelas pessoas que chegaram 2 (dois) anos atrás, talvez nos outros 10 3185 

(dez), 4 (quatro) anos, e assim por diante quem sabe a gente recuasse 10 (dez) 3186 
anos atrás, a proporção de pessoas que estariam aqui nesse auditório seria 3187 
essa, comparada com auditório cheio que a gente tinha no início da audiência, o 3188 
que que aconteceu com essas pessoas que estavam aqui, que tiveram que ser 3189 
retiradas da sala? Por que que elas vieram, e de que forma elas ocuparam? Essa 3190 

é uma pergunta a se fazer, e aí e aí eu fico muito preocupado que o acho que foi 3191 
um momento de freio da cidade importante, sim, o pensamento que vinha não é 3192 
de uma organização espalhada, com edifícios de diferentes formas, que vinha 3193 
das leis anteriores, um momento de freio, o remédio, também tem sido um nosso 3194 
veneno de alguma forma, que tem impedido e aí nos culpam aqui, enquanto o 3195 

poder público, a porque não fiscaliza e tal, existe das pessoas que estavam 3196 
sentadas aqui uma 100% (cem por cento) de correção sobre os seus atos de 3197 

ocupação do território? Levante a mão que existe pessoas, não é, que não estou 3198 

100% (cem por cento) e tal, é são poucos, e a culpa é delas é da prefeitura? 3199 
Sabem a procurar a culpa agora me parece ser pior caso, não é, o ideal é nós 3200 
procurar soluções, e uma das soluções das cidades eficientes, sustentáveis, 3201 

inclusivas se nós tivermos um garantias na lei e cobrança social o gestor político 3202 
não é que leve esse modelo de cidade adiante, porque também não adianta fazer 3203 
a lei mais bonita do mundo e não ter gestão, não é, o contrário também é 3204 

verdadeiro não adianta ter o melhor gestão, melhor intenção, se não tem a base 3205 
legal que dê suporte, então a gente tem que pelo menos começar a concessão 3206 

da base legal, para que a gente consiga fazer a cobrança da gestão, não é, e é 3207 
possível e deve ser construído infraestruturas junto com a com a propositura, 3208 
não é, a gente está trabalhando esse plano também de forma paralela uma 3209 

revisão dos conceitos de mobilidade, que está expresso, não é, um plano, uma 3210 
alteração, uma adequação da lei 482 (quatro, oito, dois) baseada em princípios 3211 

de mobilidade, que depende muito do que nós fizer de o caminho que for 3212 
apontado aqui, vai rebater e de forma em absoluto na revisão da estrutura ou da 3213 

do plano de mobilidade, o que a gente tem medido é que fica praticamente 3214 
impossível pensar em eficiência e mobilidade sem repensar a forma e 3215 

organização do território, assim como os outros temas também, pensar em 3216 
proteção ambiental sem repensar a forma de organização território, pensar em 3217 
habitação social, ah mas daí a forma que vamos fazer e tal vamos colocar na 3218 
melhor forma, e vão perseguir a melhor forma, mas sem colocar a melhor forma 3219 

a gente não vai não vai obter, então aprendemos, a aprendemos a muito de 3220 
novo, não é, todas as contribuições de fato vão ser observadas e interpretadas 3221 
também, mas interpretadas também com espírito crítico assim como o que nós 3222 
estamos colocado está sendo interpretado com espírito crítico, não é, certo, 3223 
então a gente também acho que tecnicamente tem que fazer essa interpretação 3224 

que o espírito crítico, e devolver não é nesse sentido, tá, então acho que é isso, 3225 
a gente tem a um lugar ambientalmente muito relevante, não é, tanto que vocês 3226 

observarem, é de cerca de 50% (cinquenta por cento) do território desse distrito, 3227 
aqui ele é fundamentalmente a área de preservação, eu vou pedir para o, eu vou 3228 
tentar comunicar o Afrânio, não sei se ele tá aqui ainda, ou já foi não mas a gente 3229 
conversa com ele porque tem está transmitindo uma informação um pouco 3230 
equivocada sobre o quanto que essa tal proposta vai incluir de crescimento, tá, 3231 
é bem fantasiosa a fala ou talvez uma interpretação que a gente vai tentar ilustrar 3232 
para ele que não é isso, tá, o que a gente está propondo é, uma pré seleção 3233 
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através de uma análise espacial de condicionantes do território, de algumas vias 3234 

que, somente nessas vias que a gente imagina que ser necessário e possível 3235 
receber trocas e incentivos para que aconteça as melhores políticas de 3236 
habitação, de infraestrutura, do que for, de geração de espaço público, através 3237 
de um sistema de compensações, e é só junto a essas vias tá, não significa que 3238 
vai crescer 30% (trinta por cento) em cima do que existe, é só que essas vias 3239 

representam 30% (trinta por cento) do território, então a conta não é essa, o que 3240 
a gente está tentando discutir se esse é um cenário viável, possível, modelar 3241 
esses cenários dos impactos para cada situação, para entender o nível de 3242 
população que seria, estamos fazendo também é necessário um balanço geral, 3243 
não é, de toda a ilha, não é, para entender as contribuições, as formas de 3244 

crescimento para que a gente consiga dizer olha, se for esse conjunto de vias 3245 
pode alcançar tanto de Stock construído o que que pode absorver por percentual 3246 

de população numa demanda de tempo, a essa ideia, não é, nós termos um olha 3247 

existe agora evidências, que no território essas vias podem ser aquelas que vão 3248 
ajudar a organizar o bairro, certo, é isso que está colocado, e não corresponde 3249 
em tantos por cento de crescimento conforme o Vereador colocou, até porque a 3250 

gente está vai ter que simular e ordenar isso de acordo com as contribuições 3251 
também que estão surgindo, tá é, inclusive cabe e aí tem a própria consulta, tem 3252 
a continuidade do trabalho, de questionarmos, não é, se é adequada essas 3253 

outras sugestões a comunidade tem percepções também que em outros lugares 3254 
já foram apontados até de forma posterior, não é, que o pessoal olhou melhor, 3255 

não que não cabe, perceba melhor o Rio Vermelho, é um exemplo, não é, há o 3256 
grau de consolidação da via que vocês apresentaram não é bem assim a gente 3257 
vai lá corrige, é, é um processo, é um processo, tá então, essa estruturação 3258 

através de um modelo Dotz, ele tem que carregar e aquilo que eu falo, o Dotz 3259 
junto com o bairro mais integrado, sustentável, ele tem que carregar as outras 3260 

categorias, de misturar o território, misturar a gente, tipo de classe social no 3261 
mesmo lugar, confrontar as diferenças para superar, então construir bairro 3262 

completo, não é bairro completo só de serviço, comércio, é um bairro completo 3263 
de pessoas, até porque a gente, a princípio vive e convive na cidade e 3264 

desenhamos ou ocupamos lugares para as pessoas, para nós, não é, então é 3265 
isso, agradecer, vamos estamos trabalhando bastante, e vamos continuar 3266 
trabalhando esperamos é com hoje, dá mais um passo aí dessa caminhada, 3267 
muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós quem agradecemos, Michel, 3268 

então para encerramento da audiência, eu passo a palavra para o Prefeito 3269 
Topázio Silveira Neto. Sr. Prefeito Topázio Silveira Neto diz: “Bom, é, eu 3270 
gostaria de agradecer a todos que participaram da nossa audiência hoje, a todos 3271 
que ficaram aqui até o final, que eu acho que essa, tenho convicção de que essa 3272 
audiência, as Audiências estão crescendo em termos de maturidade, em termos 3273 

de participação, essa foi muito boa, não é, nós também estamos aprendendo 3274 
nesse processo, as contribuições hoje serão totalmente levadas em 3275 

consideração, é, nós efetivamente vamos dar uma resposta a todas as 3276 
manifestações, como disse Michel, obviamente com senso crítico, para ver 3277 
aquilo que é pertinente ou não é pertinente, mas as pessoas têm que saber se, 3278 
é, achar dentro da, do material que nós vamos produzir, é, de tudo o que a gente 3279 
viu hoje, realmente me toca bastante aquelas comunidades que de uma forma 3280 
ou de outra foram surgindo no território sem nenhum tipo de organização, muitas 3281 
delas em áreas de proteção ambiental, e sei que hoje é um problema, não é, é, 3282 

DocuSign Envelope ID: 12B3A509-4379-4E37-971B-B20757FD8414



 
 

 

Página 68 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

não é um problema só que a prefeitura possa resolver sozinho, a gente tem leis 3283 

ambientais que não nos permitem regularizar algumas das áreas, apesar de ter 3284 
o ser humano lá, ter as pessoas, as crianças convivendo nessas áreas, portanto 3285 
isso é um desafio para a gente enquanto a sociedade, achar uma solução para 3286 
isso, eu também como Prefeito não posso só virar a cara e dizer não isso aqui é 3287 
ilegal, e eu não tenho que fazer, não, eu tenho que buscar uma solução para 3288 

isso, e é um compromisso nosso trabalhar dessa forma, maneira que acho que 3289 
evoluímos bastante hoje, quero agradecer a todos, agradecer a mesa, a 3290 
FEPESE nossa guarda municipal que está sempre nos ajudando para proteger 3291 
as pessoas quando saem daqui e vão para suas casas neste horário, que já é 3292 
quase 11 (onze) horas da noite, e dizer que na sexta-feira nós nos encontramos 3293 

de novo provavelmente a maioria das ou boa parte das pessoas está é que lá no 3294 
continente, na audiência do distrito do continente, muito obrigado boa noite, 3295 

voltem bem para suas casas. Desta forma, encerrou-se a presente Audiência 3296 

Pública, às 22:45 (vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos) e, lavrada a 3297 
ata que vai ser assinada por mim, Adriana Zanqueta Wilbert Ito que redigi a 3298 
presente ATA, pelo Sr. Carlos Leonardo da Costa Alvarenga (Superintendente 3299 

do IPUF e Presidente da Mesa Diretora/Coordenador Geral Comissão 3300 
Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e pelo Sr. Alexandre Felix 3301 
– Secretário Executivo Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – 3302 

CRMPD e Geografo IPUF). 3303 
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