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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE 1 

FLORIANÓPOLIS, SOBRE AS ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR  2 

Às 16h (dezesseis horas) do dia 08 (oito) de Agosto de 2022 (dois mil e vinte e 3 

dois) foi iniciada Audiência Pública no Centrosul, Av. Gov. Gustavo Richard, 850, 4 
Centro, Florianópolis/SC CEP: 88010-290, sob a presidência do Sr. Carlos 5 
Leonardo Costa Alvarenga, Coordenador Geral da Comissão 6 
Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e Superintendente 7 
do IPUF e com a participação das pessoas indicadas na lista de presença anexa. 8 

A Cerimonialista Sra. Fernanda Espindola Martinelli dá início a Audiência 9 
Pública Final dizendo: Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sejam 10 
muito bem-vindos a nossa Audiência Pública Final. É um prazer contar com a 11 
presença de todos. Por gentileza nós solicitamos que ocupem seus lugares, para 12 
então darmos início, pontualmente, a cerimônia de abertura. Nós daremos início 13 

a cerimônia dentro de 1(um) minuto. Senhoras e senhores boa tarde; damos 14 

início à cerimônia de abertura da última Audiência Pública que discute, com a 15 
população, a revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Quem mora em 16 
Florianópolis vê, que a cidade está em constante crescimento, mas todo o 17 

desenvolvimento precisa ser planejado. Temos grandes desafios de mobilidade, 18 

de estruturas públicas de lazer, habitação social, invasões em áreas de 19 
preservação e, tantos outros que necessitam ser superados. Todos os dias 20 

milhares de pessoas precisam percorrer longas distâncias para realizar suas 21 
atividades; outras desistem de morar aqui, ou moram de forma irregular por conta 22 
do alto preço dos imóveis e da baixa oferta de habitação popular. Áreas de 23 

preservação são constantemente ameaçadas com invasões. Muitos desses 24 
problemas acontecem porque a cidade tem um Plano Diretor que não atende às 25 
necessidades da população. Foi pensando nisso que, a Prefeitura Municipal de 26 
Florianópolis, apoiado em ampla equipe técnica, de diversos setores da 27 

Prefeitura, realizou Audiências Públicas propondo a revisão do Plano Diretor. 28 

Segundo dados da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos – 29 
FEPESE, às 13 (treze) Audiências Distritais receberam 3.073 (três mil e setenta 30 

e três) pessoas, entre moradores e representantes da comunidade; além de 682 31 
(seiscentos e oitenta e dois) participantes que realizaram o uso da palavra. 32 
Também foi destaque, o grande número de entidades participantes nas 33 

audiências, que somaram 246 (duzentas e quarenta e seis) participações e o 34 

forte comparecimento da Câmara Municipal de Florianópolis. A adequação do 35 
plano é o primeiro passo para buscar o equilíbrio para que tenhamos bairros 36 
completos, e que, respondam às necessidades dos seus moradores; tornando a 37 
cidade mais democrática, inteligente e inclusiva. Para compor a mesa da 38 

Audiência Pública Final de revisão do Plano Diretor de Florianópolis. 39 

Convidamos o Prefeito Municipal de Florianópolis, que já está à mesa, Sr. 40 
Topázio Silveira Neto. Convidamos também, o Presidente e Coordenador Geral 41 
da Comissão Multidisciplinar da Revisão do Plano Diretor de Florianópolis e, 42 
também, Superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 43 
- IPUF, Sr. Carlos Alvarenga. Já está à mesa conosco, o Secretário Municipal de 44 

Mobilidade e Planejamento Urbano, Sr. Michel Mittmann. Convidamos também, 45 

o Secretário Municipal de Segurança Pública, Coronel Araújo Gomes; Secretário 46 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e Chefe de Gabinete do Prefeito, Sr. 47 
Fábio Botelho; Secretário Municipal do Continente, Sr. Guilherme Pereira; 48 
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Secretário Municipal de Saúde, Sr. Carlos Alberto Justo da Silva; Dr. Paraná, por 49 

gentileza. Superintendente da FLORAM, Sra. Beatriz Kovalski. A Assessora 50 
Especial do Gabinete do Prefeito, Dona Zena Becker, por gentileza. Convidamos 51 

também, para compor a mesa, a Coordenadora Técnica da Comissão do Plano 52 
Diretor, Sra. Caroline Silva. Também, o Secretário Executivo da Comissão do 53 
Plano Diretor, o Geógrafo do IPUF, o Sr. Alexandre Félix. Convidamos ainda, a 54 
Coordenadora Multidisciplinar da Comissão do Plano Diretor, a Sra. Tatiana 55 

Filomeno. Senhoras e senhores, para a apresentação das regras e a abertura 56 
dos convidamos o Presidente da Mesa e Coordenador Geral da Comissão 57 

Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor e também Superintendente do 58 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, Sr. Carlos 59 
Alvarenga. Muito obrigado Fernanda, obrigado pela apresentação da mesa. 60 

Dando sequência pessoal, eu vou informar a todos, primeiro aliás, agradecer a 61 
presença de todos vocês. Aqui, esse ato democrático é de suma importância da 62 
sua participação popular, como a Fernanda já fez uma introdução explicativa e 63 

simbólica, de que já tivemos mais de 3.000 (três mil) participantes dessas 64 
Audiências Distritais e, nós viemos consolidar esse processo agora, através 65 

dessa Audiência Final. Então, nessa Audiência Final, assim como, tenho 66 
costumeiramente falado nas outras Audiências Distritais, nós vamos dividir aqui 67 
em 6 (seis) momentos. O primeiro, agora, nós vamos apresentar as regras da de 68 
participação nessa audiência. O segundo, nós vamos ter uma fala do Prefeito, 69 

em seguida nós teremos uma apresentação sobre esses dados colhidos durante 70 

essas Audiências Distritais ocorridas até agora. Em seguida, nós vamos ter 9 71 
(nove) manifestações da mesa, que são as composições dos órgãos municipais, 72 
secretarias. Por 5 (cinco), nós fazemos um pequeno intervalo de 15 (quinze) 73 
minutos, e voltaremos com as manifestações públicas. E, sim, nós encerraremos 74 
com as manifestações da mesa. Então, para que se evite qualquer dúvida 75 

dessas regras de participação, eu faço uma ênfase sobre a inscrição. Para se 76 
manifestar, já se iniciou antes mesmo, 15 (quinze) minutos antes do início dessa 77 
audiência e, vai até às 19h (dezenove) horas, para poder se inscrever, para se 78 
manifestar. Para quem quiser se manifestar, só procurar a recepção, que tem a 79 

folha de preenchimento, onde você faz o processo de inscrição. Inclusive, o 80 

registro daqueles que tiverem, os portadores de necessidade especial, tem 81 
prioridade por lei, tá? Mas, como nas outras audiências, vou pedir ao cerimonial 82 

que apresente um vídeo institucional dessas regras de participação e, peço que 83 

todos em silêncio, acompanhem o vídeo para a ciência plena das regras de 84 
participação da audiência, Ok? Pode passar. AUDIOVISUAL QUE APRESENTA 85 

AS REGRA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. A seguir segue o conteúdo que foi 86 
transcrito na integra: “A sua contribuição é essencial para construir um plano 87 
diretor que converse com as necessidades de Florianópolis e você pode 88 

participar da revisão do plano de diferentes formas, seja por consulta pública, 89 
audiências de trás e geral. Mas você sabe como elas irão funcionar? As 90 

audiências públicas são uma ferramenta democrática importante na hora de 91 
participar da revisão do Plano Diretor. Elas são de caráter consultivo, com o 92 
objetivo de informar, colher dados e informações e críticas da população, serão 93 
realizadas 13 (treze) audiências distritais e uma audiência geral final. Todas 94 

terão início às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e serão 95 

feitas em dias alternados, mas, para participar e realizar a sua manifestação, é 96 

importante que as regras presentes no Regimento Interno das audiências sejam 97 
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respeitadas para se manifestar, deverá ser respeitada de inscrição prévia e para 98 

se inscrever é preciso solicitar a ficha de inscrição. O prazo de inscrição inicia 15 99 
(quinze) minutos antes da audiência e se encerra 3 (três) horas após o início das 100 

mesmas. REGRAS DA AUDIÊNCIAS As audiências públicas serão gravadas e 101 
disponibilizadas no canal do youtube da Prefeitura Municipal de Florianópolis; As 102 
audiências públicas terão a duração de no mínimo 4h (quatro horas), podendo 103 
ser prorrogado por iniciativa do Presidente da audiência para conclusão das 104 

manifestações previamente inscritas; Todos deverão assinar lista de presença 105 
para registro da audiência; O uso da palavra será por ordem de inscrição e não 106 

serão permitidas interrupções da ordem, sobre qualquer aspecto ressalvada as 107 
prioridades legais. Manifestações por escrito deverão ser entregues na forma de 108 
consulta pública; Todos os cidadãos terão direito a palavra apenas um uma vez 109 

e na sua ordem de inscrição tendo 2 (dois) minutos para manifestação podendo 110 
ser prorrogado por 30 (trinta) segundos apenas para encerramento do raciocínio 111 
e após o tempo acabar a fala será encerrada. Com exceção os presidentes ou 112 

representante das associações representativas dos vários seguimentos da 113 
comunidade, exercida comprovação conforme prevê a lei complementar n. 114 

482/2014, (quatrocentos e oitenta e dois de dois mil e quatorze) terão o direito a 115 
palavra também apenas uma vez, na sua ordem de inscrição, com o tempo de 5 116 
(cinco) minutos para manifestação, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) 117 
segundos, apenas para encerramento do raciocínio e após o tempo acabar, a 118 

fala será encerrada. Importante ressaltar que o participante inscrito não pode 119 

ceder o seu tempo para somar ou mesmo para transferi-lo para outra pessoa. A 120 
gravação, ata, lista de presença e fichas de inscrição, serão publicadas no site 121 
da Prefeitura Municipal de Florianópolis no prazo máximo de (3) três dias úteis. 122 
As audiências públicas iniciarão com apresentação dos objetivos e regras de 123 
funcionamento da audiência, por meio audiovisual, no início do evento. Seguirá 124 

com as manifestações de cidadãos que procederam as inscrições prévias, 125 
durante a audiência, dentro do prazo e por ordem de inscrição. Então seguirá 126 
para considerações finais pela mesa diretora, e então o encerramento. Além 127 
disso, para segurança e garantia da manifestação de todos, as condições de 128 

acesso e permanência no ambiente e da realização da audiência pública, são os 129 

seguintes: Instrumentos musicais, mastro de bandeira, objetos, bebidas 130 
alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar a prática de ato de 131 

violência; Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto, 132 

não portar ou utilizar fogos de artifício, ou quaisquer outros engenhos 133 
pirotécnicos ou produtores de efeitos análogo; Não incitar e não praticar atos de 134 

violência física ou verba. Para ter acesso ao regimento interno, com as regras 135 
das audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada audiência 136 
distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no site que 137 

está aparecendo aqui na tela: acesse bit.ly/planodiretor2022. “Participe e 138 
contribua com as discussões.” O conteúdo do referido vídeo poderá ser 139 

acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. Sr. Carlos Alvarenga retoma 140 
dizendo, algumas pequenas diferenças do vídeo é que nós começamos 141 
especialmente hoje por ser audiência final às 16h (dezesseis) horas e a previsão 142 
mínima da audiência até às 21h (vinte e uma horas); contudo nós vamos até 143 

encerrar todas as manifestações públicas. Outra questão que me pediram para 144 

informar a todos que estão aqui nesse ambiente é de que, por regras do Centro 145 

Sul, aqui dentro do evento não pode comer ou beber. Então, caso vocês queiram 146 
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comer ou beber, peço a todos que se desloquem ao exterior, façam a sua 147 

alimentação ou beba, mate a sede e, depois retorne ao ambiente, ok? Então, 148 
vou retornar a palavra a Fernanda o Cerimonial que vai dar continuidade aos 149 

trabalhos. Sra. Fernanda Espindola Martinelli retoma a palavra dizendo: 150 
convidamos também, para compor a mesa, o Secretário Municipal de Turismo, 151 
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de Florianópolis, Dr. Juliano Pires, 152 
por gentileza. A todos os presentes que chegaram neste momento, após a fala 153 

inicial do cerimonial, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer contar com a 154 
presença de vocês, mais uma vez obrigada pela presença de todos. Para dar as 155 

boas-vindas, convidamos o Sr. Prefeito Municipal de Florianópolis, Topázio 156 
Silveira Neto, por gentileza. Sr. Topázio Silveira Neto diz: Alô! deu certo, deu 157 
certo. Muito boa tarde a todos, sejam bem vindos, o pessoal que está lá atrás, 158 

se quiser se aproximar aqui na frente tem, obviamente, tem bastante espaço, 159 
não é? Queria dizer para vocês que é um prazer muito grande, nós estamos 160 
encerrando hoje, o ciclo de Audiências Públicas da Revisão do Plano Diretor. E, 161 

antes de começar, eu gostaria só de apresentar para todos vocês a comissão 162 
das pessoas que compõem a Comissão Mista de Revisão do Plano Diretor. São 163 

todos profissionais da Prefeitura que estão aqui, alguns deles estão aqui. Então, 164 
eu queria combinar com o nosso time que, quando eu chamar o nome, se 165 
pudesse levantar e ficar de pé; e aí só sentem no final, porque daí, eu queria que 166 
todos pudessem conhecê-los. Então, a Coordenação Geral é do nosso colega 167 

Carlos Alvarenga. O Alexandre Félix, que é nosso geógrafo, fica em pé fica, 168 

porque se não, depois vocês sentados eu não posso aplaudir vocês, depois no 169 
final. A Coordenação Geral é do nosso Secretário Geral, Alexandre Felix que é 170 
geógrafo da Prefeitura. Tatiana Filomeno, arquiteta e urbanista, faz a 171 
Coordenação Institucional. A Eliza Della Barba faz a Coordenação da 172 
comunicação institucional, Eliza tá aí? Aline está representando a Eliza. A 173 

Vanessa dos Santos, nossa Secretária Institucional, Vanessa não está? Está lá 174 
fora. O Kalil, que é geógrafo, daí o Kalil fica de pé, Kalil não parece estar de pé, 175 
mas fica de pé! A Ivana nossa arquiteta, que tá?!  Ivana acho que eu vi Ivana, 176 
está ali, Ivana da SMDU. A Beatriz Kovalski, está aqui na mesa. A Karoline, Karol 177 

nossa advogada, está aqui na mesa. Fica de pé Carol. Ainda, a Bianca que a 178 

nossa arquiteta. Maurício Back Westrupp, engenheiro civil, obrigado Maurício. A 179 
Elisa Back, nossa arquiteta. O Pedro Jalinski; daí o Pedro levantei o Pedro. A 180 

Mayara Mesquita, desculpa, Maíra Mesquita, ali. O Rodrigo Lapa, está lá; o 181 

Rodrigo é nosso arquiteto também. O Thales, que é engenheiro civil; a Júlia, 182 
arquiteta. O Alívio da SECOM. A Júlia Silveira, que é engenheira civil, está ali. A 183 

Kelly que é assistente social, que não está aí, não a vi, tá?! Kelly, daqui a pouco 184 
ela aparece. O Bruno Palha, está ali, que é geógrafo. Bruno Vieira que é 185 
engenheiro sanitarista. O Thiago Schmitt, que é engenheiro civil, está aqui o 186 

Thiago. O Rafael Henrique que é nosso economista. O Rafael, não? Bom, esses 187 
são os membros permanentes da comissão. Está ali o Rafael. Estão conosco, 188 

temos outras dezenas de profissionais da Prefeitura que participaram do projeto, 189 
ainda participam das oficinas. Então, eu gostaria de agradecer a participação de 190 
todos até aqui, não acabou, porque essa participação continua até o apito final, 191 
mas o trabalho tem sido muito bem executado. E, eu gostaria muito de agradecer 192 

vocês, e pedir para os nossos colegas da Prefeitura, uma salva de palmas pelo 193 

trabalho que eles têm feito até aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, hoje 194 

nós estamos na nossa 14ª (décima quarta) Audiência Pública, a dinâmica hoje é 195 
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um pouquinho diferente da dinâmica que alguns de vocês estão acostumados 196 

nas Audiências Distritais. Hoje nós teremos um retorno de alguns dos nossos 197 
Secretários Municipais da que função daquilo que nós estamos escutando ao 198 

longo das Audiências Públicas. Então, cada Secretário vai ter 5 (cinco) minutos 199 
para dar uma devolutiva de algumas questões importantes e mais urgentes. Mas 200 
o que eu queria dizer é o seguinte, além dessa audiência que nós estamos 201 
fazendo hoje, que é a 14ª (décima quarta), nós teremos no dia 20 (vinte) de 202 

agosto, sem ser esse sábado, o outro sábado. Nós teremos o que nós estamos 203 
chamando de Ciclo de Debates, início do ciclo de debates com o Conselho da 204 

Cidade. Na revisão do Plano Diretor, na próxima etapa, depois das Audiências 205 
Públicas é a construção da minuta do Projeto de Lei, que será endereçado ao 206 
Conselho da Cidade. A construção dessa minuta será feita de agora, até o dia 207 

18 (dezoito)/19 (dezenove) e no dia 20 (vinte), nós vamos apresentar essa 208 
minuta para toda a sociedade, através de um evento na TV Câmara Municipal, 209 
ao vivo. No dia 20 (vinte), a partir das 13h (treze) horas, sábado, sem ser esse, 210 

o outro, a partir da 1 (uma) da tarde. Nesse dia, nesse sábado, nós vamos 211 
transmitir esse evento pela TV Câmara e pelo YouTube. Vamos convidar o 212 

Conselho da Cidade e esses representantes da equipe multidisciplinar, que 213 
estão aqui, para assistirem ao vivo isso. A cidade toda pode assistir pela 214 
televisão, pelo YouTube e, ainda se for o caso, nós vamos disponibilizar um 215 
espaço no centro da cidade para quem quiser, ou quem não tiver possibilidade 216 

de assistir pela televisão, poder assistir, se quiser. E, nesse evento, nós vamos 217 

dividir esse evento em 3 (três) partes: 1(uma) parte inicial prestando conta de 218 
tudo o que nós ouvimos nas Audiências e na Consulta Pública, que está na 219 
internet até o dia 12 (doze) de agosto. Na etapa seguinte, nós vamos apresentar, 220 
artigo por artigo, do Projeto de Lei que nós estamos construindo, e que será 221 
remetido ao Conselho da Cidade e, ficará disponível na internet. E, na última 222 

parte, nós vamos apresentar os impactos que esse projeto de lei, que está sendo 223 
construído, ocasionará, não é? Então, a partir do Projeto de Lei, que impactos 224 
nós esperamos, que é o estudo de impactos. Em paralelo, a essa apresentação 225 
que nós vamos fazer, será aberto na internet um chat e, qualquer pessoa que 226 

estiver assistindo ou tiver acesso ao Projeto de Lei poderá fazer perguntas. E, 227 

nós vamos ter uma equipe de profissionais respondendo essas perguntas, de 228 
maneira online, até às 22h (vinte e duas) horas do dia 20 (vinte). Mas não se 229 

preocupem, se a gente não conseguir responder todas as questões até às 22h 230 

(vinte e duas) horas, nós vamos continuar respondendo essas perguntas até que 231 
100% (cem por cento) dos questionamentos sejam respondidos. Mas, se você 232 

não conseguir fazer esse questionamento no dia 20 (vinte), não tem problema. 233 
Esse chat ficará aberto até o dia 29 (vinte e nove) de agosto, para que você 234 
possa se manifestar e tirar suas dúvidas a respeito do Projeto de Lei, que nós 235 

vamos encaminhar ao Conselho da Cidade. Feito isso, no dia 22 (vinte e dois), 236 
nós encaminhamos oficialmente ao Conselho da Cidade, 23(vinte e três), gente 237 

encaminha oficialmente ao Conselho da Cidade o Projeto de Lei, e o Conselho 238 
da Cidade, então, passa a fazer o seu processo legal de análise, avaliação, 239 
construção do relatório final que, quando devolvido para a Prefeitura, será 240 
devidamente empacotado, arrumado, receberá toda a caracterização oficial, 241 

para ser encaminhado para a Câmara Municipal. Então, esses são os próximos 242 

passo, de maneira que a participação popular não termina nessa audiência de 243 

hoje; ela continua através desse ciclo de debates, que a gente vai abrir com o 244 
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Conselho da Cidade. Bom, dito isso, queria desejar a todos, uma boa Audiência 245 

Pública, cumprimentar as pessoas que estão chegando. Nós temos agora uma 246 
etapa inicial, que a nossa Cerimonial, a Fernanda, vai conduzir, com os nossos 247 

Secretários da Prefeitura para que, dê tempo também, das pessoas chegarem 248 
para as oitivas e, a partir do momento que nós terminamos essa fase inicial, nós 249 
começamos com o processo de ouvir as pessoas. Aquelas que quiserem se 250 
manifestar, dentro das regras que, já são normais, 2 (dois) minutos e meio, se 251 

tiver falando individualmente, 5 (cinco) minutos e meio, se falar em nome de 252 
alguma entidade, é isso! Muito obrigado a todos e boa audiência para nós todos. 253 

Sra. Fernanda Espindola Martinelli retoma a fala dizendo: senhoras e 254 
senhores, para a sua apresentação, convidamos o Secretário Executivo da 255 
Comissão do Plano Diretor, também geógrafo do IPUF, Sr. Alexandre Félix. 256 

Sr. Alexandre, o senhor tem 10 (dez) minutos por gentileza. Sr. Alexandre inicia 257 
sua fala dizendo: inicialmente, boa tarde a todos. É um grande prazer ver aqui a 258 
presença de muitas pessoas, de várias localidades do município; conheço 259 

algumas, né? Então, estamos começando a ficar muito bem representados já 260 
nesse início de tarde. Prefeito Topázio, em seu nome cumprimento à mesa e aos 261 

demais presentes na mesa. Também cumprimentando a todos. Eu vou solicitar 262 
licença para descer ali, junto à plenária, para apresentar para o pessoal; ficar 263 
mais à vontade ali. Bom pessoal, a ideia aqui de fazer essa apresentação agora, 264 
é de apresentar o início de uma de um processo de devolutiva, não é? que a 265 

sociedade tanto vem solicitando ao longo do processo. Nós estamos tabulando 266 

esses dados desde que eles começaram a entrar, junto com as falas, não é? 267 
Porque eles começaram a entrar no nosso banco de dados; que foi montado 268 
especialmente; para compilar esse material. Então, a gente já está trabalhando 269 
nessa compilação algum tempo, desde o início do processo de Audiências 270 
Públicas. A gente desenvolveu, em parceria com a FEPESE, um Business 271 

Inteligence - BI, que nos proporciona a esquematização de dados e, a 272 
visualização desses dados, de forma bastante objetiva e clara, não é? Então, a 273 
gente vai apresentar aqui, inicialmente os dados das 13 (treze) Audiências 274 
Públicas que foram coletados, através das falas. Inicialmente, então, eu vou 275 

fazer uma breve apresentação do processo, que coube a mim, já que foi a 276 

primeira fala. Então, só para situar a todos, nós estamos numa fase intermediária 277 
desse processo de revisão do Plano Diretor. O processo se inicia com estudos 278 

diagnósticos, pré-proposta, em paralelo a esses processos técnicos, a gente 279 

está na fase de apresentação para a sociedade e acolhimento de manifestações. 280 
Claro, com o objetivo de construir as propostas de forma integrada com os 281 

anseios da sociedade. Após essa fase de apresentação, eu vou pontuar aqui, eu 282 
não consigo pontuar lá, não é? Então, eu vou pontuar aqui. Após essa fase de 283 
apresentação à sociedade, acolhimento de manifestações, de formalização de 284 

uma minuta, que seria já a estruturação da minuta; existe todo um processo, com 285 
o Prefeito já antecipou, de consolidação deste material e discussão deste 286 

material, dentro do próprio Conselho da Cidade. Após o Conselho da Cidade, 287 
esse processo vai ser, como o Prefeito também já antecipou, encaminhado à 288 
Câmara Municipal, e lá, vão continuar outras fases de debate e manifestação da 289 
sociedade. Então, percebam que a participação popular não está acabando aqui, 290 

hoje, né? Então, ainda temos um longo processo a percorrer, e contamos, 291 

continuamos contando com a manifestação de todos os interessados em 292 

participar do processo. Até aqui, o processo de participação popular, foram 293 
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compilados, ao longo de 13 (treze) Audiências Distritais, ainda temos, então, a 294 

Audiência Final que, é a de hoje. Depois da Consulta Pública, que está aberta 295 
até sexta-feira, dia 12 (doze) e, posteriormente a consulta, o evento público que 296 

o Prefeito também acabou de mencionar, no dia 20 (vinte). Inicialmente, sobre, 297 
especificamente, sobre essas 13 (treze) Audiências Públicas que estão aqui 298 
compiladas, que se iniciou lá no Ribeirão da Ilha, no dia 29 (vinte e nove) de 299 
junho e terminou no último dia 27 (vinte e sete) no Campeche. Nós tivemos, 300 

então, 3.073 (três mil e setenta e três) participações, que derivaram em 682 301 
(seiscentos e oitenta duas) manifestações orais, que que isso quer dizer, 22% 302 

(vinte e dois por cento) dos presentes se manifestaram, que fizeram uso da fala 303 
ao longo das 13 (treze) Audiências Públicas. Essas falas derivaram também, já 304 
de maneira estruturada em 1.160 (um mil cento e sessenta) assuntos, ou tópicos, 305 

que foram levantados por todos os 682 (seiscentos e oitenta e dois) 306 
manifestantes. Então, com base nessa estruturação inicial, nós, partimos então 307 
para observar o nosso no nosso “BI” que é, percebam que, ao a qualidade talvez 308 

a iluminação, não sei? se dá para reduzir um pouquinho a iluminação aqui na 309 
frente? se a gente consegue reduzir um pouquinho? Mas, vamos continuar (...) 310 

mas percebam que, a gente tem estruturado esses dados, de todas as 311 
audiências. A gente tem todas as audiências derivadas aqui. A gente tem uma 312 
aba para cada audiência e, nós temos essa compilação já automatizada para 313 
todas as audiências. Aqui nós temos o quadro total, não é? Um dado 314 

interessante, é que, 5.272 (cinco mil duzentos e setenta e duas) visualizações 315 

no YouTube das gravações das audiências, que foram feitas, não é? É também 316 
um número expressivo, um dado muito interessante é que 62% (sessenta e dois 317 
por cento) ou quase 63% (sessenta e três) das participações das audiências, 318 
eram por pessoas moradoras dos locais. Então, tivemos uma representação de 319 
moradores no local bastante expressiva, né? Aqui só uma outra, um outro dado 320 

relevante, nós tivemos participação de 81(oitenta e um) bairros no ao longo do 321 
processo, pessoas derivadas de 81 (oitenta e um) bairros, né? Os principais 322 
bairros, os mais representativos ou, o maior número de pessoas, os 5 (cinco) 323 
maiores são: o Centro com 11,94% (onze vírgula noventa e quatro por cento) 324 

Campos seguidos de Campeche, Ingleses, Rio Vermelho e Lagoa, com 5,4% 325 

(cinco vírgula quatro por centro) dos manifestantes. Dos 81 (oitenta e um) 326 
bairros, esses foram os 5 (cinco) bairros com maior número de presenças de 327 

pessoas. Nós temos aqui casos até de bairros que tiveram apenas 1 (um) 328 

representante. Então, também bastante expressiva, a diversificação de 329 
participantes nas audiências, bastante representativa também. Em relação às 330 

entidades nós tivemos 1.080 (um mil e oitenta) representantes de entidades. 331 
Daqueles 3.073 (três mil e setenta e três), 1080 (um mil e oitenta) eram 332 
representantes de entidades; 246 (duzentas e quarenta e seis) entidades 333 

distintas foram representadas ao longo do processo. Em termos de autoridades, 334 
não é? Pessoas que estavam ali representando um algum tipo de autoridade. 335 

Claro, isso a gente quer deixar claro que, da forma como a pessoa se apresenta, 336 
não é? Então, quando as pessoas se apresentavam como autoridades, ou como 337 
representantes de entidades, não é? Nós tivemos também um número 338 
expressivo, com 31 (trinta e uma) entidades, é autoridades representativas de 339 

várias entidades, como Câmara Municipal, ACIF, AFLORAM, IPUF, as próprio 340 

faz Secretarias Municipais, ALESC, DVB, CONSEG (...). Enfim, 31 (trinta e uma) 341 

entidades diferentes foram representadas ao longo do processo. Aqui então, 342 

DocuSign Envelope ID: 4AECD75E-7A8D-429C-B3BD-DCBD9087B168



 
 

 

Página 8 de 118 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

falando um pouco sobre as manifestações, a ideia é que, é de trazer para vocês, 343 

o que a gente está compilando de dados. Para vocês terem a percepção de que 344 
a gente, sim, está avaliando os dados que estão sendo apresentados aqui nas 345 

manifestações, né? Então, dentro do que já foi falado, dessas 682 (seiscentas e 346 
oitenta e duas) manifestações, 1.160 (um mil cento e sessenta) itens abordados, 347 
ou seja, às vezes uma pessoa falava sobre mais do que um item, não é? Isso 348 
também foi destrinchado ao longo das falas. Nós tivemos aqui uma ampla 349 

representação em termos de estrutura, infraestrutura municipal, que foi o maior 350 
tópico abordado, com algo em torno de 37% (trinta e sete por cento). Mas, em 351 

segundo lugar aqui, nós temos 21,5% (vinte e um vírgula cinco por cento), 352 
praticamente de falas, com aspectos gerais, com o processo relativos ao 353 
processo, apontamentos a Prefeitura, reconhecimento da ineficácia do Plano 354 

Diretor. Enfim, 21% (vinte e um por cento), ou seja, praticamente uma fala em 355 
cada 5 (cinco) eram relacionadas a essas questões mais gerais. Enquanto que 356 
infraestrutura, espaços públicos, perfizeram 36,96% (trinta e seis vírgula noventa 357 

e seis por cento), seguida do zoneamento e outras demandas comunitárias, 358 
tirando a infraestrutura, a regularização fundiária, adequação do uso do solo, 359 

habitação de interesse social, mobilidade urbana, gabaritos, pavimentos, altura 360 
de edificações, áreas verdes de lazer e incentivos a sustentabilidade ambiental, 361 
esses foram os 10 (dez) tópicos mais abordados ao longo das falas e, com 362 
relação à infraestrutura, em específico, nós temos um dado bastante 363 

interessante que, 17,86% (dezessete vírgula oitenta e seis por cento) de todas 364 

as falas abordadas e todos os itens abordados se referem, especificamente, a 365 
falta de tratamento de esgoto e a falta d'água, não é ? Então, praticamente uma 366 
em cada 5 (cinco) falas, 1 (uma) em cada 5 (cinco) itens abordados ao longo das 367 
falas, eram reclamações com relação à falta de tratamento de esgoto e a falta 368 
d'água, né? Seguidos, então, do esgoto e da falta d'água, não é? Nós temos 369 

outros 10 (dez) itens mais falados em infraestrutura, não é? reclama ações com 370 
relação às ruas, postos de saúde, energia elétrica, calçadas, escolas, linhas de 371 
ônibus, praças e estacionamentos. Então, assim, percebam que a gente a gente 372 
está avaliando tudo o que está sendo falado. O próximo passo, então, é compilar 373 

todas essas informações, cotejar com todas as propostas que estão sendo 374 

trabalhadas nas oficinas técnicas que a gente está fazendo, compilar isso fazer 375 
o devido cotejamento e, daí sim, no dia 20 (vinte) apresentar à sociedade o que 376 

cada fala representou ao longo do processo; e como cada fala foi integrada ao 377 

longo do processo. Com isso então, eu finalizo, espero ter cumprido meus 10 378 
(dez) minutos e, retorno a palavra a Cerimonialista. Fernanda retoma a fala 379 

dizendo: convidamos agora para a sua apresentação a Coordenadora Técnica 380 
da Comissão do Plano Diretor, Sra. Karoline Silva. Sra. Karoline, a senhora 381 
tem 10 (dez) minutos a partir deste momento. Sra. Karoline Silva diz: boa tarde 382 

a todos. Bom, vou seguir o Alexandre; já que ele abriu precedente, vou 383 
apresentar, daqui de baixo, também. Gostaria de cumprimentar todos os 384 

presentes, me chamo Karoline, sou Coordenadora Jurídica e Legislativa da 385 
proposta. Como foi mencionado aqui, a gente está chegando na conclusão da 386 
primeira fase, que é o cumprimento das etapas das Audiências Públicas. E, 387 
estamos na fase de compilação dos dados, como nosso colega apresentou. E, 388 

a análise jurídica, perpassa essas fases. Então, a gente ainda tem a Consulta 389 

Pública em aberto, e ainda temos, também, como o Prefeito mencionou, a gente 390 

vai ter abertura do Ciclo de Debates com o Conselho da Cidade e, 391 
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posteriormente a entrega ao poder legislativo. Então, a importância dessa 392 

análise jurídica e legislativa perpassa todas as fases. Ela vai até o poder 393 
legislativo e, eu estou aqui, para apresentar para vocês a metodologia que está 394 

sendo adotada nessa análise. Como foi mencionado, um dos pilares da revisão 395 
é garantir a segurança jurídica e, para isso, a gente precisa de uma boa técnica 396 
e uma boa análise jurídica da minuta. A análise das inconsistências do Plano 397 
Diretor foi abordada a partir de omissões legislativas, excesso de 398 

regulamentação, antinomias, que seria o conflito de normas, falta de clareza, 399 
objetividade técnica legislativa e resolução de demandas por conflitos 400 

normativos, administrativos ou judiciais. Então, está sendo feito um 401 
levantamento com a Procuradoria, a partir de ações civis públicas, também, para 402 
que tudo o que a gente possa resolver do ponto de vista legislativo a gente 403 

resolva, e evite demandas administrativas e judiciais. Bom, aqui são os 3 (três) 404 
pilares da revisão do ponto de vista jurídico. Vamos começar a partir da técnica 405 
legislativa, eu vou ser bem breve, só para exemplificar para vocês como está 406 

sendo feito isso, a técnica legislativa ela tem uma Lei Federal, que embasa todo 407 
o procedimento de confecção de uma lei, que é a Lei 95 (noventa e cinco) de 98 408 

(noventa e oito). No município temos a Lei 631 (seiscentos e trinta e um) de 2019 409 
(dois mil e dezenove), que é praticamente uma reprodução dessa Lei Federal. 410 
Ela prevê, entre outras coisas, que as disposições deverão ser redigidas, 411 
observando clareza, precisão e ordem lógica. A gente parte desse dispositivo, 412 

para dar um exemplo aqui, que é o artigo 2º (segundo) do Plano Diretor, ele 413 

possui 4 (quatro) sentenças, dentro de 1 (um) mesmo artigo, de um caput, não 414 
é? Do ponto de vista da técnica, ela é uma “aberração” jurídica. Então, aqui, a 415 
gente está destrinchando ele, sem mudar conteúdo algum, para 3 (três) 416 
parágrafos e, o dispositivo principal, o caput, o mesmo se repete no artigo 3º 417 
(terceiro), também ele se, dentro do caput do artigo, ele cita inúmeros exemplos. 418 

De acordo com a Lei 95 (noventa e cinco), a gente precisa enumerar os 419 
dispositivos, a partir de incisos ou alíneas. Então, isso que a gente está buscando 420 
fazer. Também, novamente, sem mexer em técnica, em conteúdo, obrigada. 421 
Então, aqui a gente só enumerou os exemplos, deixando uma redação mais clara 422 

e precisa. A segunda diretriz que a gente está seguindo é a resolução de conflitos 423 

por excesso de regulamentação, a Constituição Federal, ela deixou para o chefe 424 
do poder executivo o poder regulamentador. Então, cabe ao chefe do Poder 425 

Executivo, seja o Prefeito, o Governador ou o Presidente, esse poder 426 

regulamentador. Então, a lei ela estabelece o caminho a seguir; e o que deve 427 
ser feito. Porém, como deve ser feito, isso é uma prerrogativa do chefe do Poder 428 

Executivo. Então, a gente também está analisando os dispositivos dentro do 429 
Plano Diretor, que estabeleça esse poder regulamentador, como por exemplo, o 430 
artigo que prevê que o “AVE” ele tem que ser precedido de participação popular; 431 

só que ele prevê também como essa participação popular tem que ser feita. Ele 432 
prevê inclusive afixação de edital no mural da Prefeitura. Então, são excessos 433 

normativos, que acabam por limitar o poder regulamentador do Prefeito e, 434 
também por trancar um processo que poderia ser simplificado. A gente sabe que, 435 
hoje em dia, a gente tem outras formas de fazer esse chamamento de edital, até 436 
mais eficientes do que o mural da Prefeitura. Então, aqui, a gente mantém a 437 

garantia da oitiva da população, no caso de “AVE”, porém como essa oitiva da 438 

população vai ser feita, como vai ser o chamamento etc., a gente deixa para o 439 

poder regulamentador. A resolução de antinomias, a partir de conflitos 440 
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normativos, a gente traz como exemplo aqui, o artigo 7º (sétimo), que é o 441 

glossário do Plano Diretor. Ele é um glossário defasado e omisso, a gente teve 442 
uma revisão recente no Código de Obras que reviu esses termos, incluiu outros, 443 

que agora se encontra totalmente contra o, eu não trouxe os exemplos, mas eles 444 
se é se encontra totalmente ao contrário do que diz o Plano Diretor, ou ele prevê 445 
coisas que o Plano Diretor não prevê. Então, a gente está fazendo uma das 446 
propostas é fazer a remissão ao Código de Obras que traz esses termos mais 447 

revisados. Inclusão de dispositivos, o Plano Diretor também é omisso em 448 
diversos sentidos, um exemplo que eu trago para vocês, é que, no zoneamento 449 

a gente tem a área de parque tecnológico, porém no texto da lei a gente não tem 450 
a definição do que são essas áreas de parque tecnológico. A ideia da revisão 451 
jurídica também é suprir esse tipo de lacuna ou omissão do plano, e outros 452 

conflitos normativos como a menção que ele faz especificamente à estrutura 453 
administrativa. É prerrogativa também do chefe do Poder Executivo, toda vez 454 
que que a gente tem uma alteração de chefe do poder executivo, é praxe que se 455 

tenha uma estrutura administrativa nova, de acordo com o programa de gestão 456 
do Prefeito. [Então, só a menção ao dispositivo Vereador]. Aqui a gente tem um 457 

exemplo que é o Plano Diretor faz menção à SMDU, não é? que que antigamente 458 
era a Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano. Atualmente nós 459 
temos essa atribuição em 2 (duas) Secretarias tanto, a do Meio Ambiente quanto 460 
a do Desenvolvimento Urbano. Então aqui a nossa ideia é vincular os 461 

dispositivos as atribuições do órgão e não necessita realmente a nomenclatura, 462 

porque isso também torna a lei um pouco mais defasada. Bom, a partir do ponto 463 
do ponto de vista jurídico são essas diretrizes que a gente está adotando. Então, 464 
como a gente mencionou, a gente ainda tem uma fase de Consulta Pública, uma 465 
fase de debate com o Conselho da Cidade e a fase legislativa. Então, caso 466 
queiram participar, a gente solicita que se baseiem também numa análise para 467 

garantir a segurança jurídica, a partir da técnica e da técnica legislativa e da 468 
análise jurídica do Plano Diretor atual, obrigada. Sra. Fernanda Espindola 469 
Martinelli retoma a palavra dizendo: convidamos agora, para a sua 470 
apresentação, o Secretário Municipal de Saúde de Florianópolis, Sr. Carlos 471 

Alberto Justo da Silva, Doutor Paraná. Doutor Paraná o senhor tem 5 (cinco) 472 

minutos a partir de agora. Doutor Paraná inicia dizendo: Obrigado. Boa tarde a 473 
todos, queria cumprimentar o Prefeito, cumprimentar toda a mesa. Vou fazer em 474 

5 (cinco) minutos uma mais rápida explanação de como é que está estruturada 475 

nossa saúde na cidade e como é que está planejando os próximos anos. Vamos 476 
lá! Primeiro,[faz sabor passe para mim] Então, Florianópolis atualmente tem 49 477 

(quarenta e nove) Centros de Saúde; estamos construindo ali, mais um que é o 478 
Capivari, que deve ser entregue à população nos próximos 2 (dois) meses, 479 
provavelmente começo de outubro a gente entrega o Capivari; que será o maior 480 

Centro de Saúde de Florianópolis. Temos ainda 4 (quatro) Policlínicas, onde a 481 
gente atende consultas especializadas. Temos 4 (quatro) CAPS, estamos 482 

viabilizando a abertura de mais 1 (um). Temos 2 (dois) CELs - Centros de 483 
Atendimento Odontológico e um laboratório de prótese. Temos também um 484 
Laboratório de Análises Clínicas Público; ele serve para fazer alguns exames de 485 
marcadores, principalmente de marcadores virais, e também, ele pode nos 486 

ajudar na correlação da propriedade competência daqueles laboratórios 487 

contratados, ele faz teste de prova para ver se se os exames estão sendo bem 488 

feitos. Nós temos um Centro de Controle de Zoonoses, não é? Que vocês todos 489 
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conhecem, está trabalhando fortemente no combate à dengue atualmente, né? 490 

Entre outras zoonoses, não é? febre amarela outras zoonoses, agora é (***) né? 491 
Temos uma Diretoria de Bem-estar Animal, não é? Uma das primeiras assim em 492 

mais importantes do país e temos 3 (três) UPAS. Sobre as UPAS, o Ministério 493 
da Saúde prevê que teve haver uma UPA de porte 8 (oito), como é o caso das 494 
nossas 2 (duas) UPAS do Norte e do Sul e, que cada um para é para atender 495 
250.000 (duzentas e cinquenta mil) pessoas. Então, teoricamente pelo Ministério 496 

da Saúde, Florianópolis poderia ter 2 (duas) UPAS, mas nós temos 3 (três). 497 
Então, a gente tem a última UPA que é UPA Continente; então, ela prevê uma 498 

capacidade de cobertura de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) pessoas, 499 
segundo o Ministério da Saúde. [Pode passar ao próximo] Para trabalhar aqui, 500 
nos casos da atividade-fim, não vou falar da atividade meio, nós contamos hoje 501 

com 669 (seiscentos e sessenta e nove) técnicos de enfermagem, temos 502 
também 385 (trezentos e oitenta e cinco) enfermeiros, temos 361 (trezentos e 503 
sessenta e um) médicos, temos 128 (cento e vinte e oito) dentistas, num total de 504 

profissionais da atividade-fim das equipes, de 1.543 (um mil quinhentos e 505 
quarenta e três) profissionais. Associado; a isso, nós temos uma Escola que 506 

forma especialistas, os nossos profissionais que trabalham na rede, eles não são 507 
indivíduos eles em formados; todos eles têm mais de 80% (oitenta por cento) 508 
tem residência, ou seja, fizeram especialização e, muitos desses, fazem 509 
especialização conosco e ajudam também nas tarefas do dia-a-dia das 510 

demandas. Então, nós temos 143 (cento e quarenta e três) profissionais entre, 511 

enfermeiros, médicos e odontólogos que fazem a residência, uma parte da carga 512 
horária deles, de 40 (quarenta) horas, 20 (vinte) horas, eles fazem atendendo a 513 
população e 20 (vinte) horas eles fazendo os cursos, formando nos seus cursos 514 
de especialização [pode passar o próximo] E aí, como é que está, Florianópolis 515 
não é plena do sistema, Florianópolis não faz gestão dos hospitais. Quem faz 516 

gestão dos hospitais é o governo do Estado; tendo em vista a característica 517 
demográfica de uma série de hospitais de abrangência estadual localizadas em 518 
Florianópolis. Mas, Florianópolis faz a gestão da atenção primária, não é? 519 
Também de especialidades. Para isso, então, Florianópolis tem na rede de 520 

atenção primária, a gente já tem as chamadas Equipes de Saúde da Família, 521 

que vocês conhecem, tanto. E o que é uma Equipe da Família, definida pelo 522 
Ministério da Saúde, uma equipe que tem: 1 (um) médico, 1 (um) enfermeiro, 2 523 

(dois) auxiliares de enfermagem e 1 (um) agente comunitário. Florianópolis 524 

possui hoje 161 (cento e sessenta e um) Equipe de Saúde Família, que estão 525 
distribuindo nos Centros de Saúde. [Opa! voltou para trás aqui. Eu acho que eu 526 

errei, passa para mim, para frente, acho que não estou me acertando com isso] 527 
então, nós temos uma distribuição de Centro de Saúde pela região bastante 528 
equilibrada, vocês olhem ali que nós temos 11 (onze) Centros de Saúde na 529 

região continental, 12 (doze) Centros de Saúde na região sul, 13 (treze) Centros 530 
de Saúde na região central e 14 (quatorze) Centros de Saúde na região norte. 531 

Estes Centros de Saúde, eles variam em termos de complexidade, temos alguns 532 
Centros Saúde pequenos, que tem só uma Equipe de Saúde. Temos outro 533 
Centro de Saúde, como é o caso dos Ingleses, que trabalham com 8 (oito) 534 
equipes. Vocês estão vendo ali que, cada equipe, Florianópolis determinou 1 535 

(uma) Equipe de Saúde da Família para cada 3.000 (três) pessoas, embora o 536 

Ministério diga que pode ser até 4.000 (quatro mil), nós vemos que, para você 537 

ter um atendimento de acesso adequado, uma equipe para cada 3.000 (três) 538 
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pessoas. Então, com isso, Florianópolis é praticamente a única capital brasileira 539 

que tem 100% (cem por cento) de cobertura, ou seja, tem toda a sua população, 540 
3.000 (três mil) pessoas vinculadas, não é? cadastros ativos, vinculados a uma 541 

Equipe de Saúde da Família. Então, para isso, não é? nós estamos também 542 
construindo novos Centros de Saúde, não é? e daqui para a frente, nós 543 
determinamos, para o futuro da cidade, que não é viável fazer Centros de Saúde 544 
para 1 (uma) equipe. Todos vocês sabem que, às vezes, se médico fica doente, 545 

você não tem quem atenda você tem 1(um) médico só, 1 (uma) enfermeira, 546 
quando alguém se afasta, fica doente, você fica sem cobertura. Então, nós, daqui 547 

para frente, abriremos Centro de Saúde para no mínimo 3 (três) equipes, ou seja, 548 
para uma cobertura de 8.000 (oito mil) pessoas. Na medida que a cidade foi 549 
aumentando o número de cadastro os ativos, vão sendo incorporadas novas 550 

Equipes de Saúde da Família, sempre na proporção de 1 (uma) para cada 3.000 551 
(três) pessoas, não é? Definida da maneira como está ali. E, ampliação dos 552 
Centros de Saúde, de acordo com o aumento populacional dos bairros. Nós 553 

estamos esperando agora o IBGE finalizar o próximo levantamento, para que a 554 
gente tenha uma visão clara da cidade para que a gente possa inclusive, redefinir 555 

os territórios dessas equipes, porque atualmente, pelas condições geográficas 556 
de Florianópolis, é fácil entender isso, nós temos algumas equipes que estão 557 
trabalhando com 900 (novecentas) pessoas. Por exemplo, nós temos um 558 
consultório de rua que atende, isso é, 1 (um) médico, 1 (uma) enfermeira e 559 

auxiliares, que atende os moradores de rua, nós temos cadastrados hoje, no 560 

município, 800 (oitocentos) e poucos moradores de rua, e essa equipe, então, 561 
ela não trabalha com 3.000 (três) mil, ela trabalha só com essas 800 (oitocentas) 562 
pessoas. Nós temos também, uma região em Florianópolis, que é a Costa da 563 
Lagoa, lá, tem em torno de 1.000 (um mil) e poucas pessoas, e nós temos 1 564 
(uma) Equipe de Saúde lá. E, ela lá, está atendendo 1.000 (um mil) e poucas 565 

pessoas, só. Temos também, no final a da ilha, não é? Depois, lá, do Pântano, 566 
uma comunidade também de 1.000 (um mil) poucas pessoas. E, essas 1.000 567 
(um mil) e poucas pessoas são atendidas por uma equipe. Então, nós ainda 568 
temos alguns lugares que estão sendo atendidos por 1 (uma) equipe para 4.000 569 

(quatro mil), mas temos outros lugares com um para 2.000 (dois mil), após o 570 

IBGE nós vamos redefinir isso. [pode passar o próximo para terminar?] além 571 
disso, nós também temos 70 (setenta) prestadores contratualizado, são clínicas 572 

privadas que fazem exames para nós, em radiografia e ressonância, e de vários 573 

exames de vários especialistas, tá? Ali, o Consultório de Rua, temos uma 574 
Farmácia Especializada também, né? E, temos um Centro de Atendimento à 575 

crianças com dificuldade de aprendizagem, que sempre que a rede municipal 576 
precisa, ela manda para nós, no dia-a-dia educação manda para nós, e os casos, 577 
a gente estuda as dificuldades dessa as crianças para poder ampará-las [Pode 578 

passar o último, falta só um pouquinho] Isso, para vocês terem ideia do que é 579 
que a gente faz em Floripa. Então isso que o último mês; então no último mês 580 

em Florianópolis, essas equipes que eu acabei de falar, os médicos fizeram 581 
98.269 (noventa e oito mil, duzentas e sessenta e nove) consultas, os 582 
enfermeiros fizeram 74.378 (setenta e quatro mil, trezentos e setenta e oito) 583 
consultas, os dentistas fizeram 12.389 (doze mil, trezentos e oitenta e nove) 584 

consultas e vacinas curativos atendimentos 317.000 (trezentos e dezessete mil) 585 

totalizando 502.000 (quinhentos e dois mil) atendimentos no mês de julho, por 586 

toda essa rede contratada, não é? própria da Prefeitura. Era isso então, nós 587 
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estamos preparando o futuro, sempre trabalhando com a ideia de cada 3.000 588 

(três mil) pessoas uma equipe só da família, obrigado Prefeito. Sra. Fernanda 589 
Espindola Martinelli retoma a palavra dizendo: senhoras e senhores 590 

representando a Secretaria Municipal de Educação, convidamos por gentileza, 591 
o Diretor de Planejamento e Dados Institucionais, Sr. Eduardo Savaris 592 
Gutierres que diz: boa tarde a todos, cumprimentar inicialmente a mesa na 593 
pessoa do Prefeito Topázio. Nós viemos, enquanto educação, trazer uma 594 

mensagem do que a gente vem desenvolvendo para ampliar a capacidade de 595 
atendimento da nossa rede, justamente para poder receber essa demanda que 596 

Florianópolis vem é recebendo ao longo dos últimos anos. Eu falo aqui, em nome 597 
da Secretaria Municipal de Educação, pois o nosso Secretário Maurício não se 598 
encontra hoje em Florianópolis. Mas deixou aqui, um grande abraço para toda a 599 

organização do evento, também para todos os presentes. Eu vim aqui para 600 
passar um pouco essa mensagem do que a gente tem na educação de 601 
Florianópolis. O Panorama da nossa Secretaria da rede municipal de ensino, é 602 

uma rede municipal é que conta com 86 (oitenta e seis) NEIMs, que são os 603 
nossos Núcleos de Educação Infantis Municipais, tá? Além deles, 12 (doze) 604 

instituições conveniadas de educação infantil, isso só falando de educação 605 
infantil, o que totaliza aproximadamente 18.000 (dezoito mil) crianças 606 
matriculadas. Ainda temos na educação infantil à disposição mais de 2.500 (duas 607 
mil e quinhentas) vagas. Esse é um dado muito importante, porque demonstra 608 

essa caminhada da ampliação da capacidade de atendimento da nossa rede. No 609 

ensino fundamental, na educação fundamental, nós temos 38 (trinta e oito) 610 
escolas básicas e. das 38 (trinta e oito), 19.400 (dezenove mil e quatrocentos) 611 
estudantes matriculados, e temos, um pouco mais de 1.600 (um mil e seiscentas) 612 
vagas disponíveis para toda a população distribuída em todos os bairros da 613 
cidade. Isso a gente fala em torno de 5.700 (cinco mil e setecentos) profissionais, 614 

não é? para atuar em todas essas unidades educativas. Além disso, na 615 
educação de jovens e adultos, são 26 núcleos e polos com aproximadamente 616 
1.500 (um mil e quinhentos) estudantes matriculados. A Educação de Jovens e 617 
Adultos vai, dos 15 (quinze) anos até 70 (setenta), 80 (oitenta) anos. Nós temos 618 

estudantes matriculados com essa idade. De 2016 (dois mil e dezesseis) para 619 

cá, os números que representaram ampliação da capacidade de atendimento da 620 
nossa rede são de aproximadamente 7.800 (sete mil e oitocentas) vagas na 621 

educação infantil e 5.100 (cinco mil e cem) vagas no ensino fundamental. Um 622 

número que demonstra, com essa ampliação, da nossa capacidade de 623 
atendimento, foi a redução significativa da fila de espera na educação infantil, lá 624 

em 2016 (dois mil e dezesseis) nós tínhamos quase 4.000 (quatro mil) crianças 625 
na fila de espera. E, hoje, o número é menor do que 300 crianças, né? Então, 626 
hoje, um dado extraído hoje de manhã, são 272 (duzentos e setenta e duas) 627 

crianças em fila de espera na educação infantil, e isso com o dado anterior ainda 628 
com 2.700 (duas mil e setecentas) vagas à disposição para toda a nossa 629 

comunidade. Mas a gente não pode parar por aí, né? a gente vê, com todo esse 630 
fluxo migratório, que diariamente famílias chegando no município de 631 
Florianópolis, nós precisamos pensar na ampliação da capacidade de 632 
atendimento da nossa rede. Nós tivemos um financiamento que permitiu a 633 

construção de diversas unidades que foi BID 1 (um) e, agora nós estamos 634 

caminhando, quase que pronto, para assinatura do financiamento, que a gente 635 

tá chamando de BID 2 (dois). O BID 2 (dois) vai proporcionar então a construção 636 
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de mais 12 (doze) unidades de educação infantil e 10 (dez) novas escolas. Essas 637 

escolas, nós estamos distribuindo em 5 (cinco) Escolas do Futuro e 5 (cinco) 638 
Escolas que a gente chama de modelo tradicional. Tudo isso, não é Prefeito? foi 639 

possível pela gestão e pela capacidade de articulação com os órgãos, então ele 640 
foi aprovado no Ministério da Economia e também na Câmara de Vereadores, 641 
né? A gente precisa registrar também o nosso agradecimento aos Vereadores 642 
que foram sensíveis com essa causa para aprovação desse projeto. Além da 643 

construção de novas unidades, nós temos também a ampliação de diversas 644 
unidades, hoje, dezenas de unidades das existentes. Então, a gente busca 645 

também daquelas existentes que tem capacidade de ampliar, tem terreno 646 
disponível, capacidade para ampliar, subindo outros andares. A gente também 647 
visa essa ampliação. Então, esse é um panorama que nós buscamos trazer para 648 

apresentar, o que a nossa rede hoje, o que a gente visualiza para o futuro, né? 649 
E, com certeza o financiamento do BID vai permitir a construção de diversas 650 
unidades, que, com certeza vai receber essa demanda, com muita tranquilidade. 651 

Então, a gente fica muito, a gente continua muito atento, enquanto Secretaria de 652 
Educação, atento à demanda que vem crescendo no município; mas sempre à 653 

disposição ao diálogo, recebendo as opiniões de todo mundo. E, sempre que 654 
precisar nós estaremos à disposição de toda a sociedade, obrigado pela 655 
oportunidade Prefeito e toda a mesa. Sra. Fernanda Espindola Martinelli 656 
retoma a palavra dizendo: convidamos agora para a sua apresentação, o 657 

Secretário Adjunto do Meio Ambiente, Sr. Lucas Arruda. Lucas, o senhor tem 658 

a partir de agora 5 (cinco) minutos, que diz: olá, muito boa tarde a todos e a 659 
todas, Prefeito Topázio, todos da mesa, Comissão, Cidadão de Florianópolis. É 660 
um prazer estar aqui com vocês! Eu fui chamado para compor essa Comissão 661 
no meio do processo, estou como adjunto na Secretaria do Meio Ambiente, onde 662 
hoje, as políticas de saneamento básico, infraestrutura do saneamento básico 663 

está sendo gerenciadas. Eu vou tentar passar para vocês um pouco da visão do 664 
município dos últimos anos em relação a esse assunto. E, pelo que o Alexandre 665 
evidenciou, está completamente em evidência por toda a sociedade, não é? 20% 666 
(vinte por cento) das contribuições tem sido nesse tema, não é Vereador 667 

Marquinhos? Então vamos lá pessoal! Vou falar para vocês um pouco do Plano 668 

Diretor verso saneamento básico, os instrumentos da lei vigente, o planejamento 669 
do saneamento do município de Florianópolis, as ações que foram executadas 670 

em algumas políticas setoriais. Então, em relação ao Plano Diretor de 671 

Saneamento Básico, ele traz para a gente, isso é, a redação da Lei vigente, os 672 
4 (quatro) serviços: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 673 

de água da chuva e manejo de resíduos sólidos, conhecido como coleta de lixo, 674 
por todos vocês. O Plano Diretor, ele traz para a gente, traz diversos 675 
instrumentos. Vocês podem ficar tranquilos, que todos vão falar detalhadamente 676 

adiante, mas basicamente, o próprio Plano Diretor traz que o município tem que 677 
fazer um plano específico para saneamento básico, tem que fazer um plano 678 

específico de gestão integrada de resíduos sólidos, tem que fazer um Plano 679 
Diretor de drenagem urbana, e nos apresenta alguns instrumentos de controle 680 
social, como o Conselho de Saneamento, que é o número 2 (dois) e o número 8 681 
(oito) a Conferência Municipal de Saneamento. E, ainda, um instrumento 682 

financeiro, que é o Fundo Municipal de Saneamento Básico. Os operadores do 683 

serviço, quem coleta lixo, quem distribui água, esgoto, a agência reguladora dos 684 

serviços, o órgão gestor que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e, não 685 
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menos importante, o sistema de informações de saneamento. Então, isso é o 686 

que já está previsto na legislação vigente do Plano Diretor. Ela segue um 687 
caminho, um rito das legislações federais vigentes, também. E, não menos 688 

importante, lá no finalzinho, num artigo 285 (duzentos e oitenta e cinco), indicam 689 
se estudos e propostas subsequentes ao Plano Diretor, é o que está na redação 690 
da lei, e que se destinam a complementar as estratégias dessa lei complementar 691 
do plano diretor. Portanto, então, o plano de saneamento está lá, no item 7 (sete,) 692 

como o item subsequente e complementar a legislação do Plano Diretor, é o que 693 
está escrito na lei hoje. Está baseado nisso, o que Florianópolis tem, tá? Dos 694 

instrumentos da lei vigente, a gente já tem, o Plano Municipal de Gestão 695 
Integrada de Saneamento Básico, né? tem o Plano de Gestão de Resíduos e, 696 
vou mostrar isso para vocês, drenagem, a gente fez o diagnóstico participativo. 697 

Os operadores de água, esgoto, hoje, CASAN. Micro drenagem, Secretaria de 698 
Infraestrutura; macrodrenagem, Secretaria do Meio Ambiente, onde eu trabalho, 699 
e gestão de resíduos sólidos, coleta de lixo, também na Secretaria do Meio 700 

Ambiente. Regulação e fiscalização, temos um contrato com (***). Então, o 701 
cidadão que está insatisfeito com o seu serviço de água, esgoto reclama com a 702 

CASAN. Se está insatisfeito com a CASAN reclama com a Agência Reguladora 703 
do Município, que foi contratada. A gente paga a Agência Reguladora para poder 704 
acompanhar, como é que estão sendo prestados os serviços da CASAN. O 705 
Fundo Municipal de Saneamento é o nosso instrumento financeiro, controle 706 

social pelo Conselho Municipal e Conferência Saneamento. Mas, afinal de 707 

contas, não é? O que Florianópolis já fez em relação ao saneamento? Temos, 708 
portanto, desde 2007 (dois mil e sete) a Política Municipal de Saneamento 709 
Básico, que além de instituir a política, ela criou o Conselho Municipal, está aqui, 710 
se você colocar no Google saindo leis municipais, está aqui pra vocês, tá? Além 711 
disso, a gente criou também em 2007 (dois mil e sete), o Fundo Municipal de 712 

Saneamento Básico, por uma Lei Complementar 310 (trezentos e dez), só 713 
colocar no Google Fundo Municipal de Saneamento Básico de Florianópolis, 714 
está lá, vocês conseguem pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Em 715 
2013 (dois mil e treze), foi apresentado em 2011 (dois mil e onze), importante 716 

falar isso Prefeito, tramitou por 2 (dois) anos na Câmara de Vereadores, foi 717 

aprovado sem alteração nenhuma, o Plano Municipal Integrado de Saneamento 718 
Básico, Lei 9.400 (nove mil e quatrocentos) de 2013 (dois mil e treze). Está 719 

vigente o Plano de Saneamento, ele é o documento mais importante, histórico 720 

sobre o assunto saneamento básico de Florianópolis. Ele tem essa cara, essa 721 
capa e tem essa estrutura toda. Ele fala sobre diagnóstico social, diagnóstico do 722 

sistema de água, de esgoto, drenagem de resíduos. Enfim, desenha cenários 723 
futuros, ao menos, não menos importante, tem uma versão consolidada final, 724 
que é, exatamente o conteúdo da Lei 9.400 (nove mil e quatrocentos) de 2013 725 

(dois mil e treze). E de onde vem as metas saneamento, Prefeito? Eu fiz questão 726 
de destacar esse assunto, porque as metas do Plano de Saneamento, eles vêm 727 

da sistematização de quase 600 (seiscentas) contribuições que foram feitas na 728 
revisão do Plano de Saneamento, na época 2004 (dois mil e quatro), se eu não 729 
me engano, aqueles Núcleos Distritais, a gente, na época era estagiário da 730 
Secretaria. A gente fez o trabalho de avaliar todas as contribuições, e daí que 731 

nasceu o Plano de Saneamento, tá? Então, dessas 600 (seiscentas) 732 

contribuições oriundas do Plano Diretor nasceu a primeira versão do 733 

saneamento, e daí para a frente tem um novo caminho que vou mostrar para 734 
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vocês. É importante destacar esse importante trabalho aqui. Em 2020 (dois mil 735 

e vinte) a gente fez a concepção geral do esgoto de Florianópolis, onde o 736 
município decidiu seu modelo, não é? para questão de tratamento de esgoto. E 737 

aqui, a gente se antecipou em relação à Lei Federal, o novo Marco de 738 
Saneamento; e a gente já previu que os sistemas locais de tratamento de esgoto 739 
iam compor o Sistema Público de Tratamento de Esgoto. Regiões como 740 
Ratones, por exemplo, onde as residências são afastadas, a gente entende, não 741 

é? dentro da concepção geral, que sistemas locais fazem parte do sistema 742 
público de tratamento de esgoto. Também está instituído, por Decreto, desde 743 

2020 (dois mil e vinte), se você colocar a concepção geral do esgoto vai aparecer 744 
lá. Esse documento foi feito liderado pela Prefeitura, mas contou com a ajuda do 745 
governo do Estado, da Agência reguladora da CASAN e dos órgãos ambientais, 746 

FLORAM, IMA Santa Catarina e o ICMBio Federal. Esse documento, talvez o 747 
documento mais importante sobre esgotamento sanitário que Florianópolis tem, 748 
e é possível que nem todos tenham conhecimento, porque o saneamento ainda 749 

é o “Patinho Feio” da infraestrutura. Bom, a gente fez um diagnóstico participativo 750 
de drenagem urbana em Florianópolis, também. Trabalho junto com a 751 

Universidade Federal de Santa Catarina, levantamos os problemas, ou seja, nos 752 
preparamos para fazer o Plano Diretor de Drenagem, é isso que está em 753 
execução neste momento – o Plano de Drenagem, mas a gente fez um 754 
diagnóstico, a partir de uma Comissão Especial, que está lá, uma série de 755 

membros da Universidade Federal, se aliou a Prefeitura de Florianópolis para 756 

desenvolver esse trabalho. Não menos importante, em 2017 (dois mil e 757 
dezessete), a gente fez o Plano de Resíduos, e isso para a gente poder avançar 758 
nas políticas do setor. Hoje Florianópolis é referência nacional na gestão de 759 
resíduos na valorização de resíduos, não é? O plano existe, ele está aí. E na 760 
sequência a gente fez um Decreto Floripa Capital Lixo Zero, onde a gente foi 761 

mais ousado, e deixou bem claro que Florianópolis valoriza o seu resíduo e quer 762 
tirar valor desse tipo de matéria-prima, não é? Está aí também o documento 763 
disponível para vocês. No Controle Social é importante destacar, porque depois 764 
dessas 600 (seiscentos) contribuições do Plano Diretor, que é pra avaliar toda a 765 

cidade; a cidade começou a se reunir através de um Conselho de Saneamento 766 

e através das Conferências de Saneamento, e daí, que a questão vem 767 
objetivamente para as contribuições de saneamento. Começaram a vir por aí, 768 

então, de 22 a 24 de julho de 2015 (dois mil e quinze), a gente fez a primeira 769 

Conferência; todos os dados ainda se encontra no site, e o resultado são uma 770 
série de contribuições. Desses números de contribuições que foram feitos por 771 

setor. Existe uma carta da conferência e 14 (quatorze) moções. Fizemos uma 772 
segunda Conferência em 2019 (dois mil e dezenove), muito extensa, de 22 (vinte 773 
e dois) de março a 5 (cinco) de junho; e tiramos também uma série de 774 

contribuições que estão disponíveis aí, para serem avaliadas também. 775 
Continuam disponíveis no site da Prefeitura, todo esse material e todas essas 776 

contribuições. Não menos importante, o Sistema de Informações que a gente 777 
tem hoje, que é baseado em um resíduo-metro. Um Portal de Dados Sanitários, 778 
relatório, indicadores. O resíduo-metro, vocês têm em tempo real, como é que a 779 
gestão de registro da cidade, a economia ali, nos últimos anos, no destino de 780 

aterro de 170.000.000 (cento e setenta milhões) de reais. Enfim, todos os dados 781 

estão disponíveis para ser acessado pelo cidadão no Portal de Dados Sanear 782 

mostra os números do Se Liga na Rede, que é ação da Prefeitura na questão do 783 
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esgotamento sanitário, mais forte. E, o relatório de indicadores, que traz agora, 784 

uma série de informações a partir de 2022 (dos mil e vinte e dois), com um monte 785 
de conteúdo, um monte de números para as pessoas poderem analisarem e se 786 

atualizarem sobre o saneamento da cidade. Saneamento, água, esgoto e 787 
também fizemos, uma questão de meio ambiente nesse relatório, que agora na 788 
Secretaria; e o que mais vem sendo feito. A gente tem avançado também nas 789 
políticas setoriais de esgotamento sanitário; por exemplo, há a gente estava 790 

agora, com esse Decreto de contribuição financeira pelo uso de recursos 791 
naturais, que é para o prestador de serviço pagar pela água que usa da Lagoa 792 

do Peri, por exemplo. Está na fase final de regulamentação, Prefeito. Esse 793 
Decreto já foi aprovado pela Procuradoria, esgotamento sanitário. A gente 794 
passou um Projeto de Lei no Conselho de Saneamento, discutimos isso. Logo 795 

em seguida vai para a Câmara de Vereadores para ser avaliado, para ser 796 
aperfeiçoado. Também estamos fazendo uma Política Municipal de Economia 797 
Circular relacionada a resíduos, uma de drenagem e um de abastecimento de 798 

água, tá bom pessoal? Me alonguei um pouco, o tema é extenso, mas é isso, 799 
obrigado. Sra. Fernanda Espindola Martinelli retoma a palavra dizendo: 800 

convidamos agora o Secretário Municipal de Segurança Pública, Coronel 801 
Araújo Gomes, que tem a partir desse momento também, os seus 5 (cinco) 802 
minutos. Coronel Araújo Gomes diz: boa tarde a todos, é prazer, uma honra 803 
enorme poder estar compartilhando este momento. Saúdo a mesa e saúdo as 804 

pessoas que estão assistindo. Podemos falar [vocês têm um passador aqui] 805 

nesses breves 5 (cinco) minutos, eu vou compartilhar algumas impressões, tanto 806 
do projeto, como das audiências. Eu tive oportunidade de acompanhar as 13 807 
(treze) audiências, né? Acompanhar todas as falas, como uma forma de 808 
enriquecer a discussão que se segue. A primeira pergunta que surge é: o que o 809 
Plano Diretor tem a ver com Segurança Pública? E, é uma pergunta pertinente 810 

porque houve praticamente zero intervenções falando dessa relação entre 811 
Segurança Pública e Plano Diretor, na verdade os 2(dois) tem bastante a ver. 812 
Quando se fala da Segurança Pública da cidade, a percepção é de que ela fala 813 
da gestão da convivência. Então, ela trabalha para fazer a gestão da convivência 814 

das pessoas entre si e, delas com o meio, visando basicamente 3(três) grandes 815 

áreas: a primeira delas, que a gente chama de Segurança Pública, que é a 816 
relação da, com a criminalidade; a segunda que é a tranquilidade pública, que é 817 

a relação com a desordem e a terceira que é salubridade pública, que tem a ver 818 

com os desastres e as violências de um modo geral. Nesse sentido, o ambiente 819 
tem um papel fundamental para a produção de segurança. Na verdade, para que 820 

haja um crime, violência ou desordem, as 3(três) coisas tem que estar juntas; 821 
você tem que ter um alvo desejado e vulnerável, você tem que ter um ofensor 822 
que esteja disposto, mas principalmente, um ambiente cujas condições 823 

favoreçam a ocorrência desses incidentes. Assim, vários teóricos falam sobre a 824 
importância das ruas caminháveis, da iluminação, da forma como a arquitetura 825 

é desenhada, da forma como o território é ocupado. O Plano Diretor, ele trabalha 826 
essa lógica que conversa com o modelo que nós acreditamos ser o melhor 827 
modelo de Segurança Pública para a proposta de cidade que nós queremos. A 828 
cidade vai crescer e, essa é uma premissa que o Plano assume, baseado em 829 

projeções feitas no passado, a grande dúvida é se ela vai crescer para os lados 830 

ou predominantemente, para os lados ou para cima. O desafio então é, trabalhar 831 

essa relação 70% (setenta por cento) da cidade que não é edificável, ou que tem 832 
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restrições de edificação e 30% (trinta por cento) edificável, de tal maneira que a 833 

gente consiga proteger da melhor maneira os 70 (setenta) e fazer o melhor uso 834 
humano dos 30% (trinta por cento) que sobram; usando basicamente incentivos, 835 

restrições e transações de direitos, que podem ser direitos de usar, direitos de 836 
construir, direitos de explorar determinadas áreas. Por que que eu falo isso, 837 
porque nas discussões que nós fizemos Prefeito, algumas coisas é saltaram aos 838 
olhos. Primeiro que, a convergência divergências, mas que o conceito geral é 839 

convergente sobre que nós desejamos, uma cidade mais justa, uma cidade mais 840 
sustentável, uma cidade que garanta essa proteção a área que está protegida, 841 

mas que garanta a prosperidade a partir dos 30% que pode ser utilizado. Com 842 
isso, as posições diferentes não são necessariamente antagônicas e, por isso, 843 
essa discussão de hoje é tão importante. A discussão pontual, que muitas vezes 844 

vêm as audiências, ela não compromete necessariamente os conceitos. Então, 845 
muitos têm problemas concretos com o seu terreno, com a sua rua, com o seu 846 
bairro, que não necessariamente tem na sua solução uma divergência, uma 847 

briga, um antagonismo com o conceito principal. E outra questão que chamou a 848 
atenção, é que, parece que muitos concordam com os conceitos, mas não no 849 

seu quintal; concordam em restringir, mas não no terreno que possui ou 850 
concordam em construir, mas não o seu vizinho; concordo em mudar o formato 851 
dos bairros, mas não aquele onde ele mora. E, isso tem sido, algo que chamou 852 
a atenção, a premissa é de que é possível controlar, reduzir é congelar o 853 

crescimento parece saltar os olhos. Na verdade, a opção é crescer como. E, que 854 

cidade é que nós vamos estar tentando congelar. Que cidade é essa que alguns 855 
parecem ter idealizado; assim não pode; mudar isso não pode, mudar aquilo não 856 
pode mudar. Que cidade é essa será? que essa cidade vai além dos limites da 857 
própria rua da gente? dos dois vizinhos? será que ela é uma cidade onde todas 858 
as pessoas têm o mínimo de oportunidade de ser feliz? É uma pergunta que eu 859 

faço. Então, nós temos uma premissa, e eu já vou concluir, de que o desenho 860 
urbano é que guia as dinâmicas da cidade. Por isso que essa discussão é tão 861 
importante. O que a gente permite construir, não permite. A altura que a gente 862 
permite, o que a gente restringe é que vai determinar os demais planos. As 863 

normas legais é que guiam esse desenho, por isso, essa lei é tão importante. 864 

Mas, o comportamento humano é que viabiliza as normas. As normas que não 865 
são possíveis de serem cumpridas; elas acabam gerando mecanismos 866 

perversos de descumprimento e levam ao tensionamento, uso da força, 867 

aplicação repressiva da lei como primeira linha de defesa do modelo desejado, 868 
e não o último, como é deveria ser; que é basicamente algo que nós estamos 869 

encontrando na cidade hoje, todos os dias. Termino então, falando de Segurança 870 
Pública com algumas afirmações, fruto da oficina que nós fizemos e fruto de 871 
algumas reflexões: primeiro, cidades compactas são mais fáceis de serem 872 

protegidas, quanto mais a gente concentra as pessoas em ambientes saudáveis, 873 
mais é menos área para ser patrulhada, é menos áreas para cobrir com câmeras, 874 

é menos áreas para desenvolver programas comunitários de policiamento. E, 875 
isso faz com que elas sejam intrinsecamente mais seguras. Bairros 876 
movimentados de uso misto são menos vulneráveis. Várias teorias falam sobre 877 
a importância de concentrar as pessoas, para elas poderem ocupar praças, 878 

andarem nas calçadas, entrarem e saírem de lojas conversarem entre si; é 879 

fechar pedaço de rua pra fazer evento. E, quando você concentra isso em 880 

adensamento, de um modo geral, você tem isso 24 (vinte e quatro) horas. Vou 881 
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dar um exemplo, Florianópolis é uma cidade aonde se rouba de dia num bairro, 882 

como Santa Mônica, porque todos estão fora de casa trabalhando, porque o uso 883 
não é misto. E, de noite, no centro, porque estão todos dormindo; e ali, tem 884 

basicamente só comércios. Isso se reproduz em vários lugares. As melhorias 885 
urbanas, possíveis pelos mecanismos de incentivo, podem fazer a diferença. 886 
Nós, policiais, mas também os bombeiros, a defesa civil, tem uma série de 887 
dificuldades, decorrentes da maneira como a cidade se construiu, com o passar 888 

do tempo. E, algumas correções não são possíveis na força bruta, porque 889 
legalmente não dá; outras porque economicamente é inviável. E, outras, porque 890 

não se deseja fazer isso. A troca de incentivos, de vantagens, permite com que 891 
alguém, para ganhar um pouco mais de dinheiro ou pra ter um pouco mais de 892 
conforto, seda um pedaço do seu terreno para aumentar a largura da rua, e 893 

permitir que o carro de bombeiro chegue no final da rua. E, por último a 894 
sustentabilidade econômica é a melhor forma de garantir as preservações; se 895 
aplica na ocupação da cidade, o que nós chamamos da teoria dos mercados 896 

ilegais, se você tem uma demanda grande, seja por construção, por casa ou por 897 
terreno e você não tem vasão legal pra isso, é possível precificar o risco e as 898 

pessoas estarão dispostas a qualquer coisa pra fazer esse mercado rodar, que 899 
é basicamente o que a gente vê hoje na cidade. Eu concluo dizendo que, a gente 900 
não pode pensar somente na cidade formal, há uma cidade invisível, sobre a 901 
qual a gente tem que ter um olhar diferenciado; e que a Segurança Pública não 902 

pode ser pensada somente da perspectiva policial, que é o que eu fiz a maior 903 

parte da vida, e é uma oportunidade única agora é de ajudar uma a desenhar 904 
uma cidade que possa ser intrinsecamente mais segura, por ser uma cidade 905 
mais justa, tá certo? muito obrigado, desculpe se eu passei do tempo. Sra. 906 
Fernanda Espindola Martinelli retoma a palavra dizendo: convidamos agora, 907 
para sua apresentação, o Secretário Municipal de Turismo, Tecnologia e 908 

Desenvolvimento Econômico de Florianópolis, Sr. Juliano Pires que diz: 909 
bom, muito boa tarde a todos, prazer estar com todos aqui. Cumprimento Prefeito 910 
Topázio, em nome dele, toda a mesa constituída; assim como, todos os 911 
membros aí do Conselho do Comitê do Plano Diretor e todos os cidadãos que 912 

estão, numa tarde de segunda-feira chuvosa, aqui, tentando contribuir com o 913 

futuro da nossa cidade. Bom, eu escrevi um arrazoado aqui para refletir, tentar 914 
refletir a ideia da Secretaria sobre o Plano Diretor. Eu vou me permitir ler para 915 

não esquecer nenhum aspecto que seja mais importante. Bom, meu nome é 916 

Juliano Pires, eu estou neste momento como Secretário de Turismo, Tecnologia 917 
e Desenvolvimento Econômico da capital. Participei ativamente de todo o 918 

processo de revisão do Plano Diretor, e sou testemunha do trabalho incansável 919 
e puramente técnico ao qual a cidade teve acesso. Entendo que para termos um 920 
território que promova a qualidade de vida, precisamos da revisão do Plano 921 

Diretor que facilite e incentive o empreendedorismo local. E, com isso a 922 
consequente geração de oportunidades de trabalho e moradias. Dessa forma 923 

concordo com as construções mistas, residenciais e comerciais, sejam novas ou 924 
por meio de adaptação das existentes. A vida deve acontecer com as 925 
centralidades, ou seja, residências, comércios e serviços precisam estar ligados 926 
ao diário das pessoas. Assim, elas estarão perto de onde moram, trabalham, 927 

estudam, compram, se divertem, dos serviços públicos e privados, das opções 928 

de lazer, cultura e lazer. A cidade clama por áreas de permanência, com mais e 929 

mais pessoas morando e trabalhando em seu entorno, por óbvio que essa 930 
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proximidade beneficia o pequeno comércio, o pequeno empreendedor, aquele 931 

que emprega a maior parte das pessoas e gera a maior parte dos impostos; que 932 
financiam as operações da Prefeitura. Cabe sempre reforçar que, é 933 

principalmente por causa dos pequenos negócios, e pela movimentação 934 
econômica gerada a partir dos mesmos, que os impostos são pagos, e 935 
consequentemente usados pela administração municipal, na educação, na 936 
saúde, na segurança, na assistência social, na infraestrutura, entre outras áreas. 937 

Por isso, o desenvolvimento econômico é fundamental. Uma cidade que dificulta 938 
os pequenos negócios e o empreendedorismo empobrece, sem a geração de 939 

oportunidades o cidadão perde, fica mais vulnerável, adoece. Nosso desejo é 940 
que a revisão do Plano Diretor facilite a geração de oportunidades, para que 941 
todos possam empreender de forma sustentável, que realizem seus negócios, 942 

respeitando as leis, gerando bons empregos e cuidando, principalmente, do 943 
bem-estar do cidadão e do meio ambiente. A base da nossa economia limpa, 944 
pautada na inovação e tecnologia, nos serviços de saúde, no turismo, no 945 

comércio, na gastronomia e nos serviços. A economia criativa move essa cidade. 946 
Independente da nossa vontade, Floripa vai crescer. Organicamente ou de forma 947 

incentivada, ela vai crescer. E, para termos o bom desenvolvimento, na visão 948 
desta Secretaria, precisamos adensar as regiões já ocupadas, e com isso, 949 
preservarmos nossa APPS. Como cidade turística, precisamos preservar nossas 950 
belezas naturais e culturais, reconhecidas em todo o mundo. Dessa forma, o 951 

adensamento se faz necessário. Vai possibilitar a qualificação dos serviços 952 

públicos, bem como, o incremento do saneamento básico e transporte coletivo 953 
urbano. Indicadores que foram amplamente trazidos nas Audiências Públicas, 954 
até este momento. É uma questão óbvia, o custo para implantar pavimentação 955 
redes de energia, água, esgoto é basicamente igual para uma casa ou para uma 956 
edificação, com mais pavimentos, e que pode abrigar comércio, serviços lazer, 957 

além de moradia para as famílias. Precisamos trazer ainda, mais vida com 958 
qualidade para a nossa querida Florianópolis, por isso a Secretaria apoia 959 
integralmente a revisão do Plano Diretor, muito obrigado a todos. Sra. Fernanda 960 
Espindola Martinelli retoma a palavra dizendo: convidamos agora, o Secretário 961 

Municipal de Desenvolvimento Urbano, também Chefe de Gabinete do 962 

Prefeito, Sr. Fábio Botelho que diz: boa tarde a todos, participando da equipe 963 
comandada pelo Prefeito Topázio, homem esse que acompanhou todas as 964 

audiências Prefeito, do início ao fim, isso nos dá muita honra estar aqui ao seu 965 

lado, discutindo a cidade. Falando um pouquinho da SMDU, pasta essa que eu 966 
acumulo por conta de 35 (trinta e cinco) dias, mais ou menos, nós estamos 967 

fazendo agora a reformulação do escritório de aprovação de projetos escritório 968 
esse que junta numa mesma mesa FLORAM, SMDU, IPUF, Procuradoria Geral 969 
do Município, mobilidade, entre outros; para que a gente possa analisar com 970 

muito mais rapidez, dentro daquilo que é legal, observando todas as questões 971 
ambientais do Plano Diretor atual, mas fazendo com que esses projetos ganhem, 972 

um sim ou não com mais agilidade, fizemos recentemente mutirões de 973 
fiscalização de aprovação de projetos e de consultas de viabilidade. Soltamos aí 974 
em torno de 40 (quarenta) dias, em torno de 35 (trinta e cinco) dias, quase 1.000 975 
(uma mil) viabilidades que estavam represadas, por conta de processos, que nós 976 

precisamos rever. Fizemos também a viabilidade automatizada, a partir do dia 977 

20 (vinte), a pessoa que precisar de uma viabilidade de construção, ela vai 978 

conseguir tirar online, né? isso tudo por conta de uma integração, que tá aqui o 979 
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Kalil, que tá participando disso, né? é um esforço de toda a equipe, na parte da 980 

informatização e automatização da Secretaria. A gente tá criando um WhatsApp 981 
de denúncia. Esse WhatsApp denúncia, provável terá um chatbot, aonde uma 982 

denúncia que acontece no Campeche, a pessoa digita um Campeche, cai direto 983 
ao fiscal da região, e ele vai poder atuar e autuar muito mais rápido, e teremos 984 
junto com ele, uma equipe de fiscalização integrada, aonde a gente vai conseguir 985 
agir muito mais rapidamente nas invasões e nas casas construídas de maneira 986 

irregular ou nas edificações construídas de maneira irregular. E recentemente 987 
fizemos uma higienização da legislação, porque nós tínhamos diversos 988 

Decretos, diversas portarias etc e, a equipe recentemente fez uma higienização, 989 
fazendo com que essas leis pudessem ser vistas e clareadas para população de 990 
maneira muito mais significativa. A gente está com alguns projetos em 991 

andamento, o programa de cadastramento habitacional, nós temos aqui a Keli, 992 
Gerente do Setor. Nós estamos cadastrando famílias que precisam de moradia 993 
social e estamos já falando aqui, no último tópico, criando um grande projeto de 994 

moradia social, que o Prefeito já colocou no orçamento para o ano de 2024 (dois 995 
mil e vinte e quatro). Programa do REFIS de contratos habitacionais. Nós temos 996 

aí, entorno de 80% (oitenta por cento) das pessoas, que tem contrato 997 
habitacional e estão devendo para a Prefeitura. Então, a gente criou um 998 
programa de REFIS, para que as pessoas possam colocar essas dívidas em dia. 999 
Programa Habita Legal, Programa Escritório Social, junto com a com o CAU - 1000 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo fizemos agora, recentemente, 20 (vinte) 1001 

demolições em 30 (trinta) dias. E, isso não nos dá alegria, mas nos dá o direito 1002 
de fazer um choque de ordem na cidade. A gente precisa entender que as 1003 
pessoas precisam de regra na cidade, né? Então, assim a gente acabou de 1004 
demolir um prédio de alto padrão de nos Ingleses, né? Isso também tem que ser 1005 
contado, mutirões de viabilidade de fiscalização, né? fiscalização ostensiva nos 1006 

bairros. A gente está aumentando as fiscalizações, e estamos autorizando hoje 1007 
a contratação de mais fiscais, porque eu acredito que todas as pessoas que aqui 1008 
estão gostam das questões legais, ninguém aqui é contra nada ilegal, 1009 
provavelmente as pessoas que aqui estão. Capacitação, projetos de 1010 

regularização fundiária, o Reurb; nós estamos agora, entregamos recentemente 1011 

1.000 (uma mil) escrituras para as pessoas na Tapera; mais 8 (oito) agora no 1012 
Carianos e iremos entregar mais 300 (trezentas) escrituras no Chico Mendes. 1013 

Programa Moradia Mais Segura, significa aquelas moradias que precisam de 1014 

atualização em seus telhados, questões elétricas, que nós temos apoiado; isso 1015 
também é digno de salva de palma. Contratação de empresa para limpeza de 1016 

terreno baldio, e isso a gente tem colocado sempre por conta das pessoas que 1017 
não tem cuidado dos seus terrenos. Canal Digital para denúncia de obras, e 1018 
como já falei, a moradia social. Dentro da revisão do Plano Diretor, a insegurança 1019 

jurídica é algo que a gente tem visto né as pessoas tão com muita dificuldade de 1020 
entender as legislações e o novo Plano Diretor vai poder facilitar isso. Porque 1021 

que é uma pessoa que chegou a 10 (dez) anos atrás pode construir num 1022 
determinado momento, e hoje, uma pessoa que quer construir ao lado não pode. 1023 
Então a gente vai precisar dar essa segurança jurídica, e dentro da nossa pasta 1024 
essa revisão está sendo feita. Tendência de ocupação do solo de baixa 1025 

densidade, resultando em uma cidade espraiada e consequentemente mais 1026 

cara, do ponto de vista da infraestrutura urbana, tornando assim difícil a 1027 

fiscalização da ocupação irregular. Também estamos revendo critérios de 1028 
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ocupação, que fica muito distante da realidade de morfologia urbana existente, 1029 

resultando em uma alta tendência a ilegalidade das ocupações; se a gente 1030 
também não faz a nossa parte, de fazer com que a Prefeitura esteja preparada 1031 

para agilizar processos para a construção, a tendência de construções 1032 
irregulares torna mais fácil. E critérios do uso das edificações lincando com (***) 1033 
ocasionando distorções. Por que que eu posso ter uma padaria em um prédio, 1034 
mas não posso vender o pão? É esse o exemplo que a gente está dando aqui. 1035 

Então, esse ajuste no Plano Diretor. Por fim, critérios edilícios muito restritivos, 1036 
inviabilizando empreendimentos. A nossa cidade precisa evoluir criar empregos, 1037 

né? e todos os segmentos que precisam dessa evolução e dessa higienização 1038 
da lei conta com um novo Plano Diretor pra gerar emprego renda e mais 1039 
sustentabilidade à nossa cidade. Sra. Fernanda Espindola Martinelli retoma a 1040 

palavra dizendo: convidamos agora, para a sua apresentação, o Secretário 1041 
Municipal do Continente em Assuntos Metropolitanos, Sr. Guilherme 1042 
Pereira, a partir de agora o senhor tem 5 (cinco) minutos. Sr. Guilherme Pereira 1043 

diz: muito boa tarde a todos e a todas, em nome do Prefeito Topázio, 1044 
cumprimento todas as entidades, conselhos comunitários, associação de bairros 1045 

aqui presentes. Todos os arquitetos urbanistas, os Vereadores aqui presentes, 1046 
vi aqui o Vereador Marquinho, Vereador Diácomo, Vereador Afrânio, Vereador 1047 
Renato, Vereadora Mariane, Vereador Marquito e Vereadora Carla Ayres, eu 1048 
acho que se eu esqueci de nomear algum vereador, sinta-se nomeado também. 1049 

Meu nome é Guilherme Pereira, estou como Secretário Municipal do Continente 1050 

em Assuntos Metropolitanos, e contribuindo também, de maneira muito honrosa 1051 
a esse novo Plano Diretor; que sim encaminhas ao Conselho da Cidade; logo 1052 
em breve, então, também a Câmara Municipal de Florianópolis. Vou tentar ser 1053 
bem breve, objetivo, prático pelo adiantar da hora. O nosso Distrito de 1054 
Continental, ele é relativamente pequeno a parte insular, a parte é da ilha ele 1055 

tem 12 (doze) km, com um pouco mais de 12 (doze) km² e tem uma área 1056 
urbanizada com mais de 95% (noventa e cinco por cento). Composto por 11 1057 
(onze) bairros que é: Balneário, Canto, Coloninha, Itaguaçu, Monte Cristo, 1058 
Estreito, Coqueiros, Capoeiras, Abraão, Bom Abrigo, Jardim Atlântico, Vila 1059 

Aparecida, também não tá aqui, dentro do Monte Cristo tem outros bairros 1060 

também que a gente compõe com que é a Grotta outros bairros que a gente 1061 
compõe junto com 9,8,9 (nove, oito, nove) unidades dentro do Monte Cristo. Mas 1062 

também temos lá, educação, saúde. Temos 19 (dezenove) unidades de 1063 

educação, tanto infantil quanto escola. Saúde temos 11(onze) postos, a UPA do 1064 
Continente assistência social temos 7 (sete), administração pública temos 1065 

6(seis), Segurança Pública, temos 9 (nove), centro cultural temos 2 (dois), 1066 
convívio social temos 3 (três) praças implantadas, temos 49 (quarenta e nove) 1067 
em todo o continente junto, com os 2 (dois) parques do Abraão e o parque é de 1068 

Coqueiros, ali temos também vários espaços de lazer perto de 10 (dez) e, o 1069 
nosso Distrito apresenta uma complexidade viária representando a principal 1070 

centralidade urbana e metropolitana, atraindo grande concentração de tráfico. 1071 
Sendo que o nosso Distrito, o continente é a entrada do município é rota de 1072 
passagem deslocamento dos intermunicipais, que tem destino ao centro de 1073 
Florianópolis. O transporte coletivo, linhas de ônibus temos 21 (vinte e um), 1074 

pontos de paradas de ônibus 340 (trezentos e quarenta) e a malha cicloviária 1075 

perto de 14.000 (quatorze mil) metros quadrados de extensão, né? Influências 1076 

na aprovação dos projetos, o que eu vou fazer um comparativo com a Lei 482 1077 
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(quatro oito dois) e o que está sendo proposto hoje, com novo Plano Diretor. A 1078 

falta de clareza de conceitos e na redação de diversos artigos, a necessidade de 1079 
parecer jurídico para dirimir os conflitos advindos dessas inconsistências 1080 

impostas na lei, inclusão de novos regramentos, como Decretos e instruções 1081 
normativas, que apenas incham a Lei com adendos, para combater essas 1082 
contradições, o novo Plano Diretor e sua influência, no setor de análise e projetos 1083 
a e aprovações, hoje é para quem não conhece, o Setor da Secretaria de 1084 

Continente que faz todas as aprovações que são relativas ao Continente. Então, 1085 
estabelecer regras claras na utilização dos limites de ocupação do uso do solo, 1086 

utilização dos incentivos como, de uso misto e da arte pública, uso dos 1087 
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, a exemplo como foi falado em 1088 
todas as audiências do Plano Diretor, outorga onerosa e a transferência de índice 1089 

contra construtivo, supressão dos artigos que injeção e análise de projetos e não 1090 
contribui para os objetivos do Plano Diretor. A simplificação dos regramentos, 1091 
tanto para o setor de análise dos projetos e licenciamento das obras, como para 1092 

os servidores municipais, nos atributos das suas atividades e demais agentes 1093 
envolvidos no processo, como arquitetos, engenheiros e projetistas. Plano 1094 

Diretor é traçar as diretrizes principais gerais e objetivos para o crescimento 1095 
ordenado da cidade, cabendo ao Código de Obras. Alinhamento do Plano Diretor 1096 
ao Código de Obras, isso está sendo revisto no novo Plano, estabelecimento das 1097 
regras da execução controle e fiscalização das edificações terrenos de marinha; 1098 

terrenos de marinha, o continente ele tem o terreno de marinha homologado 1099 

como a beira mar, também não toda a parte central não tem mais o terreno de 1100 
marinha na parte continental; as áreas da cidade nos parâmetros de uso e 1101 
ocupação do solo, quando não apresentam restrições ambientais e o Plano. O 1102 
Setor do Continente, eles é (...) 30(trinta)% da população, mais ou menos de 1103 
Florianópolis mora na parte Continental, mas é uma área muito mais urbanizada 1104 

do que o Centro, e com menos problemas ambientais de que o Centro. A gente 1105 
só quer que se desburocratize o Plano Diretor, que a gente possa fazer a cidade 1106 
se desenvolver de maneira ordenada; respeitando o ambiente social, 1107 
respeitando o meio ambiente e respeitando toda a população. A nossa 1108 

apresentação é essa, fica um abraço a todos e muito obrigado de coração. Sra. 1109 

Fernanda Espindola Martinelli retoma a palavra dizendo: convidamos agora 1110 
para a sua apresentação o Secretário Municipal de Mobilidade e 1111 

Planejamento Urbano de Florianópolis (Membro Executivo da Comissão 1112 

Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD), Sr. Michel Mitmann, 1113 
a partir de agora o senhor também tem 5 (cinco) minutos fique à vontade. 1114 

Secretário Michel Mitmann diz: boa tarde a todos, a gente vai falar um pouquinho 1115 
do Plano Diretor, mas, mais focado dentro do assunto da nossa pasta que é 1116 
mobilidade; só por questões de mobilidade de fato, ao longo das audiências e da 1117 

explicação do Plano a gente demonstrou que é umbilical, né? existe uma cola 1118 
entre a forma da cidade, a forma com que a gente ocupa a cidade e a mobilidade. 1119 

Muito se fala sobre modelos de cidade, modelos dispersos no território, ou seja, 1120 
que se espalham ou modelos concentrados. O que de fato a gente está tentando 1121 
buscar, um equilíbrio para que a gente consiga realmente provocar alterações 1122 
na qualidade de mobilidade. Isso passa, já decantado, por entender o processo 1123 

de construção da cidade, que se deu de forma espalhada ao longo do tempo, 1124 

evoluindo gradativamente, construindo bairros dispersos. Esses bairros com 1125 

muita pouca densidade, ou seja, muito tudo muito espalhado, baixo, cada dia 1126 
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pressiono mais áreas ambientais e dificulta a implementação de um modelo 1127 

adequado de mobilidade. Isso se dá também, por exatamente esse gráfico aqui, 1128 
sobre a diferença que existe das oportunidades comerciais, que tá ali 1129 

vermelhinho, nas áreas centrais. Oportunidade de serviço, oportunidade de 1130 
educação, comparado com outras áreas da cidade, que são muito mais 1131 
rarefeitas. Isso leva, essas pessoas que moram hoje, já, em todos os bairros, a 1132 
terem que procurar diuturnamente serviços. Agregar a busca de oportunidade de 1133 

emprego mais qualificado para além do seu bairro, e isso leva a gente tem que 1134 
tirar 60.000(sessenta mil) pessoas. por exemplo, todo o dia do norte da ilha para 1135 

levar, para outros lugares da cidade, para cumprir as tarefas ou a busca de 1136 
oportunidades econômicas, de emprego. O que a gente tem já decantado, e não 1137 
é de hoje, são mais de 20 (vinte) anos, é falado da necessidade de organizar um 1138 

modelo polinuclear, ou seja, vários núcleos de centralidade para que possam 1139 
responder aos diferentes bairros, em diferentes escalas, ou seja, não é todo lugar 1140 
que vai se tornar um centro, uma centralidade potente, mas em todo lugar a 1141 

gente tem que, pelo menos, construir a oportunidade que se desenvolva aquelas 1142 
atividades econômicas, como o Secretário Juliano falou, que dão direito ao 1143 

emprego no bairro, que a pessoa consiga resolver a sua vida, mais no bairro. E, 1144 
que, a gente consiga florescer gradativamente esses bairros, evitando 1145 
deslocamentos. Não é possível pensar que uma cidade que tem um dos 1146 
aeroportos mais premiados do Brasil, tem que hoje, para conseguir um 1147 

hospedagem de hotel, quem visita no aeroporto, tem que se deslocar ao norte 1148 

da ilha, ao centro da cidade, porque não existe nenhum hotel construído na 1149 
região sul. Independentemente do tamanho desse hotel, independente dessas 1150 
oportunidades, isso é uma verdade, querendo reclamar ou não querendo 1151 
reclamar, isso é uma verdade. Quantos empregos gerariam um hotel? É um 1152 
exemplo, uma cidade que se pretende turística, ou se define que ela não será 1153 

turística, ou que ela não vai receber pessoas, ela tem que incentivar atividades 1154 
econômicas que criam valor para isso, e não é hotelaria que vai criar isso 1155 
somente, é criar a cultura local e valorizar a pesca, valorizar as trilhas, é valorizar 1156 
o património natural, ou seja, valorizar uma série de situações com a comunidade 1157 

tem apontado, que pode se somar a outras atividades urbanas e que busquem 1158 

equilibrar o território. Criar significado ao longo do prazo, para que a gente possa 1159 
resolver a cidade. E, essa discussão que a gente vai ter que estar fazendo ao 1160 

longo do tempo; demonstrando que é necessário pegar coisas boas de alguns 1161 

lugares, levar para outros. E o que não for bom, nos modelos que forem 1162 
aplicados, já em alguns lugares, não exportar para outros lugares. O Centro tem 1163 

coisas boas, mas também tem coisas ruins. Hoje o Centro, por exemplo, é uma 1164 
centralidade que tem perdido a oportunidades comerciais. Nós temos já um 1165 
monte de imóveis no Centro aqui, pelas mudanças da pandemia, as mudanças 1166 

das relações de trabalho, que se encontram desocupados e poderiam ser 1167 
convertidos em moradias. Só que hoje, o Plano Diretor não nos permite fazer 1168 

essa conversão. Então um lugar central, como o Centro poderia aproveitar toda 1169 
aquela infraestrutura que ali está colocada e fazer programas de habitação na 1170 
área central, com reciclagem de imóveis. Outros bairros, vão necessitar outras 1171 
coisas. Vão precisar mais comércio, vão precisar mais serviço, vai precisar 1172 

equipamentos culturais, vai precisar equipamentos de lazer, para que 1173 

complemente mais a vida daqueles bairros como um todo e gere oportunidades. 1174 

Bairros como Campeche, por exemplo, que cresceram muito em termos de 1175 
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população, mas de forma desorganizada. Assim como, o próprio Rio Vermelho, 1176 

isso vai gerando um passivo, a falta de infraestrutura, falta de praça, falta de 1177 
terrenos para implementar os equipamentos que a educação vai precisar, falta 1178 

de terrenos para implementar os equipamentos que a saúde vai precisar, a falta 1179 
de espaço para implementar aquilo que está projetado no sistema viário; que a 1180 
nossa a nossa lida do cotidiano. É impossível de lidar com um Plano de 1181 
Mobilidade daqui para frente, se a gente, pelo menos não dizer qual o modelo 1182 

de cidade que a gente vai percorrer. O modelo que é esse, propor continuar 1183 
nesse modelo de expansão territorial, de baixíssima densidade ou começar a 1184 

migrar pra um modelo um pouco mais eficiente que utilize melhor as 1185 
infraestruturas, que vá concentrando em alguns pontos da cidade, pessoas, 1186 
empregos oportunidades. Mas também, criar políticas fortes de redução do preço 1187 

dos imóveis, que é algo que também afeta muito a cidade. De fato, cada lugar 1188 
tem sua característica, seu jeito de ser, mas esse modelo de espalhamento é 1189 
muito difícil e muito custoso de gerenciar a questão da mobilidade. O preço por 1190 

passageiro em Florianópolis comparado com outras cidades é gigantesco. 1191 
Exatamente para essa questão de estarmos espalhado, levar serviços em cada 1192 

uma dessas ruas, que não se conectam é extremamente difícil. Então, a gente 1193 
tem que buscar políticas de melhorar a mobilidade como um todo, para que a 1194 
gente tenha bairros um pouco mais equilibrado; e fazer em cima dessas 1195 
estruturas que vieram se consolidando totalmente de forma irregular, em sua 1196 

maioria, é mais custoso ainda, né? Nos cobrar agora, tem um pedido a faz, uma 1197 

ciclovia na Trindade, ali na via principal da Trindade, na Lauro Linhares. Mude, 1198 
faça ali mão única pra colocar uma ciclovia. Só que ao mesmo tempo aquela via 1199 
é fundamental para os estudantes no dia-a-dia, que usa o transporte coletivo em 1200 
mão dupla. Não temos espaço para fazer essa transformação ali, da forma mais 1201 
adequada. E o bairro precisa espaço, não só esse, como outros bairros, e a 1202 

grande estratégia como que a gente vai buscar esse espaço? como é que a 1203 
gente vai resolver, ou melhor, aproveitar as infraestruturas que são hoje grandes 1204 
conexões de áreas que poderiam ter mais vida? Essa imagem é muito salutar, 1205 
que mostra uma relação entre mobilidade e uma relação de serviços e habitação, 1206 

aqui na beira ao longo da SC, aqui para aqui, tá? o Centro Administrativo do 1207 

Governo do Estado, que vai ao norte, foi construída uma SC, que antes, ligava 1208 
simplesmente os lugares que eram vazios, hoje se tornem, cria-se bairros e não 1209 

existe nenhuma habitação, nenhuma habitação social, junto a esse corredor, que 1210 

poderia ser um corredor de transporte coletivo, desde o Plano Use, em 2009 1211 
(dois mil e nove), 2010(dois mil e dez), tá? falando disso. Porque não criar um 1212 

corredor de transporte coletivo nesse lugar? porque talvez faltem exatamente os 1213 
adensamentos de população morando aqui, e não somente deixar que as 1214 
pessoas, como única forma de ocupar, seja subir os morros. Como é que a gente 1215 

consegue trazer essa população que precisa morar, está ocupando de forma 1216 
possível, a única forma possível, exatamente os lugares que podem levar a 1217 

tragédias futuras e gerando problemas de toda ordem salubridade. A gente 1218 
precisa incorporar essas pessoas para dentro da cidade, a gente tem que parar 1219 
de expulsar pessoas para fora da cidade. O cidadão de baixa renda, aqui na 1220 
cidade, ele tem que morar na Palhoça ou morar em condições subnormais, que 1221 

a gente diria. Então, de fato, todo os processos que a gente mais deseja na 1222 

questão da mobilidade é incorporar pessoas e serviços e diferentes a populações 1223 

de ver diferenças demandas sociais nos lugares. O Plano Diretor vai resolver 1224 
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tudo isso, não vai resolver tudo isso, mas ele pode dar as condições para que a 1225 

população participe também, que a gente tenha os agentes públicos que tenham 1226 
acompanhamento técnico das políticas, que a gente possa conduzir a essa 1227 

mudança de cenário, tá certo? E, redesenhar os bairros é fundamental, encontrar 1228 
as virtudes e qualidades de cada um, mas também, entender os seus defeitos, 1229 
para que a gente possa ir organizando um modelo melhor de cidade. A gente 1230 
tem hoje, um território bastante disperso, com diferentes categorizações, lugares 1231 

que tem via, lugar que não tem via. O continente como o Guilherme falou, 1232 
Secretário Guilherme é um lugar que está praticamente todo ocupado, né? Existe 1233 

muito pouca área verde. Agora, de que forma que a gente vai melhorar 1234 
ambientalmente um bairro desse? Manter o padrão de ocupação atual? ou de 1235 
repente, a gente poderia utilizar, criar corredores verdes com o transporte 1236 

coletivo, gerar espaço para ter mais praça, mais verde, para ter um bairro mais 1237 
sustentável. Isso pode ser feito com trocas incentivos. Essa ideia tá? Para que a 1238 
gente não viva isso, ou no trânsito ou leve pessoas que mais precisam morar em 1239 

condições desagradáveis ou desumanas, tá? A gente elaborou leituras, os 1240 
técnicos trabalharam a partir de estudos recentes; mas também, se baseando 1241 

em premissas antigas, que vão mapeando oportunidades, e que, a gente chama 1242 
de centralidades latentes. O que que é uma centralidade latente? É que falta 1243 
algum pouquinho, falta algum ajuste para que se torne mais eficiente, que se 1244 
torne um bairro mais autônomo, que auxilie melhor no processo de ocupação do 1245 

território. Isso salta aos olhos, e já faz parte do Plano Diretor. É falado isso há 1246 

muito tempo, que deveria ser uma cidade multicentralidade. Por que deveria ser 1247 
uma cidade multicentralidade? Porque a gente protegeria mais a natureza, a 1248 
gente concentraria e separaria, deixaria áreas verdes protegidas entre esses 1249 
lugares e evitaria esses grandes deslocamentos. A gente tem que se deslocar 1250 
muitos quilômetros para às vezes buscar o que a gente precisa. Então, a gente 1251 

vai ter que ter a maturidade de encontrar esse modelo de multicentralidades. E 1252 
como é que a gente pode adequar os escritos, os Distritos para isso? Dentro da 1253 
mobilidade, é um conceito que a gente chama desenvolvimento orientado ao 1254 
transporte sustentável. Esse é um modelo que é muito aplicado, que já é aplicado 1255 

em várias cidades do mundo, e que ele cria as condições para reorganizar os 1256 

bairros a partir do princípio de sustentabilidade; que é a priorização das pessoas 1257 
em primeiro lugar, priorização da bicicleta, transporte coletivo e fazer as pessoas 1258 

ficarem mais próximos das infraestruturas de transporte. Só que a gente vai 1259 

precisar espaço. O desenvolvimento orientado ao transporte sustentável tem 1260 
uma série de possibilidades práticas que é um compactar a cidade a partir dos 1261 

seus gestores de transporte, evitar excesso de espalhamento. Quanto mais 1262 
próximas as pessoas estiverem dos gestores de transporte, mais barato vai ser 1263 
mais eles. Vão utilizar esses eixos de transporte e a gente vai ter que adensar, 1264 

em alguns pontos próximos desses lugares, na escala adequada de cada bairro. 1265 
Não é fazer 20 (vinte) andares no Campeche ou fazer 300(trezentos) andares no 1266 

continente, não é isso. É, de repente colocar aquilo que o bairro precisa em 1267 
termos de pavimentos para responder a moradia, serviços fachadas ativas, 1268 
conforme o Coronel Araújo falou. Para que a gente tenha mais olhares na rua 1269 
maior, copresença de mais pessoas usando aqueles espaços; para tornar esses 1270 

espaços mais seguros, e junto trazer o componente de investimento em 1271 

infraestrutura. Isso vai ser fundamental, como as próprias audiências e 1272 

manifestações tem elencado. Não adianta querer construir se não tiver as 1273 
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infraestruturas. E, aí, cria aquela dicotomia, né? “a cobra come o rabo”, o que 1274 

vem primeiro? Na nossa visão, e na visão das cidades, as coisas deveriam ser 1275 
pensadas juntas, planejadas juntas, e que possam acontecer com travas e 1276 

organizadas implementadas conforme as coisas vão surgindo. Nem vem toda a 1277 
infraestrutura antes, nem vem dos edifícios antes. Isso tem que ser planejado de 1278 
forma conjunta, para que a gente possa conduzir a melhoria de um tecido 1279 
urbano, de uma de uma localidade, não só pela implementação dessas novas 1280 

vias, disso aí, mas que ela possa definitivamente colaborar para organizar todo 1281 
aquele passivo da regularidade, que é muito caro. Continuando, nós temos a 1282 

necessidade de andar a pé, mais nos bairros, ou seja, precisamos que é o 1283 
“calçadaço”, ainda Prefeito, para ter mais calçadas, precisamos misturar, e aí 1284 
todo mundo quer a calçada, mas ninguém quer ceder um pedacinho do terreno, 1285 

né? Isso, entra naquilo que o Araújo falou sobre consciência de qual modelo 1286 
social. Enquanto participante, enquanto comunidade, que a gente vai buscar, 1287 
né? Então, vai ter que ter um pacto, todos querem a calçada, mas como é que a 1288 

gente vai obter essa calçada? Como é que a gente vai melhorar as ruas, 1289 
daquelas mais simples, mais locais até as maiores essa estratégia que o DOT 1290 

vai querer trabalhar. Misturar usos, ter pessoas de diferentes classes sociais no 1291 
bairro. Porque precisa ter um prédio comercial do lado de um prédio de 1292 
apartamento, ou uns pequenos que seja, porque ele não poderia estar em cima 1293 
um do outro? ser mais eficiente?! Isso reduz o preço dos imóveis. A gente tem 1294 

que discutir basicamente o modelo de cidade. Eu convido aqueles que vaiam 1295 

que demonstrem na Consulta Pública ou nas falas o modelo de cidade que 1296 
pregam, a teoria que pregam e as contribuições que pregam, para que a gente 1297 
possa interpretar e trazer as propostas. A gente gostaria muito de ouvir aqueles 1298 
que criticam, se tem alguma proposta. A falta de proposta é a discussão do 1299 
modelo que a gente vai seguir. É muito fácil reclamar e não trazer propostas, 1300 

tragam as propostas, tragam as críticas, vamos lá! O modelo de cidade, a gente 1301 
vai ter que passar a definir qual o modelo de cidade que a gente vai querer ter? 1302 
O modelo que é baseado [eu pediria silêncio e respeito à fala ok? depois você 1303 
fala aqui na frente, tá?] o modelo de cidade centralizado que tudo acontece só 1304 

nas regiões centrais, que concentra tudo numa região central, como é o nosso 1305 

modelo hoje, ou o modelo de centralizado com multicentral. Temos que escolher 1306 
qual dos 2(dois) caminhos que a gente vai tomar. Bairros sem dinâmica própria, 1307 

que são dependentes de outros bairros, que necessitam de tudo em outros 1308 

bairros. É claro que a gente vai ter bairros mais remotos, de uma atividade 1309 
cultural mais remota, que eles não vão conseguir, nem devem ter esse 1310 

desenvolvimento todo. Mas, logo eles precisam encontrar nas proximidades, 1311 
algum bairro, alguma coisa que vai organizando aquele lugar. Então, ou a gente 1312 
tem bairros sem dinâmica ou bairros com mais vida e mais dinamismo próprio, 1313 

certo? Isso é modelo de cidade, tá? Cidade espalhada versus cidade mais 1314 
compacta, são opções que a gente vai ter. Se alguém tiver modelos alternativos 1315 

apresente. Priorizar o uso do automóvel ou priorizar a mobilidade sustentável 1316 
que é criar bairros mais dinâmicos, que a gente consiga andar a pé. 1317 
Concentração de oportunidades em algumas regiões da cidade, bairros mais 1318 
ricos, com mais emprego, com mais serviços ou espalhar isso pra mais a cidade 1319 

com diversidade econômica de oportunidades, maior custo de implementação 1320 

de mobilidade ou ser mais concentrado em alguns eixos e diminuir custos de 1321 

operação da mobilidade. São modelos de cidades que a gente vai ter que fazer 1322 
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escolhas desses modelos. A gente tem que entender como o Plano Diretor, 1323 

permite ou não permite, a busca desse modelo, tá certo? Ou seja, nós temos 1324 
que ver dentro do Plano Diretor, que ele prega isso já, ele quer esses modelos, 1325 

tá escrito lá, só que ele dá no início das diretrizes e retira durante o como a gente 1326 
aplica essa lei, tá? A gente vai ter que escolher onde e como a gente vai querer 1327 
crescer, tá certo? Esse balanço vai ter que ser negociado, entendido para que a 1328 
gente possa, daqui para frente, o porvir da cidade. E, isso passa pelo modelo de 1329 

uso e ocupação do solo, como eu falei, não existe como fazer um Plano de 1330 
Mobilidade sem definir o modelo de cidade que a gente quer. Se a gente definir 1331 

que vamos continuar no modelo da 482 (quatro oito dois) espalhados, e ao tomar 1332 
essa decisão, o Plano de Mobilidade vai seguir uma linha, as estratégias de 1333 
mobilidade vão seguir uma linha muito mais difícil, muito mais custosa, mas é 1334 

uma opção. Se a gente alterar e começar a mudar, guinar o Plano de Mobilidade 1335 
para ser mais sustentável a gente vai seguir outra linha. Então o modelo de uso 1336 
e ocupação do solo é antecessor a qualquer resposta de mobilidade de Plano de 1337 

Mobilidade; para que daí, a partir desse modelo de uso e ocupação do solo, que 1338 
a gente tá aqui negociando, a gente possa além de fazer o Plano de Mobilidade 1339 

complementar os outros Planos: Plano de Saneamento, Plano de Habitação e 1340 
uma série de situações, sem discutir modelo de cidade; que cidade a gente quer. 1341 
A gente não vai continuar e não vai conseguir ir pra frente, tá certo? O que a 1342 
gente quer em termos de mobilidade, tá! Em termos de mobilidade, evitar o 1343 

espalhamento da cidade de forma desordenada para todos os lados, certo? 1344 

Evitar esse espalhamento, achar dentro das vias aquelas que seriam as 1345 
organizadoras do bairro em diferentes escalas. Uma coisa, uma via maior em um 1346 
bairro, outra coisa uma via mais local em outro bairro. Dentro dessas vias, 1347 
concentrar, buscar que a ocupação maior se dê próximas a elas, tá certo? Essa 1348 
proximidade dessas vias gera oportunidades de identificar centralidade, setores 1349 

que a gente poderia dizer: olha aqui! se a gente colocar infraestrutura e criar uma 1350 
série de situações a gente pode fazer uma troca e compensações. Porque a 1351 
gente, realmente crie um centrinho que organiza as necessidades do bairro como 1352 
um todo, ou seja, entender as necessidades daquela região; ver o que que 1353 

precisa, praça, vamos fazer praça e usa a construção civil para nos ajudar a fazer 1354 

a praça. Vamos fazer, precisamos de via de conexão de vias, vamos usar então 1355 
o mecanismo de trocas incentivos para fazer essa construção de vias, 1356 

implementar a infraestruturas, por exemplo do transporte coletivo através dos 1357 

incentivos, criar conexão de vias. E, para só dar alguns exemplos, há hoje, o 1358 
nosso cenário atual, por exemplo na Pequeno Príncipe, está prevista, ela tem 1359 

mais ou menos de 15 (quinze) a 19 (dezenove) metros de largura implementada; 1360 
tá lá, certo? Tem a ciclofaixa, 2 (duas) faixas, alguns estacionamentos de um 1361 
lado, e esse é o que nós temos, o que tá previsto já, desde 2014 (dois mil e 1362 

quatorze). Veja só, desde 2014(dois mil e quatorze) está previsto que essa via 1363 
devia ter 29 (vinte e nove) metros. São 10 (dez) metros a mais em alguns trechos, 1364 

até mais. Só que isso não está acontecendo, porque a gente não está 1365 
conseguindo a renovação urbana para conseguir isso. Ou seja, os imóveis não 1366 
estão se alterando ao longo do tempo. A gente, nesse processo, inclusive está 1367 
redesenhando o conceito dessas vias, tá? Ou seja, nós temos uma dimensão, e 1368 

são para todas, tá! A gente, se fosse fazer, o Campeche em vez de fazer só uma 1369 

ampliação normal, seria ideal que ela tivesse 2 (dois) corredores de ônibus. Que 1370 

organizasse aquele fluxo central, bicicleta, calçadas maiores, e caberia naqueles 1371 
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19 (dezenove) metros se estivesse um pouquinho mais, caberia calçadas até 1372 

maiores. Só que pra isso acontecer, a gente tem que olhar isso aqui ó! Desde 1373 
2016 (dois mil e dezesseis) que é o efeito da 2014 (dois mil e quatorze) até hoje, 1374 

a redução da construção civil naquele lugar, ou seja, estagnou. Ela vinha num 1375 
crescimento forte, que não era bom também, não era organizado. E, ela caiu, a 1376 
construção dessa caída de construção. Veja, que a gente produziu de 1377 
aprovações, de projetos de obras ali, só coisas não residenciais, certo? Ou 1378 

transformou um imóvel, que era antes residencial em um comércio local, ou criou 1379 
um supermercado, ou criou uma farmácia. Não foi construído praticamente 1380 

nenhuma moradia naquele eixo. Isso vai contra com qualquer modelo lógico de 1381 
desenvolvimento, que a gente fala orientado ao transporte sustentável. Então, 1382 
para mobilidade é importante que o modelo de desenvolvimento sustentável 1383 

incorpore aqui habitações. E habitações que possam ajudar na redução de custo. 1384 
Então, esse é um exemplo de evidência que a gente tem para cada via que a 1385 
gente selecionou possibilidades. Algumas vias não são isso, algumas vias são 1386 

residenciais excessivas, e precisariam, às vezes, ter comércio. Isso está todo 1387 
naqueles diagnósticos que a gente apresentou, para que a gente tenha um 1388 

equilíbrio que retome, organize esse lugar. Para conquistar espaços, para fazer 1389 
aquilo que a gente precisa. Um outro exemplo, a própria Madre Bemvenuti; olha 1390 
só! ela varia de 19 (dezenove) a 32 (trinta e dois), mas ela deveria ter uma caixa, 1391 
pelo menos continua de 26 (vinte e seis). Quando naquele 19 (dezenove) para 1392 

26 (vinte e seis), falta 7 (sete), exatamente 2(duas) pistas, que poderiam ser um 1393 

corredor de ônibus ou outra pista pra automóvel. Então, isso se repete, uma atrás 1394 
da outra, uma atrás da outra. Todas as vias não acontecem porque a gente não 1395 
consegue o município desaproprie tudo isso para fazer. A gente tem que passar 1396 
o que? Um trator? demolir a vida inteira para conseguir ou propor uma estratégia 1397 
de trocas e melhorias; que poderiam pensar no que está planejado? Promover 1398 

trocas, incentivos. Aqui só comércio que está acontecendo hoje, na Benevenuti. 1399 
Por exemplo, só comércio e colocar alguns apartamentos ou alguma moradia, 1400 
alguma coisa ali em cima, através de incentivos e conseguir os espaços para 1401 
que a gente tenha vias mais eficientes. Esse aqui é um exemplo, sobre alguns 1402 

dos lugares possíveis, seria fazer trocas desse tipo em vez de tu só fazer 1403 

1.000(um mil) m² que um terreno possibilitaria, tu farias os mesmos 1.000(um 1404 
mil) m² certo? Moraria, por exemplo aqui, daria o mesmo desempenho, mas 1405 

abriria espaço. E, aí, isso aqui tem a mesma construção, tá pessoal? É a mesma 1406 

quantidade de metros quadrados, mesma quantidade de pessoas que vão 1407 
morar, mesma quantidade de tijolos, mesma quantidade de tudo, mesmo 1408 

impacto; só que é a diferença desse para esse é que abre uma possibilidade 1409 
aqui na frente, que a gente precisa. Estou falando de mobilidade, precisa para a 1410 
mobilidade, para ampliar, está certo? Então, essa troca, essa permuta, que 1411 

possível às vezes por gabarito pode abrir o espaço que a gente precisaria. Então, 1412 
é essa necessidade que hoje, a mobilidade tem para implementar projetos de 1413 

mobilidade sustentável. E, se a gente conseguisse conquistar isso, sem 1414 
desapropriar através de trocas incentivos, dando um pavimento, às vezes para 1415 
que tenham uso misto. Outra situação, a gente conseguiria fazer isso quase a 1416 
custo zero, no sentido de recuperar essa terra. Então, a mobilidade está 1417 

encaminhando as diretrizes, no sentido de análise de todas as vias que estão 1418 

selecionadas. Dentro dessas vias selecionadas, propondo desenhos mais 1419 

humanizados. Desses desenhos mais humanizados, prioridade a pedestres com 1420 
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ampliação de calçadas, prioridade as bicicletas, corredores de transporte 1421 

coletivo. Mas o que a gente pede é que realmente faça uma transformação 1422 
urbanística ao longo dessas vias, para que a gente consiga, gradativamente, 1423 

implementar essas infraestruturas que a cidade vai precisar. É isso, muito 1424 
obrigado. Às 18h02 min Sra. Fernanda Espindola Martinelli retoma a palavra 1425 
dizendo: a todos que nos prestigiaram nesta oportunidade, mais uma vez 1426 
obrigada pela presença de todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Nós 1427 

retornaremos às nossas atividades em 10 (dez) minutos. Portanto, vocês podem 1428 
ir ao banheiro e comer alguma coisa, e logo em seguida, em 10(dez) minutos, 1429 

nós retornaremos às nossas atividades, mas obrigada pela presença de todos, 1430 
até já! Sr. Carlos Alvarenga diz: Boa noite a todos, peço que vão retornando 1431 
aos seus lugares, para a gente dar continuidade à Audiência Pública final e a 1432 

gente que iniciar as manifestações públicas. Peço que seja recomposta a mesa, 1433 
por gentileza… Mais uma vez, peço a todos que tomem assento, para 1434 
retornarmos à Audiência Pública e iniciarmos a manifestação da população. 1435 

Pessoal, antes de eu explicar a regra de participação popular, como é que vai 1436 
funcionar a dinâmica, eu vou passar a palavra ao Prefeito, para pronunciamento 1437 

de umas palavras complementares. Prefeito Topázio diz: Não, eu não vou 1438 
demorar não, é bem rapidinho, tá pessoal. Eu sei que vocês estão ansiosos, mas 1439 
olha, pessoal, vamos nos acomodar, o pessoal que está lá atrás, se puder chegar 1440 
aqui para frente e começar a sentar, a gente vai dar início aqui as manifestações 1441 

pela ordem de inscrição. Então se puderem chegar aqui, para a gente começar 1442 

as manifestações. Só lembrando, viu, que às vezes isso dá confusão, as 1443 
manifestações são por ordem de inscrição, mas a gente sempre dá preferência 1444 
para aquelas prioridades de lei. Então, às vezes a pessoa não entende, “poxa, 1445 
mas já chamaram o número 18 (dezoito) e não chamaram o meu ainda, que era 1446 
o número 7 (sete)”, é porque o 18 (dezoito) é que nem eu, tenho mais de 60 1447 

(sessenta) anos, então às vezes tem prioridade, a gente chama um pouquinho 1448 
antes, tá? Mas vocês podem ter certeza de que toda a regra que a gente definiu 1449 
ali, o Carlos Alvarenga faz questão de seguir bem certinho, e se tiver algum 1450 
problema, é só perguntar. Eu só queria dizer que a gente incluiu, ainda, na nossa 1451 

comissão, o Lucas Arruda, na área de saneamento, que eu esqueci de citar 1452 

quando eu fiz a listagem inicial, o Gabriel Oliveira, que também nós incluímos, o 1453 
Ricardo, que é economista, também faz parte, e ainda tem o Conselho Executivo, 1454 

que é formado pelo Michel Mittmann, pelo Fábio Botelho, pelo Juliano Pires, 1455 

Doutor Paraná, professor Maurício, da educação, o Araújo Gomes, o Gui Pereira, 1456 
a Zena Becker, o Rafael Lima e Aline Cabral. Então, só faço a referência porque 1457 

eu tinha citado, anteriormente, as pessoas que faziam parte da comissão e, 1458 
inadvertidamente, esqueci esses nomes que eu agora citei. Muito obrigado a 1459 
todos e obrigado pelo trabalho. Vou passar, então, para Alvarenga, para o Carlos 1460 

Alvarenga, para a gente dar continuidade. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado, 1461 
Prefeito. Pessoal, como é que vai funcionar: em frente aqui da mesa tem 2 (dois) 1462 

púlpitos com microfones, eu vou chamar de 4 (quatro) em 4 (quatro), eu peço 1463 
que essas pessoas vão formando a fila para as manifestações, em termos de 1464 
dinâmica, porque encerrada a manifestação de um, inicia a manifestação de 1465 
outro, no telão fica o tempo de fala da pessoa, quando ela começar a falar. 1466 

Quando faltar 30 (trinta) segundos, que é para o encerramento do raciocínio, vai 1467 

tocar um sino, que é esse sino de aviso, para as pessoas terem ciência de que 1468 

está fazendo o encerramento da sua fala e nós daremos prosseguimento, ok? 1469 
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Vamos chamar, então, os primeiros 4 (quatro). Como o Prefeito anunciou, nós 1470 

iniciamos pela prioridade por lei, ok? Primeiro a falar, Sra. Ângela Maria Franz, 1471 
número 1 (um), Sr. Nilton Batista, Sra. Albertina Prá da Silva e Sra. Suzana Luz 1472 

Cardoso. Então, a senhora Ângela Maria Franz por 2 (dois) minutos, pode falar, 1473 
a palavra é sua. Sra. Ângela Maria Franz diz: Boa noite a todos, a todos que 1474 
amam a minha Desterro, a todos que protegem a minha Desterro, sendo daqui 1475 
ou sendo de fora, esses são imprescindíveis da luta, não são os que exploram, 1476 

que estão em cima de espoliar a classe trabalhadora, tirando o direito em nome 1477 
da serventia de poucos alguns do enriquecimento, inclusive ilícito, de poucos 1478 

alguns, em nome desta cidade. Essa cidade outrora tão linda, está hoje tão 1479 
explorada, tão esfolada, tão apropriada por gente que não tem a devida 1480 
decência, a devida ética, a devida moral com a questão pública, porque o 1481 

trabalhador é quem paga imposto nessa cidade, que me apresente uma grande 1482 
empresa que paga imposto. Não são essas empresas que vão chegar para a 1483 
Prefeitura e dizer para o Plano Diretor, para a Prefeitura, para o Prefeito e os 1484 

Vereadores o que eles querem para essa cidade, somos nós. A dignidade tem 1485 
primeiro lugar, eu quero dizer ao Secretário que antecedeu, que queria que 1486 

dessem propostas de moradia, eu dou uma, Secretário, não é? Espigões em 1487 
áreas de preservação, pega a beira-mar, pega o Córrego Grande, pega a Santa 1488 
Mônica, em bairros afins, onde constrói um prédio de rico, constrói um prédio 1489 
para a classe trabalhadora do lado. Isso sim é política de habitação no mundo 1490 

civilizado, no mundo que respeita a sua população, não um mundo que rouba a 1491 

sua população e tira todos os direitos dela. Vão discutir mobilidade, vamos 1492 
discutir transporte, a acessibilidade que contém nessa cidade, vamos discutir a 1493 
questão da moradia, da saúde, a educação aonde que está? Porque no bairro 1494 
que eu moro tem crianças há mais de 2 (dois) anos e muitas crianças sem escola, 1495 
na marginalização, porque não tem escola, a saúde, tem gente esperando 5 1496 

(cinco) anos uma vaga para ser atendido na saúde, que política pública é essa? 1497 
Que política de inclusão social é essa? Vergonha, vergonha e vergonha, de ter 1498 
uma cidade que se cala ante o apodrecimento moral e ético do serviço público. 1499 
A luta é dos trabalhadores, para os trabalhadores, com ninguém de 1500 

trabalhadores, fora exploradores!. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado. Nilton 1501 

Batista por 2 (dois) minutos. Sr. Nilton Batista diz: Boa tarde a todos (...) Sr. 1502 
Carlos Alvarenga intervém: Só um minutinho, só um minutinho (…) só um minuto, 1503 

senhor. Ah, tá. O Prefeito pediu para anunciar, porque teve pessoas reclamando 1504 

que não teve acesso à água, Prefeito acabou de falar que tem 2 (duas) 1505 
bombonas de água lá fora para toda a população, está bom? Então pode falar, 1506 

senhor. Sr. Nilton Batista diz: Boa tarde a todos, meu nome é Nilton Batista, eu 1507 
sou morador do morro do Itacorubi, ao lado da Escola Sarapiquá e eu sou 1508 
produtor de mudas nativas de plantas, e eu sou apaixonado pelo nosso palmito 1509 

Juçara. Ele é a melhor planta que o cidadão pode plantar para recuperar o meio 1510 
ambiente e para ter, depois, o prazer de colher a fruta dele para fazer o suco, no 1511 

norte é o açaí, e aqui é o Juçara. Ele tem uma vantagem imensa, onde você 1512 
plantar, evita erosão, como para beleza, ele não destrói calçadas, a flor dele, as 1513 
abelhas adoram, e quando o fruto já está maduro, os passarinhos fazem uma 1514 
festa e vão disseminando as plantas. Já tem algumas empresas aqui em Santa 1515 

Catarina, em Antônio Carlos tem uma grande, que já estão produzindo em maior 1516 

escala, mas eles têm um problema, nós temos pouco Juçara plantado, então 1517 

eles estão com dificuldade de trazer a fruta lá de Belém do Pará por causa do 1518 
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frete, por causa do diesel, que é muito caro. Então, eu peço a todos vocês que 1519 

plantem (…) Sr. Carlos Alvarenga intervém: Senhor (…)Ele não terminou de 1520 
falar, gente. Sr. Nilton Batista diz: Ele é muito fácil de plantar, se alguém quiser 1521 

semente, eu sou produtor de semente também, eu procuro no interior, eu vou 1522 
colher as plantas para fazer o suco e faço a muda, quem quiser semente eu 1523 
tenho, e dou orientação para ver como é que vocês podem plantar essa beleza 1524 
que dá o suco maravilhoso. É o suco mais orgânico que existe, porque vocês 1525 

nunca vão ver um cara com uma bomba de veneno (…) Sr. Carlos Alvarenga 1526 
diz: Muito obrigado, senhor. Albertina Prá da Silva. Albertina Prá da Silva. É 1527 

Albertina, por 2 (dois) minutos, pode falar. Sra. Albertina Prá da Silva diz: Boa 1528 
tarde, boa noite eu acho, já, né, mas eu entrei aqui era boa tarde. Então, quero 1529 
começar reclamando do horário, porque, assim, a nossa população trabalhadora 1530 

não sai assim às 15 (quinze) horas para poder participar de uma Audiência 1531 
Pública, então está fazendo falta aqui sim, nosso povo deveria estar aqui, o 1532 
nosso trabalhador do comércio, de serviços, poderia estar aqui. Então, esse 1533 

horário não é adequado. Outra questão que eu quero trazer aqui, a fala do 1534 
Secretário de Saúde foi até um tantinho incoerente, que ele disse que ia esperar 1535 

os dados do IBGE, para poder reorganizar, reprogramar as questões dos 1536 
atendimentos dos postos de saúde. E aí eu quero perguntar: hoje, a projeção da 1537 
nossa população é de 500 (quinhentos), 510 (quinhentos e dez), 520 (quinhentos 1538 
e vinte) pessoas morando em Florianópolis, mas quem são essas pessoas? 1539 

Vocês sabem quantas mulheres, quantos homens, crianças, adolescentes, 1540 

idosos? Para você planejar uma cidade, você precisa saber quem é o povo da 1541 
cidade, aonde eles moram, como moram, onde trabalham. Tem esses dados 1542 
hoje, por isso que eu mencionei o Secretário, que ele falou que ia esperar. O 1543 
IBGE está começando agora, acho que, minimamente, essa Audiência, essa 1544 
revisão, ah bom, ninguém, eu acho que ninguém aqui é contra a revisão do Plano 1545 

Diretor. O que estamos reclamando é do processo, nós queremos ser ouvidos 1546 
com um pouco mais de detalhe, tenho certeza que a maioria que está aqui, sabe 1547 
o que quer para a cidade, tem propostas. Então é isso, nós queremos ser ouvidos 1548 
um pouco mais, então assim, precisamos conhecer as pessoas, onde elas vivem 1549 

e trabalham, moram de aluguel, moram em casa própria, moram na cidade legal, 1550 

tudo isso são dados para você poder projetar uma cidade, para você discutir o 1551 
desenvolvimento dela, precisa discutir o desenvolvimento dela, mas eu sinto falta 1552 

dos dados para poder discutir. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Antes 1553 

de passar a palavra para a Sra. Suzana Luz Cardoso, vou chamar os próximos 1554 
4 (quatro): Sr. José Antônio Vaz, Sr. Hugo Bolli, número 18 (dezoito), Sra. Elza 1555 

Fernandes de Oliveira, número 21 (vinte e um) e Sra. Ester Eloisa Addison, 1556 
número 23 (vinte e três). Sra. Suzana Luz Cardoso, sua palavra por 2 (dois) 1557 
minutos. Sra. Suzana Luz Cardoso diz:  Bom, eu estou aqui representando toda 1558 

a nossa natureza, todos os seres que não podem estar aqui falando, e o que eu 1559 
vou falar aqui, bom, é representando muita gente que está aqui dentro, que não 1560 

está de acordo com essa proposta de vocês, que, na verdade, não é nem 1561 
proposta, porque se fosse proposta, a gente poderia responder para vocês se a 1562 
gente está de acordo ou não. É uma imposição, né. Ah, e esse narizinho aqui, é 1563 
só para dizer para vocês que não tem só palhaço aqui, tá. Vocês estão 1564 

chamando a gente de palhaço, de otário, que a gente está aceitando tudo de 1565 

vocês e que vocês estão certos, não é bem assim. Bom, gente, Plano Diretor 1566 

não é plano de negócios, por que a pressa? Essas Audiências não bastam, 1567 
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queremos estudos técnicos, preparação das comunidades, tempo para debater, 1568 

para quê mais prédios? Se não tem esgoto, se já falta água, se só sobra 1569 
congestionamento, se o clima está mudando, exigimos real participação popular, 1570 

moradia digna, saneamento, mobilidade urbana, saúde e educação, áreas 1571 
verdes de lazer, arte e cultura, e respeito à natureza. Prefeito, leia nossa carta, 1572 
suspenda essa farsa, nossa cidade não está à venda, seguiremos lutando por 1573 
um Plano Diretor realmente participativo, pela cidade para todos e todas, ilha da 1574 

magia. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. José Antônio Vaz por 2 (dois) 1575 
minutos. Sr. José Antônio Vaz. Pela terceira vez, José Antônio Vaz. Hugo Bolli. 1576 

Hugo Bolli (…) É o senhor, Hugo Bolli ou José Antônio Vaz? Então Hugo, sua 1577 
palavra por 2 (dois) minutos. Sr. Hugo Belli diz: Primeiro, só uma correção, é 1578 
Hugo Belli (…) Sr. Carlos Alvarenga diz: Desculpa, perdão, Hugo Belli, que fique 1579 

registrado. Sr. Hugo Belli diz: “Obrigado. Ah, antes da minha fala, eu gostaria 1580 
que os Vereadores que se acham presentes aqui, se levantassem, se fosse 1581 
possível, é possível? Quem é Vereador aqui, por favor? Quantos? 1 (um), 2 1582 

(dois) Pois é, como (…) Está lá, tem mais um lá, tem 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) 1583 
(...) Sr. Carlos Alvarenga intervém: “Seu tempo está correndo, tá senhor?. Sr. 1584 

Hugo Belli diz: Não, tudo bem, tudo bem, mas esse já faz parte do meu tempo. 1585 
Então assim ó, eles é que vão aprovar, depois, o nosso Plano Diretor, mas não 1586 
estiveram em lugar nenhum, só tinha, no máximo, que se apresentaram, foram 1587 
6 (seis) Vereadores nas Audiências Públicas. Como é que eles vão aprovar 1588 

alguma coisa, que nós estamos aqui discutindo, se eles não sabem a nossa 1589 

proposta? Pois é, então está complicado assim. Outro problema, assim: nós não 1590 
somos contra a verticalização, nem muito menos contra adensamento, mas 1591 
desde que seja uma coisa, assim, coerente. Por exemplo, precisamos de 1592 
infraestrutura, precisamos. Se tu colocar um prédio em um lugar onde não tem 1593 
esgoto, por exemplo, vai botar lá na Via Expressa um prédio de 16 (dezesseis) 1594 

andares, sei lá quantos andares, isso daí, as fezes vão para onde, né? Hoje, o 1595 
nosso sistema de esgoto lá na região continental é toda exposta lá na praia, 1596 
vocês vão lá na região do balneário do Estreito, e vão ver a tubulação lá exposta, 1597 
e quando está esgotada aquela lá, eles dão uma aberturazinha lá e vai tudo para 1598 

o nosso mar. Então, é esse um dos grandes problemas. Então, nós precisamos 1599 

de esgoto, mobilidade, água, áreas verdes, segurança, educação, saúde e outra 1600 
coisa, uma área verde, também, com qualidade. Hoje, nós temos 2 (duas) áreas 1601 

verdes que foram recuperadas por causa da mobilidade da comunidade, ali em 1602 

Coqueiros. 2 (duas) foram recuperadas porque a comunidade entrou com o 1603 
Ministério Público. Então, Secretário, Prefeito, a gente quer que as coisas 1604 

aconteçam. A gente não é contra essa evolução e o progresso do nosso Estado, 1605 
mas temos que olhar as pessoas que necessitam, e escutem a gente. Antes de 1606 
qualquer procedimento, a gente precisa ser ouvido e ser colocado em prática 1607 

aquilo que a gente precisa, porque quem, realmente, vai usar o estudo que vocês 1608 
estão programando, é nós. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado.  Sra. Elza 1609 

Fernandes de Oliveira, número 21 (vinte e um). Senhora Elza Fernandes de 1610 
Oliveira? Ah tá, não estava vendo a Senhora, desculpa, Senhora, por 2 (dois) 1611 
minutos”. Sra. Elza Fernandes de Oliveira diz: Boa noite a todos, seu Prefeito, 1612 
vocês também. O que eu tenho a falar é (…) Sr. Carlos Alvarenga intervém: 1613 

Senhora Elza, pode puxar o microfone, isso. Sra. Elza Fernandes de Oliveira diz: 1614 

Boa noite a todos, primeira coisa, eu resido nos Ingleses, já estive na última 1615 

Audiência e estou dando continuidade, embora são vários fatores que eu deveria 1616 
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estar expondo, mas não vai dar tempo. Primeiro passo, os Ingleses, área 435 1617 

(quatrocentos e trinta e cinco) é a minha, no posto dos Ingleses. No norte da ilha, 1618 
não tem uma policlínica para que possa atender toda a população do norte da 1619 

ilha, tanto do Rio Vermelho, como de Canasvieiras, como nos Ingleses. Se há 1620 
possibilidade dessa policlínica se construir, e ter o atendimento no norte da ilha, 1621 
facilita. Eu estive na policlínica às 4 (quatro) horas da tarde, cheguei em casa 1622 
quase 10 (dez) horas da noite, ainda, problema de transporte também para ir até 1623 

o Sítio de Baixo e os Ingleses. Este é um dos fatos, tá. Com relação à policlínica 1624 
é fundar uma policlínica dentro do norte da ilha. Segunda coisa, quando tem uma 1625 

saída dos Ingleses para o TICAN e na rua da Intendência, existe uma creche e 1626 
escola, que se eu tenho que sair de carro, aquilo aglomera, perca de tempo, 1627 
pessoas que chegam até o centro para trabalhar, chegam atrasados, porque não 1628 

tem uma passarela, um elevado, embaixo ou em cima, para que vá um transporte 1629 
que vá direto para a Intendência para ir até a creche e a escola. Segundo fato, 1630 
tá. Na minha rua, há muito tempo atrás, já estou aqui há 30 (trinta) anos né, 1631 

embora sendo eu de São Paulo e nordestina, eu vi uma árvore plantada na minha 1632 
rua, uma rua que não tem nem 1 (um) metro a calçada, não tem calçada, 1633 

plantada uma árvore. Eu falei pra Prefeitura o absurdo, tem uma árvore, e vai 1634 
fazer isso em outros estados? Como é que pode? Aqui já não tem à direita a 1635 
calçada, esquerda não tem calçada, é uma rua, servidão pequena, como é que 1636 
se faz? Não, isso aí dá sombra, só que hoje, não dá sombra. Hoje, está o 1637 

problema da fiação elétrica, até interessante, a metade da rua (…). Sr. Carlos 1638 

Alvarenga diz: Muito obrigado, senhora. Deixar registrado que a 1639 
complementação que a senhora tiver, pode ser feita na consulta pública, tá. Você 1640 
pode protocolar um documento inteiro lá, que nós iremos analisar. Sra. Ester 1641 
Eloisa Addison, antes de passar a sua palavra, vou chamar os próximos 4 1642 
(quatro): Sr. Gregório Bittar Ivanoff, Sr. Ricardo Baratieri, Sra. Silvia Ribeiro 1643 

Lenzi, Sr. Flávio Luiz Barros Rolim. Ester Eloisa, representando a Associação 1644 
dos Moradores do Cacupé, por 5 (cinco) minutos. Sra. Ester Eloisa Addison 1645 
diz: Boa noite a todos, representa a Associação de Moradores de Cacupé, 1646 
também sou representante no Conselho da Cidade da região Oeste da ilha. Não 1647 

sou filiada a partido político e, tampouco, serei candidata. A Prefeitura foi 1648 

desmontada, e os órgãos licenciadores e fiscalizadores não dão conta das 1649 
demandas da cidade. Tudo para dar lugar a cargos comissionados, e a culpa é 1650 

do Plano Diretor. São meses para aprovar uma licença na Prefeitura, os 1651 

telefones dos órgãos de fiscalização raramente atendem, sobram inquilinos de 1652 
espaços públicos inadimplentes há anos, e nem sequer estão inscritos na dívida 1653 

ativa. Áreas públicas estão sendo privatizadas e a Prefeitura está de braços 1654 
cruzados, quando não está mancomunada com o privatizador. A Prefeitura tem 1655 
pressa de revisar o Plano Diretor, alegando que o atual não funciona e que o 1656 

próximo, esse, apressado, sem a participação da população, vai resolver todos 1657 
os problemas da cidade. Mas ela não quis atualizar os dados do 1658 

geoprocessamento da Prefeitura, que são de 2014. Eu pergunto aos 1659 
Vereadores: vão discutir Plano Diretor com os dados, com os mapas de 2014? 1660 
O que está por trás de tudo isso é a privatização de espaços públicos e de 1661 
serviços, somente os grandes proprietários de imóveis serão beneficiados com 1662 

o lucro fácil e rápido. O desprezo pelo planejamento da cidade de Florianópolis 1663 

começa quando o ex-Prefeito Gean Loureiro nomeou, para dirigir o IPUF, um 1664 

advogado. Os técnicos da Prefeitura, que foram ao Conselho da Cidade prestar 1665 
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informações, não souberam responder por que a estação ecológica de Carijós 1666 

foi deslocada de Jurerê para Ratones. A superintendente da FLORAM esteve 1667 
em Santo Antônio de Lisboa, constatou um crime ambiental absurdo, que 1668 

denunciamos na nossa nota de repúdio, que está sendo distribuída, e não 1669 
embargou a obra. O atual Prefeito disse, várias vezes, que os mapas têm erros 1670 
e que a Prefeitura deveria poder corrigir os mapas dentro dos gabinetes. O atual 1671 
Prefeito também disse que não há legislação que estabeleça procedimento para 1672 

o processo de revisão do Plano Diretor, o que não é verdade, o Estatuto da 1673 
Cidade e as resoluções do ConCidades regulamentam, sim. A advogada da 1674 

Casa Civil que falou aqui hoje, alega que há uma série de erros na escrita do 1675 
atual Plano Diretor. Em reunião na OAB, ela demonstrou, publicamente, que não 1676 
conhece sequer a natureza jurídica do Conselho da Cidade. Essa é a Prefeitura 1677 

de Florianópolis, um misto de amadorismo, incompetência e má fé. Não faltaram 1678 
requerimentos e ações na justiça pedindo oficinas de um processo participativo. 1679 
A Prefeitura de Biguaçu acabou de iniciar o processo de revisão dela e vai fazer 1680 

6 (seis) oficinas em cada fase, seguidas de Audiências Públicas distritais, e nós, 1681 
aqui, cadê a nossa proposta? Só encheção de linguiça até agora, fica evidente 1682 

o fiasco da Prefeitura, e agora o que ela faz? Começa a jogar a responsabilidade 1683 
sobre o Conselho da Cidade. No Conselho da Cidade, a Prefeitura tem maioria. 1684 
De 40 (quarenta) membros, ela tem 30 (trinta) votos, somente 10 (dez) entidades 1685 
comunitárias são contrárias ao processo autoritário da Prefeitura. É preciso 1686 

ressaltar, também, que o mentor desse processo, que é o mais imoral golpe 1687 

contra a cidade, é o ex-Prefeito Gean Loureiro. Ele é o golpista! Temos que 1688 
expulsar Gean Loureiro da política de Floripa, ele traiu a nossa cidade. Em 1689 
seguida, devemos ficar de olho nos Vereadores, onde estava o Vereador da sua 1690 
comunidade durante a Audiência Pública distrital? Ele estava com a 1691 
comunidade, ou ele estava sentado feito um lacaio do lado do Prefeito? Olhem 1692 

as redes sociais dos Vereadores, vejam aqueles que estão puxando o saco da 1693 
Prefeitura e aqueles que estão criticando essa proposta autoritária. Acompanha 1694 
as nossas páginas nas redes sociais, a página da Associação de Moradores de 1695 
Cacupé e de Moradores de Sambaqui está divulgando, diariamente, tudo sobre 1696 

o Plano Diretor, e a gente vai fazer um placar de Vereadores lá. Vamos mostrar 1697 

todos os passos dos Vereadores na Câmara. Boa tarde a todos. Sr. Carlos 1698 
Alvarenga diz: Sr. Gregório Bittar Ivanoff. Sr. Gregório Bittar Ivanoff por 2 (dois) 1699 

minutos. Sr. Gregório Bittar Ivanoff diz: Boa noite. Parabéns, hein. O negócio 1700 

está organizado, parabéns, estou gostando, estou gostando. Boa noite para 1701 
vocês, vou tentar trazer um pouco de calma, também, que acho que isso é bom, 1702 

né, meu tempo. Eu não entendo nada de renda de bilro, se alguém tiver uma boa 1703 
aula de renda de bilro, eu quero assistir, porque eu acho que aprender a tecer 1704 
boas histórias deve ser uma coisa que todos nós aqui vamos aprender, todos 1705 

nós. Eu quero, depois, bater um papo com o rapaz da mobilidade, porque é sobre 1706 
isso que eu quero falar, rapidamente. Será que a gente consegue eliminar os 1707 

carros? Eu preciso colar aqui, num negócio aqui. Será que a gente consegue 1708 
eliminar os carros de Florianópolis, em 20 anos, a gente não precisar mais de 1709 
carro? A gente tem áreas de preservação, área verde, cemitério, instalação 1710 
esportiva, jardim e tal. A gente podia juntar tudo isso por meio de um esquema 1711 

de rotas de pedestres e ciclovias. Eu chamaria isso de plano de rede Mané, tem 1712 

que ter um nome legal aí, né, mas tem que ser um nome nosso, aqui de Floripa. 1713 

Vamos eliminar os carros. Então, o projeto deveria ajudar a cidade a transformar 1714 
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a cidade em um sistema integrado único, por exemplo, Londres tem anéis 1715 

verdes, mas a rede verde será única, aqui em Floripa, junto com Hamburgo? 1716 
Encobrir a periferia, por exemplo, a Vila Aparecida, ao Campeche, que é um 1717 

negócio meio estranho de fazer, mas eu acredito que deveria ser possível. Meu 1718 
nome é Gregório, eu sou pai do Micael, sou morador do Campeche. Bom, a 1719 
gente tem núcleos verdes, a gente tem municípios na região metropolitana, a 1720 
união desses espaços garantirá que todos os moradores possam desfrutar do 1721 

acesso à natureza e de um deslocamento sustentável, não só a pista para carro, 1722 
né gente, vamos tentar tirar o carro fora dessa história. Bom, para terminar, a 1723 

gente vai seguir, a gente pode controlar a temperatura da cidade, garantir que o 1724 
mar não invada as regiões, por causa das áreas verdes e para terminar, terminar 1725 
mesmo, a gente pode afastar o carro das nossas vidas um pouquinho. Sr. Carlos 1726 

Alvarenga diz: Obrigado. Sr. Ricardo Baratieri por 5 (cinco) minutos, Vereador. 1727 
Sr. Ricardo Baratieri diz: Boa tarde a todos. Já me apresentaram, então na 1728 
condição de Vereador, pela primeira vez aqui, tendo a oportunidade de falar com 1729 

a nossa cidade em volta, 30 (trinta) anos depois de ter ocupado a Câmara de 1730 
Vereadores, quero entender que esse conflito que se apresenta aqui é um 1731 

conflito que cabe ao Prefeito arbitrar, olhando para a cidade do futuro e não para 1732 
a cidade do passado, gerada, inclusive, por gestores públicos como, 1733 
eventualmente, governadores, ex-governadores, que decidiram instalar 1734 
equipamentos públicos em vias de alta densidade locomotiva, a área do Saco 1735 

Grande 2 (dois), trazendo um desenvolvimento desarmônico para toda aquela 1736 

região, trazendo os devaneios que nós estamos ouvindo aqui, que é a questão 1737 
da concentração populacional desordenada e as ocupações urbanas 1738 
insuficientes. A nossa proposta básica de mandato é concentrar na questão da 1739 
saúde, a cidade saudável só será saudável se nós, além de controlarmos o 1740 
ambiente saudável, termos tratamento adequado de esgoto, de todas as áreas 1741 

públicas. Nós temos que ter ocupação saudável e temos que ter zoneamento 1742 
para essas ocupações, adequando os equipamentos de saúde, e tive o privilégio 1743 
de ouvir a palavra do nosso Secretário de Saúde, mas ela distopia da realidade. 1744 
A realidade, ou seja, qual é a função do Secretário? É conectar os equipamentos 1745 

do Município, do Estado, com a Federal, e, ao Prefeito, cabe enxergar que os 1746 

equipamentos de saúde da cidade, que é uma cidade que é capital, que aflui a 1747 
ela todo o Estado, é necessário que a gente tenha a coordenação, entre os 1748 

órgãos municipais, estaduais, federais, para nós termos a possibilidade de 1749 

termos uma cidade saudável. Cidade saudável é possibilitar a adequação de 1750 
equipamentos de saúde, com a população que existe no bairro, para nós não 1751 

vermos filas permanentes, filas invisíveis, fura filas de forma inadequadas, para 1752 
perpetuar um sistema que não é transparente. Então, é a necessidade de ter 1753 
transparência nos dados, nós temos visibilidade para toda a população, e nós 1754 

vamos contribuir com isso, para que a gestão pública venha se adequar, venha 1755 
melhorar, mas nós temos que ser vigilantes no tocante de não fazermos um 1756 

desenvolvimento para adensar o cimento e deixarmos a exclusão social vigente 1757 
dos prédios maravilhosos que a cidade possui, mas que tem, cada vez mais 1758 
visível, a distopia da cidade entre alguns privilegiados e os excluídos. Então, é 1759 
essa a nossa contribuição, o nosso mandato vai ficar, o coletivo de saúde, 1760 

buscando aquilo que o Lenine propôs, que é: todo mundo tem direito à vida, todo 1761 

mundo tem direito igual. Então é isso que nós queremos, no exercício desse 1762 

curto período, e estar junto com a população, buscando fazer reflexões junto ao 1763 
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Prefeito e sua equipe, para que nós não possamos repetir aqui uma voz da 1764 

vontade do cimento, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. 1765 
Sra. Silvia Lenzi, antes de passar a palavra, registrar que ainda tem mais 8 (oito) 1766 

minutos para o pessoal que quiser se inscrever para se manifestar, ok? Sra. 1767 
Silvia Lenzi por 2 (dois) minutos. Sra. Silvia Lenzi diz: “oa noite a todos. Eu 1768 
queria, primeiro, cumprimentar o Prefeito pela presença dele nas 13 (treze) 1769 
Audiências, isso é raro, né, e cumprimentar essa oportunidade, também, de ouvir 1770 

a população. Então, acho que esse eu considero, eu sou muito otimista, eu 1771 
considero isso um bom começo. Mas eu fui arquiteta do IPUF por mais de 30 1772 

(trinta) anos e não tem plano que se faça em 30 (trinta) dias. Ou não se considera 1773 
o que foi falado, ou se tenta, realmente, levar em conta que foi colhido dessa 1774 
Audiência, em 30 (trinta) dias não se chega ao resultado de um plano. Eu falei 1775 

com várias pessoas e eu coloco, também, que às vezes a gente fica um pouco 1776 
cansada, porque o discurso do adensamento e das centralidades, a usar desde 1777 
a primeira Audiência, continua o mesmo até agora, então parece que o que se 1778 

falou até agora, não repercutiu. Se discute muito e diz que tem havido muita 1779 
reatividade, então eu quero fazer uma proposta, no caso de outorga onerosa, no 1780 

Estatuto da Cidade, o artigo 28 (vinte e oito), parágrafo 3 (três), diz assim: que 1781 
serão definidos os limites máximos de ocupação, considerando a 1782 
proporcionalidade entre a infraestrutura existente e o aumento da densidade. 1783 
Então, a minha proposta é que siga, que respeite o Estatuto da Cidade, que eu 1784 

acho que as coisas vão para o lugar. A outra questão, também, se eu ainda tenho 1785 

tempo, é a questão da operação urbana consorciada. Então, eu tenho 71 1786 
(setenta e um) anos, eu acompanhei as discussões anteriores ao Estatuto da 1787 
Cidade e a questão que se colocava é que isso aí é importante, a gestão da 1788 
cidade, porque a cidade centro permanecer com qualidade cria uma 1789 
periferização. Então, a ideia é, justamente, que esses recursos oriundos da 1790 

construção da cidade, tragam benefícios para toda a população. A operação 1791 
urbana consorciada tem essa intenção. É o caso no continente, que nós temos 1792 
uma operação prevista ali para a região da Ivo Silveira e da região de Capoeiras. 1793 
Isso seria muito interessante numa troca onde a iniciativa privada, os moradores, 1794 

todo mundo participe, colabore, pague, inclusive, um certificado para poder fazer 1795 

todas essas mudanças de aperfeiçoamento, de melhorar habitação social, de 1796 
criar equipamentos, vai se dar de graça, outorga incentivada, quem é que vai 1797 

pagar essa conta? Quem é que vai pagar a conta da infraestrutura, essa 1798 

demanda? Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Antes de passar a palavra para 1799 
o Sr. Flávio Luiz Barros Rolim, vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Lino 1800 

Fernando Peres, Sra. Isabel Leopoldina da Luz, Sr. César Pompêo e Sr. Gilberto 1801 
dos Passos Aguiar. Sr. Flávio Luiz Barros Rolim, número 45 (quarenta e cinco) 1802 
por 2 (dois) minutos. Sr. Flávio Luiz Barros Rolim diz: Boa noite pessoal, depois 1803 

de tanta gente bacana, tanta gente, tanto conteúdo bom aqui, a gente fica até 1804 
sem jeito para falar, né. Mas eu queria falar algumas coisas bem pontuais, que 1805 

o tempo é pequeno. E eu queria, antes de mais nada, saber quem aqui é do 1806 
norte da ilha, que pudesse levantar o braço, por favor. Oh, muito bom, estamos 1807 
bem representados, tá. Eu vou falar um pouquinho do norte da ilha, queria falar, 1808 
pontualmente, determinados detalhes, por exemplo: quando se construiu a SC 1809 

403 (quatrocentos e três), há cerca de 5 (cinco), 6 (seis) anos, nós já 1810 

preconizávamos, inclusive junto com alguns Vereadores que participaram 1811 

ativamente, que seria um erro atrás do outro, né. Começa que é uma rodovia de 1812 
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5 (cinco) quilômetros, que chega lá em cima do parque aquático, para quem 1813 

conhece, e é uma fila imensa, porque não há uma desaceleração no início ali, 1814 
na Havan, a coisa tinha que ser desacelerada, para que o pessoal chegasse lá 1815 

gradativamente. Então é um erro de planejamento, é uma cópia de todas as 1816 
rodovias estaduais e que nós não merecíamos esse tipo de tratamento. Passa 1817 
bichos, 2 (dois) túneis, que é para a fauna, que foram adaptados, não tem 1818 
iluminação, um problema danado, é ou não é, gente? Passarelas, não tem 1819 

passarelas, as pessoas tem que retornar, nem carro, nem ninguém pode 1820 
retornar, porque não tem uma passarela, só tem uma lá, porque depois de morrer 1821 

um monte de gente na frente do TICAN, aí é que, então, fizeram uma passarela 1822 
lá, com um custo de tantas mortes. Então, gente, tem muita coisa que pode ser 1823 
mudada e depende de cada um de nós, nós temos que participar mais, não só 1824 

nessas Audiências, durante o ano inteiro, pressionar os Vereadores, né, vocês 1825 
que estão aí, precisam consultar a comunidade, tá. E falo mais, distribuição de 1826 
atividades públicas, pensadores públicos, no centro norte da ilha, que é a 1827 

Vargem Grande, é muito bonito o nome, centro norte da ilha, mas nós 1828 
precisamos de posto de saúde lá em Canasvieiras, gente! Que a Vargem 1829 

Grande, que Canasvieiras, e eu moro na Vargem Grande, eu sinto que o pessoal 1830 
tem que tomar o ônibus para poder vir até aquele local (…). Sr. Carlos Alvarenga 1831 
diz: Muito obrigado. Sr. Lino Peres por 2 (dois) minutos. Sr. Lino Peres diz: Seu 1832 
Prefeito, cumprimento à mesa, em nome do Prefeito, a todos o público que está 1833 

presente. Quero destacar em particular aqueles que doaram centenas de horas, 1834 

ao longo de muitos anos, não é de hoje, muitos anos, para dedicar suas vidas, 1835 
para poder melhorar essa cidade. Em parte estão aqui nesse momento, 1836 
participaram de todas as Audiências e vem em um protesto crescente, em que a 1837 
grande parte está descontente com o diagnóstico e a proposta da Prefeitura. Eu 1838 
quero homenagear aqui, a todos que estão aqui, eu realizei um livro e contamos 1839 

a história já de muito tempo atrás, a cidade não está pior por causa dos guardiões 1840 
que estão aqui, e guardiãs. Quero colocar, também é importante, senhor 1841 
Prefeito, que os discursos, eu quero destacar, antes de mais nada, os 1842 
Vereadores deviam estar todos aqui presentes, porque a sessão foi adiada, 1843 

então estão colocando um estelionato nos recursos públicos, onde estão os 1844 

Vereadores? Eles tinham que estar aqui, porque o Plano Diretor é a lei maior, 1845 
então queria aqui acusar, colocar esse ponto de vista, onde nós fomos parar? 1846 

Os que estavam aqui eram todos, praticamente, da oposição, onde estão os 1847 

Vereadores da situação e os demais? Estou querendo colocar isso, antes a 1848 
justificativa era que estavam na sessão, e agora, onde que eles estão? Então, 1849 

eu quero colocar isso. Agora, o discurso aqui, eu quero falar como arquiteto, eu 1850 
sou Lino Peres, da Universidade Federal, nós não somos contra, e aqui estão, 1851 
grande parte da academia está aqui, inclusive, eu quero colocar aqui, muitos 1852 

aposentados, os técnicos que participaram, Silvia Lenzi, tem vários aqui que 1853 
estão aposentados, dedicaram as suas vidas para o planejamento urbano e 1854 

honraram isso, planejamento urbano, mas eu quero aqui é destacar de que as 1855 
10 (dez) diretrizes que estão colocadas, não somos contra. A cidade 1856 
compactada, contra a cidade espraiada, isso é uma questão que havia muito 1857 
tempo debatendo na Universidade, nós estamos de acordo, a questão não é 1858 

essa… Espera aí, só um pouquinho, eu sou membro do Fórum da Cidade, eu 1859 

falei nas 3 (três) Audiências Públicas em nome do Fórum da Cidade!. Sr. Carlos 1860 

Alvarenga intervém: “Para um minuto o tempo dele (…). Sr. Lino Peres diz: 1861 
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Não, espera aí, estou querendo, eu quero recuperar meu tempo, então. Sr. 1862 

Carlos Alvarenga diz: Seu Lino, calma, calma (…). Sr. Lino Peres diz: Está 1863 
tranquilo, inclusive elogiei na primeira Audiência Pública (…). Sr. Carlos 1864 

Alvarenga diz: Por favor, primeira coisa, calma. Segunda, a inscrição foi 1865 
preenchida pelo senhor, não tem referência aqui a nenhuma representação. Sr. 1866 
Lino Peres diz: Fórum da Cidade, coloquei ali. Todas as Audiências eu coloco 1867 
Fórum da Cidade. Sr. Carlos Alvarenga diz: Tudo bem, senhor Lino, às vezes o 1868 

senhor não tinha o desejo de representar nessa Audiência, eu não tenho essa 1869 
informação. Se o senhor tem essa representação, acrescente mais 2 (dois 1870 

minutos). Sr. Lino Peres diz: Eu falei para a menina lá, inclusive, que era do 1871 
Fórum da Cidade. Coloquei nas 11 (onze) Audiências, pelo que eu participe. Sr. 1872 
Carlos Alvarenga diz: Mas a inscrição tem que ser feita pelo cidadão, eu vou ler 1873 

a inscrição feita, onde tem um espaço para você colocar essa informação, não 1874 
sendo colocado, não tem. Não tinha informação, só por isso. Eu não tenho como 1875 
presumir o desejo do senhor. Então pode falar. Sr. Lino Peres diz: Bom, eu quero 1876 

pedir desculpa aqui, que eu reconheço que eu não coloquei, nas 11 (onze) 1877 
Audiências eu coloquei, aqui me falhou, de fato, desculpe aqui a falha aconteceu, 1878 

eu represento o Fórum da Cidade, eu queria recuperar esse tempo, é importante, 1879 
inclusive recordei um grupo técnico do ano passado, com 13 (treze) técnicos 1880 
(…). Sr. Carlos Alvarenga diz: “Pode continuar o tempo dele. Sr. Lino Peres diz: 1881 
Obrigado aqui, desculpe a falha. Então (…) Coordenei, e a questão é que nós 1882 

estamos dedicando nossas vidas, minha particular e vários técnicos, para luta 1883 

do ano passado, que era a segunda minuta, a primeira foi naquele 11 (onze) de 1884 
janeiro do ano passado e a terceira final do ano, certo? Foi uma outra minuta. A 1885 
mesma Prefeitura que fez essa minuta, agora assumiu a minuta, a Prefeitura 1886 
mudou ou é a mesma? Queria perguntar aqui para vocês. Portanto (…) Exato. 1887 
Onde é que está a minuta? Porque qualquer prática tem que mandar uma 1888 

proposta a Prefeitura. É obrigação constitucional, lançar a proposta, esta é a 1889 
proposta, contra ou a favor. E a partir daí, nós temos destaques do direito 1890 
contraditório e não só Audiências Públicas e consultas. Isso que é o pior, 1891 
inclusive a Prefeitura anterior fez assim, sob judicialização mas fez, com oficinas. 1892 

Então, o que está acontecendo? As premissas, eu queria, Secretário de 1893 

Mobilidade, a questão de acordo, mas qual a cidade que está se referindo? 1894 
Florianópolis? Isso aí pode aplicar em qualquer cidade do mundo. Onde está a 1895 

crise no caso de alagamento, a subida das marés, que o plano de drenagem não 1896 

contempla? A proposta tem, sim, porque acusou que não tem proposta, tem. 1897 
Sabe qual é a proposta? É desconcentração dessa ilha, que os povos, os povos 1898 

geradores de tráfico, falecido governador, colocou o centro administrativo para o 1899 
interior da ilha. Isso que é um desserviço para a população. Segundo, colocou o 1900 
aeroporto dentro da ilha! Quantas grandes metrópoles do país colocam na região 1901 

metropolitana? Proposta, senhor Michel Mittmann! É essa proposta. É uma 1902 
desconcentração da própria ilha que os indutores levaram para dentro da ilha. 1903 

Não tem mobilidade urbana, aliás, não tem mobilidade urbana, nem municipal e 1904 
metropolitano, que dê conta dessa concentração para dentro da ilha. Isso é 1905 
proposta! De desconcentração. O outro ponto que eu quero colocar, portanto, 1906 
isso aqui é uma ópera bufa, isso é uma ópera bufa, quê que é ópera bufa? Falsa. 1907 

Isso aqui é um teatro, sabe por quê? Parte dos que estão observando, que estão 1908 

aqui na Prefeitura hoje, são os responsáveis pela farra das emendas, 600 1909 

(seiscentas) emendas de 2014 (dois mil e quatorze), lembram? Que foram 1910 
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aprovados 300 (trezentas). Eu sei, um está aqui, inclusive, dentro da Prefeitura, 1911 

e hoje falou, inclusive. E eu, na época, como Vereador, eu fui contra essas 1912 
emendas e disse: “não participamos desta farra de emendas”, porque foi feito à 1913 

revelia, por fora de uma Audiência Pública, na ALESC, que tinha 600 1914 
(seiscentas) falas e as pessoas foram desconsideradas, levaram para a Câmara, 1915 
a portas fechadas, que eu não participei, tudo que o Vereador Afrânio, na época, 1916 
uma oposição. Então, portanto, queria colocar, para terminar, de que qual é a 1917 

garantia que nós temos de outorga onerosa? Se o uso do solo criado e a 1918 
transferência de construir já tinham essas compensações e desconsideraram, 1919 

porque não dá para confiar nessa Prefeitura, que está junto do setor imobiliário 1920 
(…). Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Isabel Leopoldina da Luz. Senhora 1921 
Isabel Leopoldina da Luz por 2 (dois) minutos. Sra. Isabel Leopoldina da Luz diz: 1922 

Olha, eu quero falar de um bairro, onde eu nasci, e onde a gente vive, que é o 1923 
José Mendes. É o bairro que fica entre o Saco dos Limões e a Prainha. Tem o 1924 
pôr do sol mais bonito da cidade, tem 2 (duas) praias que, infelizmente, estão 1925 

poluídas (…) Sr. Carlos Alvarenga diz: Fala mais perto do microfone para nós. 1926 
Sra. Isabel Leopoldina da Luz diz: Necessidade de despoluição dessas praias, 1927 

porque a população, rapidamente, do centro e do bairro, podem chegar até elas. 1928 
Mas o que eu venho falar mais é que o nosso bairro precisa ser oxigenado, ele 1929 
foi abandonado há muito tempo por todos, pela Prefeitura. Lá é o bairro onde o 1930 
pessoal diz “já tivemos”, um mercado, já tivemos uma padaria, nós não temos 1931 

nada. Nós temos que, para comprar até a cebola, ir ao Saco dos Limões ou ao 1932 

centro da cidade. O grande problema que nós temos lá é que nós temos 2 (duas) 1933 
APPs, são áreas grandes, uma pertence ao SESC, a outra pertence à minha 1934 
família. Nós temos 13 (treze) mil metros quadrados, desses 13 (treze) mil, 3 (três) 1935 
mil são aproveitáveis atualmente, porque APP, ela cobre área que não é APP, 1936 
que não tem, são maneiras, não tem coisa, nós temos árvores de preservação, 1937 

mas temos coisas que não são. E nós chegamos a conclusão que, para manter 1938 
esses terrenos, nós precisamos de segurança, cerca, lutar contra invasões, 1939 
enfim. Vocês imaginem uma área grande, uma casa lá embaixo, e tendo que 1940 
cuidar disso aí. E nós estamos preservando, uma APP pertence ao SESC, ele 1941 

comprou do pessoal da Coca-Cola, mas eu só quero concluir, há necessidade 1942 

para que se mantenha essas APPs, que é o pulmão da cidade, que seja mudado 1943 
o índice construtivo desta área, porque só um condomínio forte, ele segura a 1944 

APP. Não é qualquer condomínio, nós já estamos de idade, estamos com 1945 

dificuldade de manutenção. Então nós solicitamos a mudança, e que seja olhado 1946 
nesse bairro, porque ele é muito bonito. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, 1947 

senhora. Sr. César Pompêo por 2 (dois) minutos. Sr. Cesar Pompêo diz: Muito 1948 
boa tarde. Eu creio que a gente deva falar daquilo que conhecemos bastante 1949 
bem, então, resolvi falar um pouco do assunto que eu trabalho, eu sou professor 1950 

da área da engenharia sanitária, mais especificamente da drenagem urbana. Eu 1951 
tenho um péssimo hábito de guardar jornais e temos aqui um jornal de 1995 (mil 1952 

novecentos e noventa e cinco). Olha, é um dia bastante triste e deveria ser muito 1953 
feliz: 24 (vinte e quatro) de dezembro. Muito bem. Nesse jornal, estava relatado 1954 
o evento que se passou alguns dias antes do dia 24 (vinte e quatro), que também 1955 
se repetiu aproximadamente em 2001 (dois mil e um), 2003 (dois mil e três), 1956 

2007 (dois mil e sete), 2010 (dois mil e dez), vamos continuar, vai ter, para trás 1957 

tem 83 (oitenta e três), tem 91 (noventa e um)... E naquele momento, nós temos 1958 

noticiado neste jornal, que a Prefeitura iria elaborar um Plano Diretor de 1959 
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drenagem para o município. Se passaram 18 (dezoito) anos, 18 (dezoito) anos 1960 

(… ) 18 (dezoito) anos dá tempo da criança ser feita, nascer, e tirar carteira de 1961 
identidade, maior de idade(…) A Prefeitura não fez nada. Nós, Universidade 1962 

Federal, procuramos a Prefeitura e ela condescendeu que seus funcionários 1963 
técnicos participassem das reuniões que nós promovemos, aquilo que foi 1964 
propagandeado aqui, pelo Secretário adjunto, é uma promoção da Universidade. 1965 
A Prefeitura participou, cedeu espaço, no dia que nós precisamos de 12 (doze) 1966 

mil e 300 (trezentos) reais para a divulgação das oficinas comunitárias, que era 1967 
a proposta nossa, a Prefeitura também não deu 12 (doze) mil e 300 (trezentos) 1968 

reais. Nós conseguimos fazer isso com recurso da Caixa Econômica Federal e 1969 
conseguimos concluir um diagnóstico. Se vai haver Plano Diretor, nós não 1970 
sabemos, ele está pronto. O diagnóstico, há 3 (três) anos, tá bem? Bom, vamos 1971 

lá, de outro assunto que eu conheço bastante bem. Como morador da Armação, 1972 
eu acompanhei a instalação daquele enrocamento provisório, que o Governo 1973 
Federal cedeu o recurso, quando nós estávamos sofrendo um processo forte de 1974 

maré. Isso foi no ano 2010 (dois mil e dez), ficou ali para a Prefeitura concluir o 1975 
processo e fazer a urbanização da frente. Ela fez 500 (quinhentos) metros até 1976 

hoje, são 12 (doze) anos, gente. E o resto do processo, nada. Então será que 1977 
nós devemos acreditar, agora, no que esses senhores dizem? As palavras são 1978 
lindas, não? As palavras são lindas, mas será que isso é real? Eu tenho dúvida, 1979 
e olha que dúvida é uma coisa que professor é especialista. Sr. Carlos Alvarenga 1980 

diz: Vou chamar os próximos 4 (quatro), antes de passar a palavra para Sr. 1981 

Gilberto dos Passos Aguiar. Sra. Beatriz Carmen Pallaoro, Sra. Vanda de 1982 
Oliveira Gomes Pinedo, o Vereador Afrânio, Sr. Gert Schinke. Sr. Gilberto dos 1983 
Passos Aguiar, número 62 (sessenta e dois), por 2 (dois) minutos. Sr. Gilberto 1984 
dos Passos Aguiar diz: Primeiramente, gostaria de cumprimentar o senhor 1985 
Prefeito, a mesa e todos nós aqui, que amamos Florianópolis. Eu sou natural 1986 

aqui de Florianópolis, meu estudo foi aqui na Federal, sou engenheiro na área 1987 
elétrica, e light design também, e economia, outros cursos. Então, sou natural do 1988 
Ribeirão da Ilha e aqui nesse local, aqui praticamente começou o meu primeiro 1989 
emprego, ou seja, rede de distribuição subterrânea. Então eu gostaria que fosse 1990 

contemplado de uma maneira, eu não sei como fazer essa contribuição agora, 1991 

mas, os próximos loteamentos na ilha de Santa Catarina, fossem com rede 1992 
subterrânea. Jamais fazer essa postulação, esse varal, varal de fio, como tem 1993 

varal na telecomunicações também. Nós começamos aqui no aterro da Baía Sul 1994 

com rede subterrânea, fomos para a beira mar norte, fomos para a Baía Sul. 1995 
Então eu peço também que olha a Edu Vieira, olha o centro de Florianópolis, que 1996 

está morrendo, porque não deu-se continuidade ao aspecto urbano, como a 1997 
revitalização. Então aquela área também poderia ser contemplada com rede de 1998 
distribuição subterrânea. Hoje, existe um sistema muito mais barato e não é 1999 

muito caro, mas a longo prazo é barato sim, diminui os defeitos e tem uma 2000 
técnica nisso aí, a valor presente naturalmente é cara. Então, é um apelo que os 2001 

próximos loteamentos sejam com rede de distribuição subterrânea, vamos evitar 2002 
essa “fiaceira”, não só de rede elétrica, eu sou oriundo do setor elétrico, né, estou 2003 
há 50 (cinquenta) anos no setor elétrico, estou no CREA, e ainda continuo 2004 
trabalhando com o projeto Eletro. E queria fazer outro apelo também. Um Plano 2005 

Diretor, dentro desse Plano Diretor, de iluminação pública, os senhores sabem, 2006 

“ah, tem a COSIP”, mas não é isso aí, eu quero falar o seguinte: onde é o centro, 2007 

onde é que são as periferias, que tem uma padronização da iluminária, o que 2008 
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está havendo? Está havendo um festival de luminárias, então isso aí tem que 2009 

ser tratado como mobiliário urbano. E, por último, seria o 5G que está chegando, 2010 
né, e eu não sei se já tem uma lei estadual sobre as antenas. Nós não podemos 2011 

transformar Florianópolis, como cidade histórica, cidade turística, no festival de 2012 
antena. Você sabe que o 5G aumenta o número de antenas, isso aí não é 2013 
novidade para os senhores (…). Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, 2014 
senhor. Sra. Beatriz Pallaoro por 2 (dois) minutos, número 69 (sessenta e nove). 2015 

Sra. Beatriz Pallaoro diz: Bem, eu não sei se é boa noite, boa tarde, porque eu 2016 
entrei aqui de dia, né (…) Bom, enfim, sintam-se cumprimentados. Então, uma 2017 

coisa que eu quero falar para vocês é assim: o Mittmann coloca que os que são 2018 
do contra, que venham, coloquem, e façam propostas. Só que assim ó, ele fica, 2019 
nem contei o tempo, mas mais de meia hora falando e nós temos 2 (dois) minutos 2020 

para falar, e a gente não tem o retorno de todas as contribuições das treze 2021 
Audiências. A gente não tem esse retorno, assim, e isso não funciona, porque 2022 
não é deliberativo, é consultivo, né, e esse consultivo, entre aspas, o quê que vai 2023 

acontecer após as Audiências, com todas essas contribuições? Cadê a 2024 
devolutiva? E aí, uma coisa que eu quero falar, que é uma coisa que me 2025 

preocupa muito, é a questão da outorga onerosa, tá. Essa cidade vai ampliar, 2026 
adensar, ampliar gabaritos, a gente vai ter uma outorga onerosa, que vai ser uma 2027 
cobrança, que quem vai poder pagar, vai ser as grandes construtoras, porque a 2028 
população em geral não pode pagar uma outorga onerosa, porque isso é muito 2029 

caro, né. E aonde vai aplicar? A gente quer, eu gostaria de saber, qual é a 2030 

aplicabilidade desses recursos, de que forma isso se torna transparente para a 2031 
população, porque assim, pelo que eu sei, essa outorga onerosa, ela está 2032 
vinculada ao Conselho da Cidade, só que o Conselho da Cidade, a maioria dos 2033 
assentos do Conselho da Cidade, é da Prefeitura, muito pouco assento da 2034 
comunidade. Então assim, vai, novamente, se fazer o que a Prefeitura está 2035 

querendo fazer, mesmo que tenha o Conselho da Cidade, e em função dessa, 2036 
vendo a aplicabilidade dessa outorga onerosa. Então eu tenho uma proposta de 2037 
que seja uma coisa mais transparente e que tenha a comunidade envolvida com 2038 
essa aplicação desses recursos, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 2039 

obrigado. Sra. Vanda de Oliveira Gomes Pinedo, número 71. Vanda? A Vanda? 2040 

Então, Vereador Afrânio por 5 (cinco) minutos. Vereador Afrânio diz: Bem, 2041 
pessoal, meu boa noite a todos e todas. Eu, inicialmente, eu queria rebater a 2042 

crítica do Secretário, dizendo que nas Audiências Públicas não surgiram 2043 

propostas, eu não concordo com isso e acho que, talvez, tenha faltado é a 2044 
atenção do Secretário. Vou lembrar aqui, rapidamente, em função do tempo, 2045 

algumas propostas e tentar explicar o alcance, para ver se ele também concorda. 2046 
Lá no norte da ilha, teve uma pessoa que vai ao microfone e diz o seguinte: “nós 2047 
precisamos de um hospital no norte da ilha”. Quando essa pessoa está falando 2048 

isso, eu tentei compreender o que ele está dizendo, que as centralidades não 2049 
podem ser centralidades somente para atividades empresariais, mas também 2050 

para estruturas públicas, a exemplo da saúde do norte da ilha. Se é verdade que 2051 
a cidade vai crescer, vai crescer, também, para o norte da ilha. E deveríamos 2052 
fazer ali um mapeamento, um zoneamento, que no meu modo de entender, 2053 
deveria ficar às margens da 401 (quatrocentos e um), nas proximidades do novo 2054 

Compre Forte, da loja Havan, porque pega Vargem Pequena, Vargem Grande, 2055 

Ingleses, Canasvieiras, Praia Brava, Cachoeira, Ponta das Canas, Praia do 2056 

Forte, Jurerê, pega Daniela, Ratones… Ali, numa área nobre, não lá num 2057 
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cantinho, mas numa área nobre, para botar uma estrutura pública. Quando a 2058 

pessoa se levanta, vai lá na frente e fala em hospital, eu acho que um urbanista 2059 
tem que entender o recado, certo? Tem que entender o recado, de estrutura 2060 

pública, serviço público… Aí vem aqui dizer “não, não tem”, ora (…) Também, ali 2061 
no continente, nós vimos a fala emocionante daquela senhora da Vila Aparecida. 2062 
Maravilhosa. Nós vimos falar, e a Silvia Lenzi já disse aqui, sobre as chamadas 2063 
operações urbanas consorciadas. Lá foi discutido que, no parágrafo único do 2064 

artigo 129 (cento e vinte e nove) da atual lei, tem que ser mantido, que diz que 2065 
qualquer operação urbana consorciada tem que ser aprovada em lei. Portanto, 2066 

pela Câmara de Vereadores. Enquanto não for, que se libere as construções, 2067 
mas como área residencial mista 2.5 (dois ponto cinco), 2 (dois) andares com 2068 
50% (cinquenta por cento). Foi discutido no continente. “Ah, não tem proposta 2069 

(...) Tem, eu poderia aqui falar das áreas verdes de lazer, da oficina que nós 2070 
fizemos na Câmara de Vereadores, sobre as ZEIS, as Zonas Especiais de 2071 
Interesse Social, sobre as AUEs, as Áreas Urbanas Especiais, botamos em um 2072 

CD, protocolamos no Pró-cidadão, encaminhamos para a comissão mista. Ora, 2073 
Secretário, vim aqui e querer desqualificar o conteúdo deste processo, que só 2074 

nasceu por determinação judicial! É bom que se diga! Porque a Prefeitura não 2075 
aceitou o processo participativo. Quero dizer mais, no meu modo de entender, 2076 
senhor Prefeito, no meu modo de entender, esta Audiência, ela está mal 2077 
localizada no tempo, porque se é verdade que, no dia 20 (vinte), vai ser 2078 

apresentada a minuta de lei para toda a sociedade, nós deveríamos dizer que 2079 

essa Audiência só poderia ser realizada após todos nós conhecemos a minuta 2080 
do projeto de lei e abrir para debate! E abrir para debate! Então, fazer uma 2081 
Audiência final, que não vai ser final, porque vai continuar a nossa luta, uma 2082 
Audiência, chamar isso de Audiência final e depois fazer apresentação da 2083 
minuta, onde hoje, aqui, nós tivemos o quê? Uma autopromoção da Prefeitura 2084 

no início, uma autopromoção, um marketing, e nós não tivemos a oportunidade 2085 
de debater o conteúdo da proposta que a Prefeitura já sistematizou, ou deveria 2086 
ter sistematizado, para encaminhar ao Conselho da Cidade. E eu pergunto, como 2087 
perguntaram aqui, onde estão os Vereadores? Quais são os membros do 2088 

Conselho da Cidade que estão aqui presentes hoje, por favor, levante o braço 2089 

(…) 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete)... De quantos? 2090 
De 40! O Conselho da Cidade tem que ser também discutido, o seu compromisso 2091 

com o processo participativo, e eu parabenizo a todos vocês do Conselho da 2092 

Cidade que estão presentes, inclusive, eu vi no processo das 13 (treze) 2093 
Audiências. Essa não é uma Audiência final (…). Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 2094 

obrigado, Vereador. Antes de passar a palavra para o Sr. Gert Schinke, vou 2095 
chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Jorge Getúlio Vargas, Sra. Denise de 2096 
Siqueira, Sra. Tereza Cristina Pereira Barbosa, número 87, Sra. Rosa Villamera, 2097 

não vai mais falar e Sra. Elaine Regina Oto. Sr. Gert Schinke por 2 (dois) minutos. 2098 
Sr. Gert Schinke diz: Boa noite. Esse processo que nós estamos vivenciando 2099 

aqui, ele se assemelha a um calhambeque com os 4 (quatro) pneus furados. O 2100 
primeiro pneu furado é o importar um conceito exótico, a realidade da nossa 2101 
cidade, e que já foi desmontado em falas anteriores que me antecederam. O 2102 
segundo pneu furado desse calhambeque é esse processo, é o método pelo qual 2103 

está sendo feito esse Plano Diretor capenga, na verdade, ele está 2104 

completamente ilegal! E aqui nós só estamos fazendo isso, por causa da justiça! 2105 

Ele deveria ter sido começado de outra forma e é isso que nós almejamos, com 2106 
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Audiências distritais, deliberativa de diretrizes que vão dar a forma final para o 2107 

Plano Diretor. O terceiro pneu furado é o tema de casa que essa Prefeitura 2108 
jamais fez, ao não implementar as políticas públicas, que aqui estão inúmeras, 2109 

centenas enumeradas nas falas durante essas 13 (treze) Audiências Públicas e 2110 
hoje aqui também. Porque deixou de fazer isso, aquilo, implementar o programa 2111 
disso, daquilo, etc. Só isso melhoraria os problemas que nós temos na nossa 2112 
cidade! O quarto pneu furado desse calhambeque é o bom senso fazendo um 2113 

trocadilho, porque aqui os dados, que está se baseando todo esse processo, são 2114 
do censo de 2010 (dois mil e dez), o que é uma vergonha para qualquer técnico 2115 

que se respeite! Em pleno senso em andamento, por quê não esperar no ano 2116 
que vem? Por que não esperar para o ano que vem? Com os dados corretos da 2117 
capital, porque agora não se sabe se tem, agora, 550 (quinhentos e cinquenta) 2118 

mil ou 600 (seiscentos) mil? Quem sabe? Quem sabe dizer? Bom, o quinto pneu 2119 
furado é o estepe, o estepe também está furado, aquele que mostraria o caminho 2120 
melhor para o futuro está furado, porque não leva em conta as mudanças 2121 

climáticas, o que o Prefeito tem que fazer é botar o calhambeque e comprar um 2122 
conjunto novo de pneu!. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Sr. Jorge 2123 

Getúlio Vargas, representando o CONSEG 31 (trinta e um), por 5 (cinco) 2124 
minutos. Sr. Carlos Alvarenga pede para os manifestantes respeitarem a fala do 2125 
Sr. Jorge. E avisa que ele tem 5 (cinco) minutos de fala. O Sr. Jorge diz: boa 2126 
noite a todos, boa noite a mesa. Eu tenho 2 (duas) demandas. A primeira é um 2127 

alerta. Que a presente reunião, e às 13 (treze) reuniões, eu estou chamando de 2128 

reunião, que a Prefeitura realizou com a população não foram Audiências 2129 
Públicas. Eu não estou tirando da minha cabeça. É como a Prefeitura tem 2130 
insistido em chamar de Audiência, mas não são Audiências. Elas foram 2131 
consultas, está sendo Consultas Públicas. De onde estou tirando isso? Da Lei 2132 
482 (quatro oito dois) de 2014 (dois mil e quatorze) que é o Plano Diretor e do 2133 

Decreto 23.874 (vinte e três mil oitocentos e setenta e quatro) de 2022 (dois mil 2134 
e vinte e dois) que está disciplinando esse processo, o artigo 15 (quinze). Lá na 2135 
Lei 482 (quatro oito dois) diz, artigo 299 (duzentos e noventa e nove): a Audiência 2136 
Pública é uma instância de discussão onde a Administração Pública informa e 2137 

esclarece dúvidas sobre planos e projetos de interesse do cidadão, direta e 2138 

indiretamente afetados pelos mesmos. Então aqui não está sendo apresentado 2139 
o Plano, não é uma Audiência, é uma Consulta que diz lá. A definição está no 2140 

artigo 301(trezentos e um): a Consulta Pública é uma instância consultiva que 2141 

poderá ocorrer na forma de questionários, ou assembleias, permitindo à 2142 
Administração Pública tomar decisões baseadas no conjunto de opiniões 2143 

expressas pela população interessada. Então, não estou (...) eu não sei como é 2144 
que não se viu isso. Então é a Prefeitura está modificando pela palavra. Mas a 2145 
definição está na Lei. Está na Lei 482 (quatro oito dois) e no Decreto 23874 (vinte 2146 

e três mil oitocentos e setenta e quatro) e são obrigatórias. Pelo Decreto que 2147 
disciplina, são obrigatórias Audiências e Consultas. E o interessante é que o 2148 

Decreto ainda fala de conferência. Por que não se convocou uma conferência da 2149 
cidade? É um momento oportuno, é um momento apropriado para isso, para a 2150 
população se manifestar e debater o Plano. A outra proposição, eu já fiz, já fiz 2151 
por escrito, eu já comentei na outra, mas eu quero repetir para ficar bem gravado. 2152 

Que o Plano Diretor ele tem que ter caráter estratégico, o que vem a ser isso? 2153 

Ele é de alto nível, ele não tem que chegar nos detalhes, ele tem que dar as 2154 

diretrizes. Mas as diretrizes não são palavras. Ah tem que ter uma cidade bonita, 2155 
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tem que ter a cidade organizada, tem que proteger o meio ambiente. não, isso é 2156 

geral. A mesma coisa que eu fizer um plano de viagem, ah eu quero conhecer o 2157 
mundo, e aí? Eu vou conhecer o mundo como? Tem que conhecer uma cidade 2158 

específica. Então ele tem que ser de alto nível das diretrizes, para cada para 2159 
cada setor e tem que ser abrangente. Abranger todos os setores, inclusive como 2160 
nós vimos aqui. A saúde precisa da educação, a educação afeta a segurança, 2161 
vai parar na polícia aquilo que não deu certo na educação. O saneamento afeta 2162 

a saúde, a saúde afeta o bem-estar e por aí, tudo está encadeado. Então o Plano 2163 
Diretor precisa é abranger tudo, dar indicadores para cada coisa, não ficar no 2164 

genérico. Então esse caráter estratégico, ele tem uma justificativa legal e uma 2165 
outra científica. A legal é que lá no Estatuto da Cidade estabelece que o Plano 2166 
Diretor é um instrumento básico. Então o Plano Diretor é o instrumento básico 2167 

da política de desenvolvimento, que está lá no artigo 40 (quarenta) e da 2168 
expansão urbana e a política urbana tem o objetivo de ordenar o pleno 2169 
desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então isso significa tudo, não é 2170 

só urbanismo, não é só densidade, adensar para a solução para tudo. Com 2171 
relação à justificativa científica, a cidade, todo urbanista sabe disso, que a cidade 2172 

é um organismo vivo e por isso um sistema complexo. Então o todo é maior do 2173 
que a soma das partes, e o todo afeta as partes, não dá para estudar separado. 2174 
E também as falas dos secretários, trouxe essa convicção, então cada um ali 2175 
que trouxe, eu sei que foi o Prefeito que convocou a tropa para defender o Plano 2176 

Diretor, louvável. Todo mundo concorda com tudo que cada um falou, mas isso 2177 

ressalta o valor estratégico que tem que ter o Plano Diretor. Ele tem que dar as 2178 
diretrizes e um indicador mensuráveis e depois o detalhamento é feito por cada 2179 
Plano. O Plano de Saúde, Plano de Educação e tudo mais. Bom, uma última 2180 
observação é que a Câmara devia já estar desde o início, como instituição, 2181 
participando do debate. Está lá no artigo 40 (quarenta), no parágrafo “a” diz que 2182 

os poderes executivo e legislativo deverão garantir a promoção de Audiências 2183 
Públicas e debates com a participação da população. Então a Câmara já devia 2184 
estar desde o início. O Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado Jorge. E chama 2185 
Sra. Denise de Siqueira, representando o Comitê Acessibilidade da UFSC, 2186 

por 5 (cinco) minutos. Nesse momento uma manifestante faz uma interferência 2187 

e o Sr. Carlos Alvarenga responde: tá depois dela a gente chama à senhora. 2188 
Pode falar por 5 (cinco) minutos. A Sra. Denise inicia sua fala: bom vou falar o 2189 

que eu tenho para falar, primeiro, boa noite a todos, a todos os que estão 2190 

(problemas no microfone) não tá? Alô. Sr. Carlos diz: espera aí, alguém pode 2191 
auxiliar ela no microfone? Ali por gentileza, eles já vão te ajudar aí, isso pode 2192 

tirar o tempo e colocar no colo dela, já estamos ajeitando gente calma. Sra. 2193 
Denise retoma a palavra: pronto resolvido, boa noite aos presentes boa noite à 2194 
mesa, boa noite principalmente ao Público que está presente aqui numa 2195 

segunda-feira, numa Audiência feita num horário inviável para a maioria da 2196 
população interessada e parabéns a vocês que são guerreiros, porque enquanto 2197 

tem pessoas que estão presentes aqui, ganhando e muito bem para estar aqui, 2198 
vocês estão aqui voluntariamente, preocupados com a cidade que moram. e eu 2199 
gostaria de fazer uma fala, começar a minha fala, fazendo uma observação sobre 2200 
o seu Michel Mittmann, quando ele falou, eu me senti ofendida na fala dele 2201 

quando ele despreza, desprezou a nossa intervenção, a nossa participação, 2202 

dizendo que a gente só reclama, o que não condiz com a verdade. o que falta 2203 

são ouvidos para o que temos a dizer, para que a construção seja coletiva. Eu 2204 
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falo aqui de uma condição, eu represento uma categoria da sociedade, 2205 

representada nas pessoas com deficiência, falo de um lugar que hoje é meu, que 2206 
não foi sempre meu, eu estou aqui hoje é por questão de um acidente de trânsito 2207 

e tô num lugar pelo qual todos passarão se a vida for generosa, não levar 2208 
subitamente, vai ser um lugar de passagem para todos. Então acho que seria 2209 
muito importante atenção para esse lugar. Eu fiquei durante muito tempo junto a 2210 
essa Prefeitura também, no Plano Diretor, é na representação da acessibilidade 2211 

e mobilidade e quero dizer que não é um diálogo fácil de ser feito, nem de 2212 
estando dentro e nem estando fora. E é triste isso. E eu espero que isso 2213 

realmente mude, porque a gente vê que nas falas, da representação das 2214 
instituições de controle, de comando da cidade, parece que tudo é lindo, que 2215 
tudo está resolvido, que as preocupações são super sérias. Mas se assim forem 2216 

e o tempo que faz que eles estão no controle, não era para ter um monte de 2217 
coisa resolvida gente? Não era para estar só eu aqui ou mais algum gato pingado 2218 
aí. Mas não é fácil estar presente aqui, não é. Ainda que eu esteja numa condição 2219 

privilegiada com relação aos meus colegas, que eu sei que estou. Eu represento 2220 
a universidade, eu estou nos campos de debate, eu já fui estagiária da 2221 

engenharia da Prefeitura quando eu fui mestranda na arquitetura da 2222 
Universidade Federal, e eu penso que falta interesse em ouvir o que a gente tem 2223 
para dizer. A sessão da Câmara hoje foi suspensa para que os representantes 2224 
nossos lá presentes estivessem aqui, já fizeram a contagem, chamaram né, 2225 

também tem meia dúzia de gato pingado, tem os que realmente lutam, mas a 2226 

grande maioria não foi lá trabalhar e também não veio para cá. Então a gente 2227 
sabe com quem que eles dialogam, a gente, eu ouvi sempre hoje de novo a 2228 
palavra adensar, adensar, adensar, adensar e fala-se muito em verticalizar como 2229 
solução para a cidade, quando a gente não vê a cidade resolvida na horizontal 2230 
para a quantidade de pessoas que elas já têm, para os moradores que já estão 2231 

aqui, a gente tem dificuldade de circulação entre outros. A gente vê 2232 
reinterpretação de termos de Lei, às vezes para modificar o uso dela na questão 2233 
da mobilidade e da acessibilidade. Temos um exemplo recente com relação à 2234 
polêmica das rendeiras na Lagoa, que eles reinterpretam a Lei para usar os pisos 2235 

de uma forma mais decorativa, para a cidade ficar bonita, mais do que funcional 2236 

né. Então é para a gente ver o tamanho do desafio que nós temos. Acho 2237 
sinceramente bacana o fato do Prefeito realmente ter participado de todas as 2238 

Audiências, acho importante desde que se tenha ouvidos verdadeiramente 2239 

abertos para acolher né, é todas as falas e tudo aquilo que se traz de importante 2240 
referente à cidade e pelos que vivem nela. Falta preocupação com o que já 2241 

existe, com quem já mora, com a questão da horizontalidade, com questão aos 2242 
condicionantes ambientais que nos avisam dos problemas que nós estamos e 2243 
vamos enfrentar ainda mais com relação às marés, a subida dos oceanos, os 2244 

bairros que a gente já sabe que estarão debaixo d'água, e que a Prefeitura 2245 
deveria estar preocupada em o que fazer e como realocar essas pessoas, e 2246 

como reorganizar a cidade antes de adensar. Paro aqui que o tempo acabou, 2247 
mas sigamos. O Sr. Carlos diz: muito obrigado. E chama Sra. Vanda de Oliveira 2248 
Gomes Pinedo que inicia sua fala: boa tarde a todas e todos e todes. Dizer para 2249 
esse plenário e para a população que saiu de casa e está aqui até agora, 2250 

saudações à mesa e saudações a todos que estão aqui nesse desafio. Sou 2251 

Vanda Pinedo o militante do movimento negro (...), eu sou moradora do Centro, 2252 

ali da José Boiteux e gostaria primeiramente eu quero dizer que esse espaço é 2253 
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infeliz porque a gente tem 2 (dois) minutos para falar de pautas que a gente não 2254 

vai conseguir, então parece assim: esse aqui a cidade quer te ouvir. Não. Não 2255 
vai ouvir porque não dá tempo tá. E não dá tempo de falar, não dá tempo de 2256 

dizer, não dá tempo de dialogar. Nós viemos a várias Audiências dizendo: 2257 
precisa ouvir a população, precisa ser ter oficinas, porque precisa 2258 
instrumentalizar, não é só ouvir, a gente não vem aqui falar de qualquer coisa. a 2259 
gente vem falar da realidade que a gente vive. e quando teve um Secretário lá 2260 

que falou e disse: se vocês têm propostas tragam, não. Se vocês (...) nós temos 2261 
proposta e vocês têm que querer nos ouvir, mas não ouvirem 2 (dois) minutos, 2262 

onde eu não tenho tempo para falar. Eu queria falar da questão da mobilidade, 2263 
porque transportar daqui para São José, de São José para Florianópolis, tem a 2264 
questão da mobilidade, queria falar, a gente não consegue discutir transporte na 2265 

Grande Florianópolis, eu queria falar das comunidades quilombolas. Em que 2266 
momentos que elas foram ouvidas para discutir o seu território? No outro 2267 
planejamento a gente teve oficina, onde o povo negro pode falar e pode discutir. 2268 

Nós podemos falar da nossa realidade, porque nós não queremos que aconteça 2269 
como foi feito com as comunidades quilombolas, os povos tradicionais, que 2270 

atropelaram a cidade. A cidade subiu por cima dos nossos territórios e agora nós 2271 
estamos gritando para que o nosso território volte novamente para nós. 2272 
Novamente nós vamos ter uma reforma da cidade que passe por cima da gente, 2273 
que passe por cima do povo negro, que passa por cima dos povos de terreiro, 2274 

que passem por cima dos povos tradicionais, e novamente a cidade passa sobre 2275 

nós e diz: queremos te ouvir. Não, não quer nos ouvir, quer nos esmagar, quer 2276 
nos expulsar do centro da cidade. O Sr. Carlos Alvarenga diz: muito obrigado 2277 
senhora. Sra. Tereza Cristina Pereira Barbosa, por 2 (dois) minutos. Ela inicia 2278 
e diz: boa noite a todos, boa noite. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Plano, 2279 
a 482 (quatro oito dois) de 2014 (dois mil e quatorze). Quantos de vocês aí 2280 

conhecem? Quantos? Porque olha aqui ó, nas reuniões que nós tivemos, nas 2281 
Audiências que nós tivemos, nós perguntamos quantos prédios estavam 2282 
previstos ali na Avenida Campeche. Nós estamos vendo que a Avenida 2283 
Campeche se transformou em um canteiro de obras, tem áreas que são 2284 

desmatadas, fontes aterradas, nascentes aterradas e nós não sabemos quantas 2285 

pessoas vão vir ali. Nós já estamos entupidos de carro, entupidos de gente, praia 2286 
poluída, Riozinho poluído, e não tem nada. Eu quero saber assim: quanto está 2287 

sendo produzido de resíduos pelos (...) vocês sabem? Quanto está sendo 2288 

produzido de resíduos pelos diferentes condomínios que estão sendo feito ali, 2289 
construídos, quantos condomínios serão feitos, quantos carros serão, estarão 2290 

vindo com essa nova aprovação de novos (...) isso é a 482 (quatro oito dois) que 2291 
vocês querem fazer uma revisão em cima de coisa que nem está pronta e que 2292 
nós não sabemos. Aí assim a vida da gente tá assim ó. Eu sugiro primeiro que a 2293 

482 (quatro oito dois) seja exposta em áreas Públicas, para que as pessoas 2294 
conheçam o que é a 482 (quatro oito dois). Quais os benefícios que elas vão 2295 

trazer, quais os benefícios dessas construções que só nos trazem prejuízos e 2296 
ainda privatizam os lucros e socializam os prejuízos né. Então eu assim, eu 2297 
sugiro primeiro que essa Lei seja conhecida, primeiro mostre às pessoas quantos 2298 
prédios vão sair ali, porque se vocês querem adensar, já imagino que aquilo lá 2299 

está ruim, agora bota mais prédios que estão sendo construídos. E outra coisa, 2300 

nós temos que criar uma Lei de responsabilidade individual, onde cada Prefeito 2301 

que criou, fez alguma Lei, depois que deixou a Prefeitura eles sejam 2302 
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responsabilizados pelos danos e prejuízos. É isso. Tem que haver uma Lei de 2303 

responsabilidade individual. Nós queremos, por exemplo, que o Jean vá pagar 2304 
os preços e os danos dos prejuízos que eles estavam nos causando. Essa é uma 2305 

coisa que é mais? Tem outra coisa, nós sabemos que só tem água para 147.000 2306 
(cento e quarenta e sete mil) habitantes na Região Sul, Costa Leste, que 2307 
abastece Ribeirão da Ilha, Armação, Pântano do Sul, Campeche, a todos só têm 2308 
água para 147.000 (cento e quarenta e sete mil). Há 2 anos atrás nós tivemos 2309 

uma seca enorme, uma (...). O Sr. Carlos Alvarenga retoma a palavra, agradece 2310 
a manifestação e chama Sra. Elaine Regina Otto. Elaine, antes de passar a 2311 

palavra para você vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Eugênio Luiz 2312 
Gonçalves, Sra. Zeli Sabino Delfino, Sr. Pedro Cavalheiro Almeida e Sr. Carlos 2313 
Leite. Sra. Elaine Regina Otto, por 2 (dois) minutos. A Sra. Elaine inicia sua fala: 2314 

boa noite a todos, me apresento, sou Elaine Otto, moradora de Coqueiros. a 2315 
proposta do Plano Diretor prevê verticalização e adensamento. a proposta do 2316 
Plano Diretor não prevê toda a infraestrutura básica e a contrapartida dos que 2317 

serão beneficiados com o potencial construtivo. Em respeito às entidades e a 2318 
todos aqueles que lutam por uma Florianópolis melhor para todos sugiro 2319 

explicitar na Lei do Plano Diretor a regulamentação da aplicação dos recursos 2320 
arrecadados com outorga onerosa, bem como a aplicação dos recursos 2321 
conforme o Estatuto da Cidade. Explicitar na Lei do Plano Diretor parâmetros 2322 
técnicos objetivos e concretos das exigências com infraestrutura para aprovação 2323 

dos projetos. Incluir na Lei do Plano Diretor a exigência da transparência, 2324 

tornando o Público o nome do empreendedor, localização, valor arrecadado da 2325 
outorga especial, valor arrecadado da outorga onerosa, onde foram aplicados os 2326 
recursos, população atingida. Prefeito Topázio, a cidade que queremos, nós é 2327 
que fazemos. a cidade quer ouvir você. O primeiro passo é retirar essa divisão 2328 
que nos separa, e tirar esse espaço que separa o Prefeito da população. Vem 2329 

pro lado de cá Prefeito, eu estou lhe fazendo uma convida, vem para o lado de 2330 
cá, conheça esta cidade é maravilhosa que nós queremos viver gestada pelo 2331 

senhor. Muito obrigada. O Sr. Carlos Alvarenga diz: obrigado. Sr. Eugênio 2332 

Luís Gonçalves, representando o Conselho Comunitário da Costa de Dentro, 2333 

por 5 (cinco) minutos. O Sr. Eugênio diz: cumprimentando a mesa Prefeito 2334 
Topázio, boa tarde, boa tarde, boa noite a todos. Bom, o que vou falar aqui 2335 

muitos já falaram. Este Plano setorial é um Plano da construção civil sustentado 2336 
no modelo desproporcional de crescimento desconectado da realidade 2337 

ambiental, urbanística e social de Florianópolis. Eu diria simplesmente que é um 2338 

Plano de Negócios, que pretende transformar a Florianópolis numa grande 2339 
corretora de imóveis. Os vídeos dos diversos distritos demonstram esta 2340 
percepção. Participamos de diversas Audiências Públicas, os reclamos da 2341 
sociedade foi unânime. Ausência de texto legislativo em reuniões comunitárias, 2342 

precarização do saneamento básico, da infraestrutura, da saúde, do transporte 2343 

público, da mobilidade urbana e da moradia popular, com uso de dados e 2344 
informações desatualizados, sem estudos da capacidade de suporte, induzindo 2345 
o cidadão a conclusões equivocadas. Outra grande falha, o município não 2346 
apresentou os estudos de impactos dos distritos, apenas uma expansão 2347 
urbanística e fora do prazo dos 15 (quinze) dias determinados pelo TAC. Cidade 2348 

inteligente começa por sua fundação, não pelo seu telhado. Com dados que 2349 

refletem a realidade da cidade. No Plano Diretor faltou acima de tudo, gestão 2350 
democrática. Nossos vizinhos como Garopaba e Biguaçu estão dando um 2351 
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exemplo de gestão democrática na elaboração de seus Planos Diretores. Aliás, 2352 

lendo as 1500 (mil e quinhentas) páginas do inquérito civil do Plano Diretor de 2353 
Florianópolis, ficou evidenciada a pressão política do município em detrimento 2354 

da legalidade do processo. Neste inquérito civil foi possível inferir a pressão do 2355 
município junto à promotoria da 28ª (vigésima oitava) do Ministério Público do 2356 
Estado, que pressionou, que pressionada pelo município, encaminhou o 2357 
inquérito civil ao centro de apoio de operação do meio ambiente do Ministério 2358 

Público que concluiu esse centro de apoio, após a apreciação legal. A - a revisão 2359 
do Plano deve ter o mesmo tratamento ao previsto na sua elaboração. Neste 2360 

caso, no meu entendimento o Ministério Público deveria exigir a mesma 2361 
metodologia adotada na elaboração do atual Plano Diretor, mediante a adoção 2362 
do núcleo gestor e das oficinas comunitárias, desconsideradas na metodologia 2363 

e no TAC. B - outro quesito apontado pelo centro de apoio foi a aplicação do 2364 
artigo 10 (dez) da resolução 25 (vinte e cinco) de 2005 (dois mil e cinco) com a 2365 
realização de conferência, excluída do TAC. ao final esse centro de apoio do 2366 

meio ambiente concluiu sugerindo a aplicação das orientações constantes do 2367 
manual fundamentos para a cidade de 2030 (dois mil e trinta) elaborado pelo 2368 

Cau de Santa Catarina. Estranhamente a 28ª (vigésima oitava) Promotoria, 2369 
desconsiderou os estudos legais promovidos pelo seu próprio centro de apoio 2370 
de meio ambiente. Ainda sobre a questão legal o Ministério Público firmou um 2371 
TAC com o município catarinense de Ponte Serrada, veja só, e dentro das 2372 

cláusulas foram incluídas oficinas comunitárias, seguindo as outras orientações 2373 

e notas técnicas dos Ministérios Públicos do Paraná, Goiás e Pará, e de seu 2374 
próprio centro de apoio. Então em Ponte Serrada, o Ministério Público exigiu 2375 
reuniões comunitárias, já em Florianópolis se dobrou a vontade política 2376 
impactando no princípio da legalidade e da impessoalidade. Conclusão, 2377 
Florianópolis parece um país com soberania própria, que não faz parte do Brasil, 2378 

com constituições e Leis diversas, autonomia municipal preceituada no artigo 30 2379 
(trinta) da Constituição, não significa soberania. mas a pressão política do 2380 
município de Florianópolis me faz pensar que a 28ª (vigésima oitava) Promotoria 2381 
do Ministério Público do Estado foi transformada num puxadinho do município. 2382 

Recomendações ao Sr. Prefeito: A - submeter a documentação do Plano Diretor 2383 

e a apreciação das nossas universidades, para dar luz e transparência, ciência 2384 
libertas as amarras dos interesses individuais, proporcionando o senso comum 2385 

e as melhores tomadas de decisões para o bem comum da sociedade. Nossas 2386 

universidades são referências nacionais com diversas áreas pioneiras. B - 2387 
submeter o texto legislativo em formato de oficinas comunitárias conforme notas 2388 

técnicas de diversos outros Ministérios Públicos Brasileiros. C - realização de 2389 
conferência, como determina o artigo 10 (dez) da resolução 25 (vinte e cinco) de 2390 
2005 (dois mil e cinco), recomendada pelo centro de apoio do meio ambiente do 2391 

Ministério Público do Estado e D - adoção do selo de Acessibilidade junto ao 2392 
portal eletrônico do município para atendimento da Lei 7801 (sete oito zero um), 2393 

possibilitando a participação de parcela significativa da sociedade, de forma 2394 
igualitária e unânime no processo do Plano Diretor de Florianópolis. Pessoal o 2395 
que eu vejo aqui, que a gente percebe, é uma falta de interação entre o município 2396 
e a sociedade. Quando existe falta de interação, não existe conhecimento, não 2397 

existe aprendizado. Nós não estamos aprendendo com esse processo aqui. Nós 2398 

estamos diferenciados e é esta a lição que eu tiro aqui, tá bom. Obrigado. O Sr. 2399 

Carlos Alvarenga agradece e chama Sra. Zeli Sabino Delfino, por 2 (dois) 2400 
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minutos. Boa noite a todos, sou moradora do Norte da Ilha, meu nome é Zeli, 2401 

moradora de Jurerê. Eu estou aqui para fazer uma única pergunta. Se o Plano 2402 
Diretor, o que ele está considerando aqueles moradores a mais de 40 (quarenta) 2403 

anos em sua casa, em seu terreno, e simplesmente o IBAMA vai lá, da noite para 2404 
o dia, transforma em área de preservação permanente, sem considerar que é 2405 
gente que mora ali, não é bicho. Então eu queria ver o seguinte: o que o Plano 2406 
Diretor, enquanto Prefeito, enquanto Estado, qual é o discurso, qual é a fala do 2407 

município com as demais esferas, para estar resolvendo isso. Não simplesmente 2408 
dizer: não ficam aqui porque não queremos vocês. Assim como não queremos, 2409 

não querem nós também, não querem equipamento público. Então estou aqui 2410 
clamando, pedindo para que a Prefeitura junte com o Estado, com o federal, que 2411 
resolva de uma vez por todas as áreas que foram transformadas em área de 2412 

preservação permanente sem considerar o ser humano. Então nós temos que 2413 
ter as 2 (duas) coisas. O cuidado com a natureza, mas também com o ser 2414 
humano. Se não existe ser humano, não existe natureza, é isso que eu queria 2415 

colocar. O Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sr. Pedro Cavalheiro 2416 
Almeida, representante do Sindicato Rural de Florianópolis, por 5 (cinco) 2417 

minutos. Cumprimento excelentíssimo Senhor Prefeito (pode puxar o microfone 2418 
para mais perto) obrigado. Cumprimentando o Senhor Prefeito, cumprimento a 2419 
mesa. Eu sou o Presidente do Sindicato Rural de Florianópolis, hoje temos 318 2420 
(trezentos e dezoito) associados ativos. Somos uma entidade sem fins lucrativos, 2421 

pedimos a Vossa Excelência Prefeito, um maior apoio aos produtores rurais, 2422 

pescadores, maricultores, e também agora das algas marinhas. Assim somos os 2423 
maiores produtores de ostra e mexilhão e seremos também o maior produtor de 2424 
algas marinhas, que é um poderoso despoluente do mar e um poderoso 2425 
fertilizante orgânico agrícola. Irá gerar muito emprego e renda ao nosso 2426 
município. Por isso precisamos de uma agricultura, uma Secretaria da 2427 

Agricultura forte e de mais apoio que temos, para que temos maior apoio ao 2428 
agricultor e que temos muita dificuldade em acessar Políticas Públicas como o 2429 
PRONAF e o PROJER. Queremos ser reconhecidos como produtor rural, 2430 
queremos muito e não conseguimos pagar o imposto, através de IPTU, por 2431 

nossa área ser um pouco maior que um terreno. As áreas de características que 2432 

atua o ITR são: Rio Vermelho, Ratones, Pântano do Sul, Sertão do Peri e 2433 
Ribeirão da Ilha. Então pedimos uma Secretaria da Agricultura forte para 2434 

podermos continuar produzindo alimentos de boa qualidade, obrigado. O Sr. 2435 

Carlos Alvarenga diz: nós agradecemos senhor. Sr. Carlos Leite, representando 2436 
o Sinduscon. Antes de passar a palavra vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. 2437 

Flávio de Mori, o número 119, Sra. Viviana Patricio, Sr. José Francisco Danilo de 2438 
Guadalupe e Sra. Lizete Contin. Sr. Carlos Leite, representando o Sinduscon 2439 
por 5 minutos. Boa noite a todos, eu represento o Sinduscon no Conselho da 2440 

Cidade, já num segundo mandato e antes de estar presente no Conselho da 2441 
Cidade, fiz parte também do núcleo gestor, do antigo núcleo gestor do Plano 2442 

Diretor. (nesse momento acontecem algumas manifestações que interferem a 2443 
fala do Sr. Carlos Leite e o Sr. Carlos Alvarenga explica que ainda estamos 2444 
dentro das manifestações das prioridades legais). Das 13 (treze) Audiências 2445 
Públicas, que eu já participei anteriormente, a exemplo do Prefeito e de uma 2446 

série de Vereadores aqui presentes, membros do Conselho da Cidade, cidadãos 2447 

efetivamente interessados em escutar, ouvir, eu fiz um resumo dos 3 (três) 2448 

principais pontos, porque tem uma série de coisas que vêm sendo colocados em 2449 
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cada um dos Distritos, e Sr. Prefeito não tem dúvida de que a questão da 2450 

mobilidade urbana, a questão da regularização fundiária e habitação de 2451 
interesse social e o saneamento são os 3 (três) pontos que despontam aí, 2452 

daquilo que nós, enquanto cidadãos, enquanto membros do Conselho da 2453 
Cidade, a Câmara de Vereadores, vai ter que levar em conta, quando da 2454 
discussão desta minuta que será encaminhada, provavelmente a partir da outra 2455 
próxima semana. Existe outro ponto que também é importante que seja mais 2456 

esclarecido, que é a questão do adensamento versus infraestrutura. Que as 2457 
pessoas acabam confundindo a ideia de que ao propor o adensamento, está se 2458 

excluindo a necessidade da infraestrutura. Isso não existe, a própria legislação 2459 
hoje existente, a própria legislação hoje existente, quem não conhece a 2460 
legislação sugiro que a consulte. (novamente acontece uma interferência de 2461 

manifestantes) não é não, mas a Senhora vai estudar, vai estudar que a Senhora 2462 
vai ver. O Sr. Carlos Alvarenga intervém, pede para parar o tempo do 2463 
representante do Sinduscon, e faz algumas explicações: Senhor, para o tempo, 2464 

para o tempo, para o tempo. Senhora, só enquanto não houver silêncio a gente 2465 
não vai continuar. Senhor, Senhores, o direito de fala por inscrição é a ordem de 2466 

fala, a vez é dele, o resto, inclusive a mesa se silencia para ouvi-lo. Assim como 2467 
foi com as pessoas que vocês estão acompanhadas, falaram e falaram. Então 2468 
por favor, silêncio. Não vai continuar o tempo dele enquanto não houver silêncio. 2469 
Nesse momento os manifestantes acusam o Sr. Carlos Leite e ele diz: não, eu 2470 

não chamei a população de burra, não chamei. O que eu falei (gritos e 2471 

xingamentos dos manifestantes) eu peço que o meu tempo seja parado. O 2472 
Presidente da Mesa informa que o tempo está parado e que enquanto não houve 2473 
silêncio não vai continuar. Continua a arruaça e o Sr. Carlos Leite diz: Senhora 2474 
essa falta de respeito só está acontecendo, pela primeira vez, nesta Audiência 2475 
Pública. A Senhora por favor me escute, por favor, a legislação já prevê que a 2476 

infraestrutura tenha que existir. Então existe provavelmente um problema da 2477 
aplicação da legislação atual, então acho que esse é um ponto de reflexão 2478 
também, adensamento não pressupõe não ter a infraestrutura, tem que ter a 2479 
infraestrutura. Não tem dúvida disso. A questão de AEIS e ZEIS que o Vereador 2480 

Afrânio que me antecedeu, ele bem colocou, nós fizemos na semana passada 2481 

uma oficina técnica na Câmara de Vereadores e quando eu digo nós, é o 2482 
Sinduscon, a bancada do PT e a bancada do PSOL, nós tivemos várias horas 2483 

de discussão importantes em relação a esses temas, e tem várias e boas notícias 2484 

acontecendo se vocês não sabem, mas no Conselho de Saneamento, foi 2485 
apresentado uma minuta de Projeto de Lei que versa sobre a Política Municipal 2486 

De Saneamento e pela primeira vez nos últimos 20 (vinte) anos, o Conselho de 2487 
Saneamento o Conselho de Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente e o 2488 
Conselho da Cidade, estão inseridos dentro da mesma Lei, de tal forma que 2489 

questões de saneamento não vão mais acontecer isoladamente do Conselho do 2490 
Meio Ambiente e do Conselho da Cidade. Então isto eu entendo que é um grande 2491 

avanço que nós já estamos conseguindo na cidade. Além disso, também vocês 2492 
provavelmente ainda não sabem, finalmente depois de 20 (vinte) e 30 (trinta) 2493 
anos está sendo criado (...) novas interferências dos manifestantes e o Sr. Carlos 2494 
Leite responde: sim, mas estão me deixem falar, eu estou do lado de vocês, 2495 

gente eu estou do lado de vocês. Vamos lá. Além disso, está sendo criado o 2496 

Comitê da Bacia Hidrográfica da Ilha de Santa Catarina. A Ilha de Santa Catarina 2497 

era o único lugar no Estado de Santa Catarina que ainda, é ainda, não tem um 2498 
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comitê de bacia hidrográfica. Os manifestantes continuam interferindo e o 2499 

Presidente da Mesa Sr. Carlos Alvarenga interfere: Pessoal nós estamos na 2500 
Audiência Pública assim como vocês falaram, espera só um minuto Carlos. Olha 2501 

só a gente tá na Audiência Pública todas as 13 (treze) Audiências as pessoas 2502 
que estão falando (***) foram respeitadas na hora de fala. É a primeira vez que 2503 
insistentemente a fala de um cidadão está sendo desrespeitada. Então eu vou 2504 
reiterar, por favor, nós queremos ouvir a manifestação de qualquer que seja a 2505 

pessoa que esteja ali, você assim como qualquer cidadão, quer se manifestar, 2506 
quer se manifestar, só pedir e se inscrever. Só pedir para se inscrever. Você vai 2507 

ter seu direito de fala. Quando tiver outro cidadão, qualquer que seja para falar, 2508 
eu peço que se inscreva ok. Então por favor, dê continuidade a sua fala Carlos. 2509 
Senhor, não estou mal informado senhor, é eu já fiz no início da Audiência, eu 2510 

expliquei as regras de participação, se você não fez a regra de participação (...) 2511 
ela já ficou exposto. Só estou explicando a regra. Enfim Carlos pode continuar a 2512 
sua fala. O Sr. Carlos Leite retoma e diz: mas assim ó eu penso que eu não 2513 

consigo terminar. Bom, vamos lá e, além disso, para os que não sabem também, 2514 
finalmente depois de 3 (três) anos o Conselho da Estação Ecológica de Carijós, 2515 

vai começar a funcionar a partir de uma reunião que acontecerá lá pelo dia 17 2516 
(dezessete) de agosto então assim, tem 3 (três) boas notícias de coisas que 2517 
estão acontecendo na cidade, que buscam alcançar aquilo que nós todos 2518 
almejamos. Embora às vezes pareça que determinadas ações, movimentos, nos 2519 

separam ou algumas pessoas tentam fazer com que isso aconteça. Eu tenho 62 2520 

(sessenta e dois) anos, nas 13 (treze) Audiências anteriores eu não usei a 2521 
prerrogativa de 60 (sessenta) anos e hoje eu usei, pelo seguinte fato: eu recebi 2522 
uma panfletagem onde uma associação de moradores, ousou dizer, por escrito 2523 
que o Conselho da Cidade já tem 30 (trinta) votos para aprovar um projeto que 2524 
não existe. Então eu quero deixar claro o seguinte, se tem 30 (trinta) eu não sei, 2525 

o meu voto não tem, o meu voto não tem, o meu voto não tem, o meu voto só 2526 
terá quando a minuta for apresentada e for discutida no Conselho da Cidade. 2527 
Está bem? E o processo não se encerra nem no executivo, nem do Conselho da 2528 
Cidade e sim na Câmara de Vereadores, ou seja, nós temos tempo e condição 2529 

para continuar discutindo. Muito obrigado. O Sr. Carlos Alvarenga agradece e 2530 

chama Sr. Flávio de Moro, representando a Associação de Moradores de 2531 
Ratones que inicia sua fala. Boa noite a todos, cumprimentando a plateia e 2532 

cumprimentando a mesa. O Processo Participativo de Revisão é um direito 2533 

assegurado pela Lei 10.257 (dez mil duzentos e cinquenta e um) de 2001 (dois 2534 
mil e um) e as resoluções 25 (vinte e cinco), 34 (trinta e quatro) e 83 (oitenta e 2535 

três) do Pró-cidades que ainda não está sendo exercido de forma plena, pois o 2536 
calendário que está proposto pela Prefeitura não permite uma participação 2537 
efetiva da sociedade em todas as etapas do processo. Não permitindo, por 2538 

exemplo, os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, 2539 
mandamentos constitucionais básicos. Desta forma entendemos que a partir da 2540 

finalização dessa primeira etapa, onde foram realizadas 13 (treze) Audiências 2541 
Públicas Distritais e essa Audiência Pública, na data de hoje, o encerramento da 2542 
Consulta Pública no dia 12 (doze) de agosto, a sociedade deverá ter acesso à 2543 
minuta do Projeto de Lei, abrindo novos prazos para que verifique as demandas 2544 

apresentadas e contempladas, permitindo também que possam posteriormente 2545 

propor propostas modificativas, supressivas e aditivas para que possa ser 2546 

analisadas tecnicamente e depois compartilhadas com a sociedade civil, 2547 
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compartilhadas num novo projeto. Essa minuta, na sua versão final, deverá ser 2548 

apresentada numa conferência da cidade ou numa Audiência Pública. Então o 2549 
processo não para por aqui. a gente acabou a primeira parte do processo e a 2550 

partir daí agora tem que conhecer o teor da minuta, avaliar o que foi proposto, 2551 
verificar se as nossas demandas foram atendidas e, a partir daí construir um 2552 
Projeto de Lei que seja para a cidade como um todo e não para alguns 2553 
segmentos. As diretrizes que a Prefeitura apresentou lá para o Distrito de 2554 

Ratones se resumiu praticamente a propor 2 (duas) centralidades, com 2555 
adensamento de gabarito. e o diagnóstico preliminar baseia em dados de 2010 2556 

(dois mil e dez) basicamente, na sua grande maioria, inclusive com erros 2557 
grosseiros, como já foi falado aqui que a gente transportou a ESEC Carijós de 2558 
Canasvieiras e Santo Antônio, para dentro de Ratones. Isso é um processo bem 2559 

mágico, não é? Apesar do diagnóstico ser superficial, a gente concorda, porque 2560 
lá só apresenta problemas. Problemas de mobilidade, problemas de saneamento 2561 
básico, precariedade na infraestrutura urbana e social. Então a gente concorda 2562 

com esse diagnóstico e é preciso então resolver esses problemas antes de 2563 
pensar em outras soluções. Em que pese a Prefeitura não promover os debates 2564 

e oficinas nas comunidades e imputou essa responsabilidade para a sociedade 2565 
civil organizada, sem oferecer meios e informações necessárias e adequadas. A 2566 
gente enquanto associação convocou os moradores de Ratones nos dias 14 2567 
(quatorze) e 21 (vinte e um), realizamos oficinas e definimos diretrizes do nosso 2568 

Distrito, que nós apresentamos na Audiência do dia 25 (vinte e cinco). Então 2569 

apresentamos proposições e dividimos a nossa fala em várias falas justamente 2570 
para poder contemplar todas as nossas proposições. Então nós estamos 2571 
apresentando propostas, apresentamos diretrizes relacionadas ao meio 2572 
ambiente, ao saneamento básico, a mobilidade, a infraestrutura urbana, a 2573 
infraestrutura social, ao uso e ocupação do solo, ao desenvolvimento sustentável 2574 

e a gestão democrática. Esperamos sinceramente que essas diretrizes sejam 2575 
respeitadas na elaboração do Plano Diretor. Nós de Ratones decidimos manter 2576 
as características rurais do Distrito. O que não combina com adensamento e 2577 
verticalização. A nossa participação não acaba aqui, gente. Queremos 2578 

participação em todas as fases do Processo de Revisão do Plano Diretor. 2579 

Obrigado. O Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sra. Viviana Patrício, 2580 
número 119 (cento e dezenove), por 2 (dois) minutos, que inicia então sua fala. 2581 

Boa tarde, boa noite. Eu quero perguntar a todos vocês. Vocês têm filhos? Tem 2582 

netos? Tem crianças? Eu venho falar em favor delas, dos animais e da natureza. 2583 
Vocês acham que nós vamos ter uma vida boa, nessa cidade ou em qualquer 2584 

lugar do planeta, desmatando, não tendo respeito pelos animais, não tendo 2585 
respeito pelas crianças que vêm morrer esses animais, vocês acham que o lucro 2586 
vai arcar com tudo isso. Eu estou falando de vida. Vidas importam. Os povos 2587 

originários hoje são um movimento mais forte que tem neste momento, o Brasil, 2588 
porque eles sabem que sem mata, que sem animais, não temos vida. Não se 2589 

trata de 4 (quatro), 5 (cinco), 16 (dezesseis) prédios. Não se trata de vir numa 2590 
cidade turística, que eu não vou recomendar, porque você passa horas no 2591 
trânsito. Se os parentes estão no norte, você vai demorar 4 (quatro) horas para 2592 
vê-los no sul. Provavelmente cheguem no pôr do sol. Vocês querem deixar mais 2593 

a cidade para provocar mais destruição. Vocês têm que ter em conta a natureza, 2594 

porque a natureza revida. Vamos ver o Morro das Pedras, tão contido nas áreas 2595 

costeiras com sacolas de areia. Vocês acham que o mar não tem essa força para 2596 
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terminar com todos nós? Tem previsão das geleiras desmanchar e muitas 2597 

cidades costeiras embaixo da água. E vocês continuam vendendo terrenos nas 2598 
áreas costeiras. Tem pessoas que vão pagar milhões por um terreno que vai 2599 

desaparecer, mas o pior de tudo é que vai desaparecer nossa vida, e nossas 2600 
crianças, nossos netos, nossos filhos. Pense por favor, e não pensem só com o 2601 
bolso. Obrigada. O Sr. Carlos Alvarenga chama Sr. José Francisco Danilo de 2602 
Guadalupe Fletes, e número 120 (cento e vinte), por 2 (dois) minutos, que inicia 2603 

sua fala. Boa tarde a todos. Eu amo esta ilha. Eu nasci na Nicarágua, conheci o 2604 
professor Justo e o Mauricinho que é o Secretário de Educação e muitos colegas 2605 

que estão aqui. Mas eu queria registrar aqui enfaticamente, que 2606 
coincidentemente estamos na época de vacas gordas como popularmente se 2607 
diz. Época de campanha. Daí a pressa de aprovar um Plano Diretor a toque de 2608 

caixa. É uma realidade. Então nós temos que fazer o seguinte, nos organizar 2609 
para que a comunidade, as manifestações populares. E eu queria aqui registrar 2610 
rapidamente que eu estou desde 1.977 (um mil novecentos e setenta e sete) 2611 

aqui, e lembro do Camarada Sérgio Grande, com grande participação popular, 2612 
implantou várias coisas que fizeram a diferença para a cidade. Tenho 8 (oito) 2613 

filhos, 8 (oito) netos e 2 (dois) bisnetos e quero que eles vivam em uma cidade 2614 
maravilhosa que nós temos. Que quando eu cheguei, eu andava com meu fusca, 2615 
que ainda tenho, e que depois foi substituído pelo (...), e o fusca tem seguro, não 2616 
vai furar pneu, porque não te abandona. E eu queria fazer com que a Prefeitura 2617 

visse a necessidade de que deixa um legado para que se lembrem do positivo 2618 

dela e não do negativo. Porque está deixando uma marca negativa. O relatório 2619 
que nós ouvimos aqui, eu estive na Audiência Pública em Santo Antônio de 2620 
Lisboa, porque eu moro lá no caminho dos Açores, num sítio rural belíssimo, e 2621 
nós temos que preservar, conservar, temos que ter qualidade de vida. Eu quero 2622 
chegar aos 80 (oitenta), 90 (noventa) anos. Eu quero morar aqui nesta ilha, 2623 

porque eu encontrei uma ilha paradisíaca e muitas vezes não lembramos que 2624 
nós temos que deixar um legado para o futuro.  E o Plano Diretor visto, é isso, 2625 
por que essa rapidez? Por que é a toque de caixa isso aí? Nós temos indicadores 2626 
sociais, indicadores que permitem que se faça um grande Plano Diretor. Foi 2627 

falado aqui, as universidades podem ser chamadas. Nós temos universidades 2628 

federal, estadual, privadas, temos especialistas que podem colaborar com os 2629 
especialistas da Prefeitura e que podem melhorar esse Plano, para depois 2630 

apresentar para a população e aí fazer oficinas comunitárias. É tão simples isso, 2631 

é simples, é só querer (...). O Sr. Carlos Alvarenga agradece a manifestação e 2632 
chama Sra. Lizete Contin. Antes de passar a palavra para a Lizete, eu vou 2633 

chamar os próximos 4 (quatro) e os últimos 2 (dois) das prioridades legais da 2634 
noite: Sr. João Henrique Peixoto, Sra. Érica Xavier de Oliveira, Sr. Hélio Quadros 2635 
Júnior, Sr. Fernando Silva de Assunção. Sra. Lizete Contin, por 2 minutos. 2636 

Então Senhor Prefeito, senhores integrantes da mesa, senhoras e senhores, nós 2637 
queremos iniciar dizendo que o Plano Diretor, ele tem que ser pensado acima de 2638 

tudo, para as pessoas que vivem na cidade e não a especulação imobiliária. Nós 2639 
tivemos o Vereador que falou que nós estamos pensando a cidade do futuro, 2640 
sim, essa cidade do futuro ela hoje dispõe de transporte terrestre, de transporte 2641 
coletivo terrestre, não está pensado o transporte marítimo? Nós vivemos numa 2642 

ilha rodeada de mar, todas as cidades e países que têm mar, que tem rio, usam 2643 

transporte marítimo. Nós somos uma ilha, também em um Estado, em que a 2644 

população idosa está crescendo bastante, significativamente, e nós temos que 2645 
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pensar políticas destinadas a população idosa, a população com mais de 60 2646 

(sessenta) anos. Nós estamos vendo muitas pessoas com mais de 60 (sessenta) 2647 
anos se manifestando aqui, pessoas preocupadas com a cidade onde vive. Eu 2648 

sou aposentada da Secretaria de Estado da Saúde, vivo em Coqueiros. Senhor 2649 
Prefeito queria agradecer que a lombo faixa foi melhorada lá em Coqueiros, 2650 
porque na última Audiência, onde se discutiu o Plano do Continente, nós 2651 
havíamos dito que uma pessoa idosa morreu, atravessando a faixa de segurança 2652 

em Coqueiros, foi atropelado e morreu e nós estamos na semana passada 2653 
Senhor Prefeito, outra pessoa idosa não foi atropelada, mas tropeçou, ficou 2654 

sangrando no banco, ali no banco, no ponto de ônibus, chamamos o SAMU, 2655 
levou 1 (uma) hora para ela ser socorrida. E daí nós queremos falar que é 2656 
necessário lá em Coqueiros, eu acompanho, porque eu vivo lá, e a gente 2657 

caminha bastante, e a gente vê que falta é melhorar para as pessoas idosas, a 2658 
mobilidade, as calçadas são inadequadas. a gente vê na calçada bueiro sem a 2659 
rampa. E na verdade nós precisamos ter uma cidade que proporcione ao idoso 2660 

caminhar tranquilo, seguro. Então além daquela lombo faixa, nós precisamos de 2661 

outra em Coqueiros. Porque muitas vezes há carros que fazem (...). O Sr. 2662 

Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado Senhora. Sr. João Henrique Peixoto, 2663 

representando a Associação da Ponta do Cacupé, por 5 (cinco) minutos. Boa 2664 
noite a mesa e boa noite a todos os presentes. Antes de tudo eu gostaria de 2665 

parabenizar as associações de moradores da cidade, que em sua grande maioria 2666 

dedicaram seus esforços e parcos recursos para denunciar as incongruências e 2667 
os absurdos da minuta anterior para um novo Plano Diretor gestada pela 2668 
Prefeitura, enquanto Prefeito Senhor Gean Loureiro. A nova minuta entre aspas, 2669 
a ser apresentada pelo Prefeito em exercício, Senhor Topázio Neto, 2670 

aparentemente nada mais é que uma maquiagem da minuta anterior a ver. A 2671 
população de Florianópolis, representada pelas suas associações de bairro, 2672 

solicitou um tempo maior e mais informações através de oficinas, para participar 2673 
na atualização e aprimoramento da Lei 482 (quatro oito dois). Isso nos foi 2674 
negado. Cabe salientar que a presente Lei, que é tão denegrida pelos órgãos 2675 

municipais e empresas do ramo imobiliário, foi bastante alterada no último 2676 
instante pela Câmara de Vereadores da época e sua implementação desde 2677 
então não contou com o zelo do Poder Público Municipal que tem sido omisso 2678 

na fiscalização e punição das irregularidades. Com isso quero dizer que o novo 2679 
Plano Diretor não vai corrigir absolutamente nenhuma das mazelas que aflige 2680 

atualmente a cidade, se a postura dos órgãos municipais não mudar. O trabalho 2681 
desenvolvido pela Prefeitura baseou-se na alteração substancial das tabelas, o 2682 
que afeta de forma indiscriminada toda a cidade, e apregoando que os mapas 2683 
de zoneamento não foram alterados. No entanto se a intenção do novo Plano é 2684 

estimular regularizações e adensamentos pontuais, o mesmo poderia ser feito 2685 

com alterações cirúrgicas no zoneamento, após debate com a população local e 2686 
fornecimento da infraestrutura necessária. Nossa luta por um Plano mais 2687 
participativo não contou com a ajuda do empresariado, nem foi divulgada pela 2688 
grande mídia, mas ela deve continuar na próxima etapa junto à Câmara de 2689 
Vereadores, onde os representantes que nós elegemos devem ser lembrados 2690 
dos seus deveres com os eleitores e de que em 2024 (dois mil e vinte e quatro) 2691 

teremos novas eleições. Obrigado. O Sr. Carlos Alvarenga chama Sra. Érica 2692 

Xavier de Oliveira, por 2 minutos. Boa noite a todos. Boa noite as pessoas da 2693 
mesa. Vou tentar continuar o que eu comecei dizendo em Ratones, porque 2694 
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desculpa, mas o tempo é uma merreca, não dá para quase nada e a gente às 2695 

vezes ensaia as palavras e acaba dizendo outra coisa. Eu começo a minha fala 2696 
lendo uma das diretrizes apresentadas nas nossas reuniões comunitárias de 2697 

Ratones, enquanto a gente fazia um estudo da do diagnóstico e da proposta 2698 
apresentada. Ratones tem proposta sim, e esperamos que elas sejam 2699 
contempladas. São propostas consistentes, em um bairro frágil e que demanda 2700 
um cuidado enorme com aquele território lindo que está lá. Eu vou ler uma 2701 

proposta só, para poder chegar onde eu quero que diz o seguinte: identificar 2702 
áreas de proteção ambiental APPs e APLs, com conflito de uso e implementar 2703 

ações reparatórias e mitigatórias, visando a redução do impacto e harmonia 2704 
ambiental. e aqui que eu quero chegar. Nós estamos vivendo uma desarmonia 2705 
ambiental, com uma empresa chamada Concreserv, travestida de comércio, 2706 

apresenta um CNAE, que é um código nacional de atividades, que não condiz 2707 
com a prática. É cimento para todo lado, todo dia. Eles conseguem renovar as 2708 
licenças ao longo do tempo. A empresa está cada vez mais ampliada, 2709 

cavoucaram o morro, enfiaram mais um silo lá dentro, como diz o nativo 2710 
enfincaram mais um silo então dá-lhe jogar a sujeira em cima das pessoas. 2711 

Gente doente no entorno, gente que já saiu de lá para se tratar, porque aquela 2712 
sílica lá causa inclusive câncer de pulmão. E aí eu pergunto: cadê a fiscalização, 2713 
por que essas licenças estão sendo renovadas? É uma empresa de grande 2714 
porte, ela tem condições sim de se instalar num terreno fora da cidade, manter 2715 

uma estrutura de escritório por lá e continuar suas atividades. Então é em alto e 2716 

bom tom que eu trago aqui a voz da comunidade: fora Concreserv, nós fizemos 2717 
um movimento, nós fizemos um movimento no dia da Audiência Pública, eu não 2718 
pude assistir até o final porque eu fui para a rua tentar ajudar os moradores a 2719 
organizar e já que nós não poderíamos entrar com essa faixa dentro do espaço, 2720 
então a gente diz em alto e bom tom o conteúdo dessa faixa: fora Concreserv, 2721 

cimento no pulmão dos outros não é oxigênio. O Sr. Carlos Alvarenga agradece 2722 
e chama Sr. Hélio Rodak de Quadros Junior representando a UFSC, por 5 (cinco) 2723 
minutos. Sr. Helio Rodak de Quadros Júnior diz: Boa noite a todos os 2724 
presentes da mesa, principalmente professor Paraná, que teve a honra de ser 2725 

nosso vice-Reitor quando estava na minha mocidade. Trago uma mensagem a 2726 

todos os presentes aqui dos Reitores Irineu Manoel de Souza e Joana Célia dos 2727 
Passos em relação a uma provocação que foi feita por algumas lideranças 2728 

comunitárias de Florianópolis, em especial Fórum da Bacia Itacorubi e a 2729 

Universidade vai responder com o seu sim na participação dos debates. 2730 
Primeiramente, vocês vão verificar que alguns debates já começaram a ganhar 2731 

um pouco mais de calor na Universidade, principalmente com a carta dos 2732 
docentes do Departamento de Arquitetura, assinada pelo professor Ricardo 2733 
Socas, mas que representa um conjunto de professores dentro da academia. 2734 

Essa carta será debatida no Conselho Universitário e, a depender de eventuais 2735 
ajustes e tal, poderá ser (***) à carta da Universidade Federal de Santa Catarina 2736 

sobre a matéria do Plano Diretor. Segundo ponto, vai ser criado nos próximos 2737 
dias um grupo multidisciplinar para discutir não apenas a matéria do Plano 2738 
Diretor, mas também o conjunto da política urbana em Florianópolis e a grande 2739 
Florianópolis, principalmente para contribuir nessa matéria em relação à oficinas, 2740 

estudos, etc., até porque a partir de algumas discussões que a gente verificou 2741 

na própria Constituição Federal, o Artigo 182 (cento e oitenta e dois), a gente 2742 

percebeu que, por exemplo, a política de desenvolvimento urbana, que é 2743 
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executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei tem 2744 

por objetivo ordenar, vou abrir o destaque, o pleno desenvolvimento das funções 2745 
sociais da cidade e a garantia e bem-estar de seus habitantes, isso é anterior 2746 

inclusive ao próprio Estatuto da Cidade, existe uma função constitucional 2747 
prevista na política urbana e que não se trata apenas de crescimento, mas tem 2748 
esses termos que estão sendo marcados: desenvolvimento e bem-estar de 2749 
quem habita aqui. No mesmo sentido, vamos começar a interlocução com outras 2750 

instituições públicas de educação superior, inicialmente IFSC e UDESC, para 2751 
começar a tratar essa matéria, a partir de uma provocação da professora Joana, 2752 

sobre a cidade ser um espaço pedagógico. Isso significa que a partir do 2753 
entendimento que o Plano Diretor, a política urbana ela mexe no nosso corpo, 2754 
ela possibilita a gente ter acesso a certos lugares e também não ter acesso a 2755 

certos lugares, a gente percebeu que tem um público cativo, dos nossos 2756 
estudantes principalmente, que o futuro dessa cidade ou o presente dele está 2757 
relacionado diretamente com a possibilidade de eles conseguirem ter o seu 2758 

diploma e muitos deles provavelmente serão os primeiros médicos, enfermeiros, 2759 
assistentes sociais de suas famílias, então nesse sentido a gente vai tentar um 2760 

projeto ousado, isso o próprio reitor Irineu Manoel de Souza cobrou quando 2761 
voltou da viagem ao Ministério da Educação, que é uma política de assistência 2762 
estudantil de caráter massivo. Três linhas iniciais, primeiro a construção de uma 2763 
moradia estudantil de caráter indígena, esse é um projeto sendo coordenado 2764 

pela equipe do Ricardo Socas, mas com uma equipe multidisciplinar do Centro 2765 

Tecnológico, já tem parte do estudo feito em Archicad, subentenda-se 2766 
utilizaremos a tecnologia BIM,que é Building Modeling Information, que é uma 2767 
das mais modernas e provavelmente será o nosso primeiro projeto em BIM, com 2768 
cerca de 156 (cento e cinquenta e seis) vagas destinado especificamente a 2769 
esses estudantes. Segundo ponto, Irineu quer duplicar a capacidade da moradia 2770 

tradicional que existe na Universidade, ciente de que isso ainda é uma limitação. 2771 
Terceiro aumentar a capacidade do Restaurante Universitário considerando que 2772 
o custo de alimentação em Florianópolis, principalmente para essa população 2773 
mais vulnerável, demanda uma política de restaurantes populares, ainda que a 2774 

gente não consiga dialogar isso na cidade, mas vamos trabalhar com a 2775 

Universidade Federal. Do ponto de vista do nosso déficit hoje, precisamos ter 2776 
10% (dez por cento), pelo menos, das garantias fixas de moradia na 2777 

Universidade, isso significa que a gente precisaria ter algo em torno de 4 (quatro) 2778 

mil vagas para a moradia desses estudantes e além disso, cerca de 16 2779 
(dezesseis) mil vagas a mais, não no sentido da vaga totalmente gratuita, mas 2780 

um valor de aluguel social que pudesse caber no bolso dessas famílias e 2781 
populações. É um projeto ousado, mas principalmente os estudantes indígenas 2782 
provocaram a gente nesse sentido. Digam quantos milhões que é e se precisar 2783 

nós vamos até em embaixadas recuperar, porque isso significa afirmar na 2784 
Universidade Federal de Santa Catarina uma justiça histórica com o nosso povo. 2785 

Nesse sentido, a gente está somando aqui, principalmente a todas as entidades, 2786 
seja associações empresariais, centros comunitários, movimentos, coletivos, 2787 
sindicatos, câmaras dirigentes, etc., para discutir a política urbana considerando 2788 
esse pressuposto básico de que o Plano Diretor é um instrumento básico, não 2789 

significa rebaixar o potencial que ele tem, mas ele não é o fim. É um ponto de 2790 

partida para discutir a função social da cidade, habitação de interesse social, a 2791 

questão da alimentação, a questão do acesso à cidade, à cultura, entre outros 2792 
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tantos fatores. Então só transmitir essa mensagem a todos vocês de que a 2793 

Universidade Federal de Santa Catarina estará nesse processo, que não é uma 2794 
corrida de 100 (cem) metros, é uma longa maratona. Obrigado. Sr. Carlos 2795 

Alvarenga diz: Obrigado Sr. Fernando Silva de Assunção, representando a 2796 
UFECO. Antes de passar a palavra, Fernando, vou chamar os próximos 4 2797 
(quatro), ok? Sr. Moisés Silva número 6 (seis), Sra. Daiane Cristina Piccoli, Sr. 2798 
Luis Antônio Rodrigues e Sr. Fábio Francisco Nunes. Fernando, a palavra é sua 2799 

por 5 (cinco) minutos. Sr. Fernando Silva de Assunção diz: Boa noite, salve, 2800 
salve. Dá um salve aí galera. Então, antes de eu começar eu vou dividir minha 2801 

fala em duas partes, eu represento a UFECO, que é a Federação das Entidades 2802 
de Moradores de Bairros aqui da cidade e, como uníssono, todas as regiões e 2803 
distritos da cidade, inclusive moradores de cidades vizinhas, vieram as nossas 2804 

reuniões dizer que esse Plano, ele não está sendo democrático, ele não está 2805 
sendo construído com as pessoas, ele não está sendo visto para as pessoas, 2806 
está sendo construído, está sendo pensado, planejado para as empreiteiras, 2807 

para as grandes empreiteiras, não é para as pequenas que são da cidade, é para 2808 
a MRV, é para as grandonas, é as que vão pegar, comprar a sua casa a um 2809 

preço de bananas e vai te vender a um preço de 2 (dois) tanques de gasolina e 2810 
então a UFECO como um todo, ela é contra não a revisão do Plano, ela é contra 2811 
o processo que está sendo feito, que não é chamado, não é construído, não 2812 
foram feitas oficinas, para sair daqui, a gente tem que lembrar que foi 2813 

judicialisado, não foi por boa vontade da Prefeitura, não foi por boa vontade das 2814 

pessoas, porém tem sido sim ocupado por entidades que compõem o Conselho 2815 
da Cidade, não é um total do Conselho da Cidade, mas entidades que têm fim 2816 
comercial, que tem fim exploratório e que não pensa no pobre, que não pensa 2817 
no florianopolitano, não pensa na região, pensa no dinheiro, no lucro, gente que 2818 
nem mora aqui, mas vai comprar apartamento para lavar dinheiro, para dizer que 2819 

tem, que é para dizer que tem crédito. Então essa é a fala da UFECO, essa é a 2820 
fala das entidades que compõem e aí eu vou colocar para vocês a minha fala, a 2821 
minha fala eu vou começar como sempre, Topázio, todo respeito a você, são 2822 
palavras duras, mas é o Gean que deveria estar ouvindo e não você. Isso aqui 2823 

é um grande caminhão de (***), o que que acontece gente, quando você vem, 2824 

eu sou paulista, vim de São Paulo para cá, porque a minha família, eu formei 2825 
família aqui, minha esposa mora aqui, meu filho nasceu aqui e eu fico muito feliz 2826 

porque essa cidade me deu uma família, me deu a quem amar e quem me ama, 2827 

porém eu tenho uma preocupação enorme com o futuro dessa criança que hoje 2828 
tem 10 meses, eu tenho um medo enorme como que vai ser a minha esposa 2829 

sendo velha numa cidade aonde não tem acessibilidade, uma cidade aonde não 2830 
pensa no trânsito, uma cidade aonde hoje, hoje tem terrenos, tem centenas de 2831 
terrenos que poderiam fazer áreas de lazer, de esporte e de cultura e não fazem, 2832 

mas tem lá no Ingleses, lá no norte da ilha, 25 (vinte e cinco) milhões de reais 2833 
investido em alargamento da praia, para que? Que é para tirar da irregularidade 2834 

os ricos que ocuparam a praia. Então assim, se você tem um grupo gestor que 2835 
diz que vai melhorar, que vai fazer, que quer fazer, que está com tanta pressa 2836 
de fazer, por quê que não fez já com o dinheiro que tem e fez com que já podia 2837 
ter feito. Porque é que, olha só gente, o tempo é curto, a gente sabe, todo mundo 2838 

quer falar, todo mundo está cansado, e aí eu queria muito revitalizar aqui a fala 2839 

dos Vereadores, pessoal cobrou muito “que Vereador que participou?” Tem sim 2840 

uma meia dúzia de Vereadores que participaram, que vocês viram em todas e 2841 
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se ver os vídeos, vão estar em todas, mas eu queria citar uma Vereadora aqui 2842 

que ela participou de uma reunião no centro, falou um monte de palavra bonita, 2843 
mas é preciso lembrar que ela foi na ALESC, disse que queria ouvir o povo, saiu 2844 

de lá e comemorou quando foi fechado uma ocupação que era para cuidar de 2845 
mulheres nessa cidade. Tem uma outra Vereadora também que participou, falou 2846 
um monte de coisa bonita, mas tem que lembrar que ela cerceia o direito ao lazer 2847 
dessa cidade quando coloca a proibição em caixas de som, coloca proibição de 2848 

bola em área de pobre, mas ajuda e apoia quadra pública montada pela 2849 
Prefeitura com todo o luxo na Beira Mar para rico. E aí eu quero lembrar também 2850 

de uma outra Vereadora, que essa sim tem participado, tem lutado e aí ela 2851 
inclusive teve o seu projeto roubado pela Prefeitura de Gean Loureiro, que é a 2852 
Vereadora Carla Ayres que está lá no fundo, que quando ela luta, ela fala, ela 2853 

briga junto com outros Vereadores, o Afrânio, o Marquito e muitos outros, o que 2854 
que é a coletiva? O que que acontece? São ignorados e eles sim estão brigando 2855 
aqui, são uma minoria lá e continuam brigando. Então vocês, na hora de votar, 2856 

pensa muito bem. Por que que está sendo feito agora? É ano de eleição, o Gean 2857 
largou a Prefeitura para sair candidato a governador. Por que que tem que ser 2858 

passado agora? Porque ano que vem passa o processo licitatório e aí isso aqui 2859 
vai começar a ser entregue, uma cidade enfeitada na eleição municipal e aí a 2860 
gente tem que ficar de olho em quem é que está querendo, quais os Vereadores 2861 

que estão apoiando e quais Vereadores que lutam a favor do povo, quem é que 2862 

está querendo dinheiro e quem é que quer melhoria. Obrigado. Sr. 2863 

Alexandre Felix diz: Obrigado, Fernando. Próximo a ter a palavra, Moisés da 2864 
Silva, número 6 (seis). Moisés, sua palavra por 2 (dois) minutos. Sr. Moisés N. 2865 
da Silva diz: Boa noite a todos e a todas. Primeiramente eu quero cumprimentar 2866 

o Prefeito Topázio, eu fiz o dever de casa e eu quero te dar um conselho Prefeito, 2867 
se você sente realmente em reeleger, eu sugiro que você troque esse grupo de 2868 

especialista para o desenvolvimento de Florianópolis. Digo mais, eu sei que é 2869 
difícil pegar a Prefeitura de um tarado de gabinete, é complicado, eu sei eu sei, 2870 
mas vamos por parte. No compilado de um resumo que aconteceu das outras 2871 

Audiências, fizeram um resumo muito breve de três coisas que são essenciais: 2872 
saneamento, água e luz. Precisou de várias Audiências para ter um resumo do 2873 
que é necessário para Florianópolis, mas aí eu quero deixar essa oportunidade, 2874 

eu quero realmente acreditar, Topázio, que o senhor realmente tem bom 2875 
coração, que o senhor tem visão, o senhor é um empresário respeitado e agora 2876 

o senhor pegou a Prefeitura de Florianópolis, então eu acredito que o senhor 2877 
seja sim possível e seja capaz de fazer uma gestão melhor que a do Gean, 2878 
porque o Gean não fez bosta nenhuma, o Gean além de (***) no gabinete, ele 2879 
(***) com a COMCAP, ele (***) com a Lagoa da Conceição, ele (***) com a 2880 

Universidade, então Prefeito, se você quer realmente reeleger, a gente vai fazer 2881 

com que cada Vereador realmente esteja a favor da população, a gente teve 2882 
uma senhora que é do Cacupé, liderança, a gente vai somar com vocês, para 2883 
que esses sem vergonha desses Vereador (...) Sr. Alexandre Felix diz: Obrigado, 2884 
Moisés. Próximo a fazer uso da palavra, Sra. Daiane Cristina Piccoli, número 7 2885 
(sete). Daiane, sua palavra por 2 (dois) minutos. Sra. Daiane Cristina Piccoli 2886 
diz: Boa noite a todos. Eu fiz uma historinha aqui porque na última, na Audiência 2887 

Pública do Plano Diretor na área Central, teve uma infeliz fala, então eu fiz uma 2888 

historinha para essa pessoa. Meu nome é Daiane Cristina Picolli, periférica, 2889 
moradora da Serrinha, pago água, luz e impostos. Minha fala hoje é para 2890 
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Jeferson Backer e todos os políticos que falam sem conhecimento sobre o 2891 

Maciço e suas comunidades. O Maciço do Morro da Cruz nasceu de ocupação 2892 
e resistência desde sua primeira casa construída, então se você mora nessas 2893 

comunidades, sendo ela construída há muito tempo ou há pouco tempo, faz 2894 
moradia de um terreno de compra e venda, você faz parte de uma ocupação. 2895 
Então respeite! Falar que é loucura pedir tubulações de esgoto lá no alto, são 2896 
falas de alguém que pouco conhece nossos becos e vielas e não entende nada 2897 

de política pública e moradia digna, que é um direito de todos. Gatos de luz, sim 2898 
temos muito e eu já perdi as contas também de quantas pessoas vi, moradores, 2899 

comprar tudo, relógio, poste, etc., e não ter a sua energia ligada. Lá em cima, 2900 
senhor Jeferson, tem muitos eleitores, muita gente honesta que mantém os 2901 
shoppings funcionando, restaurantes chiques funcionando, que mantém a 2902 

Prefeitura funcionando, então não generalize com suas falas e sua falta de 2903 
conhecimento e aprenda que sim, nós o povo somos maioria e somos os patrões. 2904 
Então não demora muito para darmos sua carta de demissão, precisamos de 2905 

uma Prefeitura que organize a casa, que cuide do seu povo, da sua saúde, da 2906 
infraestrutura e pare de querer agradar os cofres de grandes construtoras, 2907 

empreiteiras. Se temos dinheiro em caixa, vamos investir na população, em 2908 
médicos, postos de saúde e medicamentos, porque o povo está de olho e patrão 2909 
demite quem não trabalha direito para ele e nós somos os patrões. Fica a dica 2910 
para essa gestão. Obrigada. Sr. Alexandre Felix diz: Obrigado, Daiane. Próximo 2911 

a fazer uso da palavra, Sr. Luis Antonio Rodrigues, número 8 (oito). Sr. Luis 2912 

Antônio Rodrigues, sua palavra por 2 (dois) minutos. Sr. Luis Antônio 2913 
Rodrigues diz: Boa noite a todes. Falar depois aí da Daiane e de todos aqueles 2914 
que me antecederam, fico até sem palavras, mas enfim. Vou falar algo aqui que 2915 
ele tem mais a ver com a questão da dinâmica, senhor Topázio, a gente tem feito 2916 
ótimas conversas e tudo mais, o senhor tem se mostrado uma pessoa com um 2917 

bom atendimento, portas abertas, no entanto é necessário também fazer as 2918 
críticas, críticas construtivas e o que que acontece? A dinâmica que foi optada 2919 
e, eu provavelmente acredito que não seja pelo senhor, porque isso aqui é uma 2920 
extensão do governo Gean, foi uma dinâmica não inclusiva e isso sendo bem 2921 

respeitoso, por que? Pensar que, nós temos uma mesa aí com 9 (nove) homens 2922 

brancos e apenas 4 (quatro) mulheres, e isso vem se repetindo ao longo do 2923 
tempo, nós temos uma mesa é monocromática e aí quando nós… ah, outra 2924 

coisa, Secretário Araújo Gomes, é uma resposta para o senhor, o senhor 2925 

perguntou na sua explanação, o senhor falou que houve zero perguntas sobre 2926 
segurança pública, é lógico que vai haver zero perguntas sobre segurança 2927 

pública, porque essa comunidade, por exemplo, os que estão ali, eles se sentem 2928 
amedrontados, eles não… quem está contente hoje com a segurança pública é 2929 
o asfalto, foi feito uma fala interior do Vereador Afrânio, que ele tinha dito que a 2930 

dona Maria tinha feito uma excelente fala, sabe por que a dona Maria não está 2931 
aqui hoje, senhor Topázio? A gente lhe atacou ali falando sobre a situação, hoje 2932 

a polícia estava lá na Vila Aparecida e aí o que acontece? Continuando a fala ali 2933 
para o Secretário de Segurança Pública, por que que não se fala em segurança 2934 
pública municipal, Secretário? Porque nós temos hoje uma guarda municipal que 2935 
ela joga bomba no servidor público, que ela bate em outros colegas e a 2936 

satisfação do senhor, quando fala das demolições de casas periféricas e nós não 2937 

estamos falando das casas de exploração imobiliária, tanto é que pós a fala que 2938 

que a comunidade teve na Audiência do Continente, a comunidade identificou 2939 
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que o senhor apagou a postagem do seu Facebook lá onde falava desse jeito, 2940 

falando sobre as casas. Então assim, só pra dizer que essa comunidade está 2941 
completamente insatisfeita e nós queremos sim um olhar e que seja cumprido o 2942 

Despejo Zero. Sr. Carlos Alvarenga diz: Sr. Fábio Francisco Nunes. Senhor 2943 
Fábio, antes de passar a palavra para você, vou chamar os próximos 4 (quatro): 2944 
Sr. Hélio da Silva Leite Junior, Sr. Victor Gaspodini, Sra. Rosane Panini, Carlos 2945 
Alcebiades Nunes. Sr. Fábio Francisco Nunes por 2 (dois) minutos. Sr. Fábio 2946 

Francisco Nunes diz: Inicialmente gostaria de parabenizar as pessoas 2947 
presentes, à mesa e técnicos por toda a condução e a população por dedicar 2948 

seu tempo e energia na construção da cidade que sonhamos. Enquanto 2949 
Arquiteto, Urbanista e Consultor Estratégico, eu gostaria de destacar aqui duas 2950 
grandes lógicas que permeiam vários dos problemas que um Plano Diretor tenta 2951 

resolver ou evitar. A primeira lógica reúne aquilo que eu chamo de bênção e 2952 
maldição de Florianópolis. Somos uma capital, órgãos da administração estadual 2953 
iniciaram seu desenvolvimento e viabilizaram um centro altamente equipado e 2954 

com ele o desejo de morar o mais próximo possível do trabalho e de todos os 2955 
demais equipamentos que essa concentração artificial provocou, também somos 2956 

um paraíso com praias, o sonho de moradia de muitos brasileiros que não se 2957 
importam de precisar de carro até para ir na padaria, isso gera concentrações 2958 
naturais, equipadas ou não, e muito trânsito. A segunda lógica é a econômica e 2959 
financeira, por ela as pessoas decidem conforme seus recursos e crédito, pelo 2960 

que cabe no bolso, muitas vezes abrindo mão de morar perto do trabalho ou da 2961 

praia, mesmo que isso signifique perder tempo e energia no trânsito, por ela 2962 
donos de terrenos nessas áreas buscam vender pelo preço maior possível, por 2963 
ela construtoras, inclusive as para baixa renda, precisam de uma margem de 2964 
ganho para viabilizar seus negócios e os empregos que geram, por ela bancos 2965 
ganham juros pelo montante e pelo tempo de empréstimo, mas desde que os 2966 

imóveis sirvam de garantia, por ela o poder público jamais vai ter dinheiro e 2967 
tempo suficientes para resolver todos os problemas. Assim, independentemente 2968 
do local e equipamentos, nessa Floripa em que as normas mal escritas dificultam 2969 
a formalização e o melhor aproveitamento da sua ocupação, as moradias mais 2970 

valorizadas são também as que podem ser financiadas e aí as mais baratas, 2971 

irregulares, somente quem tem dinheiro à vista consegue adquirir. Além disso a 2972 
demora nas aprovações aumenta o custo financeiro das obras, o que encarece 2973 

ainda mais, isso explica o metro quadrado dos apartamentos irregulares no 2974 

Campeche serem muito mais caros que os das casas com escritura de posse, 2975 
explica o lançamento em São José chegar à metade do preço de Florianópolis, 2976 

explica o trânsito na Via Expressa para ir às melhores escolas, aos melhores 2977 
restaurantes, aos melhores hospitais, as praias mais badaladas. Tudo isso 2978 
sempre aconteceu, vai continuar a acontecer para o bem e para o mal, está claro 2979 

que não há um outro caminho para a nossa capital paraíso. Temos que otimizar 2980 
as áreas já ocupadas, no centro, nos bairros, nas vias principais, facilitar e 2981 

simplificar os processos para que esses locais possam e se equipem e reduza 2982 
os deslocamentos e moradias possam ser adquiridas e viabilizadas para todas 2983 
as rendas. Já ficou tarde demais para deixar para amanhã e muitos aqui 2984 
concordamos que o ontem definitivamente não funcionou. Sr. Carlos Alvarenga 2985 

diz: Obrigado. Hélio da Silva Leite, representando o CDL de Florianópolis, por 5 2986 

(cinco) minutos. Sr. Hélio da Silva Leite Júnior diz: “Boa noite a todos. É 2987 

primordial que todos nós, enquanto integrantes de sociedade de Florianópolis, 2988 
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moradores, empresários, servidores, políticos, etc., possamos participar para 2989 

contribuir nas soluções dos problemas que nós enfrentamos. Ouvi ao longo das 2990 
Audiências Públicas desses dias anteriores, estive em todas, várias falas sendo 2991 

contrárias às soluções de adensamento onde moram, em, outro exemplo, o 2992 
nosso bairro quer continuar exclusivamente residencial, sem fazer julgamentos, 2993 
só exemplos. Ao termos nossa moradia própria, não podemos negar aos nativos 2994 
ou os que aqui escolheram formar família e/ ou morar, o direito de conquistar sua 2995 

casa própria, assim como nós conquistamos anteriormente, nascidos aqui ou 2996 
não. O poder público municipal precisa das nossas contribuições, sugestões e 2997 

críticas, desde que construtivas para subsidiarmos este a propor as soluções 2998 
que nós sociedade tanto precisamos. Vivemos em constante mudanças e 2999 
precisamos nos adequar também constantemente, a CDL tem como princípio 3000 

básico trabalhar pela inclusão e desenvolvimento da sociedade, distribuição de 3001 
renda, empregabilidade, moradia aos trabalhadores, ambientes e infra estruturas 3002 
qualificados, pois só avançando no desenvolvimento social e ambiental, as 3003 

atividades produtivas conseguirão sobreviverem e se desenvolverem 3004 
alcançando através do desenvolvimento econômico, o tripé da sustentabilidade 3005 

em nossa cidade. Dentre as muitas sugestões que a CDL tem formalizadas, cabe 3006 
enaltecer a importância da viabilização de alteração de uso de imóveis, há 3007 
exemplos do centro histórico, transformando vários imóveis exclusivamente 3008 
comerciais em imóveis mistos, onde o térreo se mantenha comércio, mas que os 3009 

demais andares sejam estimuladas moradias, para que as pessoas que 3010 

trabalham no centro, também possam morar nele, também vários bairros é 3011 
necessário essa alteração de uso, para que, por exemplo, um morador que 3012 
possa ter o seu negócio instalado junto da sua residência e vice-versa. Ao 3013 
proporcionar essas ações também resgataremos a dinâmica e promoveremos 3014 
efetivamente a revitalização, a exemplo do nosso centro histórico, e dos demais 3015 

bairros, essencialmente residenciais, conforme os exemplos que dei acima. Pós 3016 
esses dizeres, desejamos que a Audiência de hoje possa ter uma riqueza maior 3017 
de contribuições e sugestões para produzirmos o melhor resultado da tão 3018 
necessária revisão do atual Plano Diretor. Muito obrigado, boa noite. Sr. Carlos 3019 

Alvarenga diz: Muito obrigado. Sr. Victor Gaspodini por 2 (dois) minutos. Sr. 3020 

Victor Gaspodini diz: Boa noite a todos. Meu nome é Victor Gaspodini, sou 3021 
morador e nasci aqui em Florianópolis e tenho participado de várias das 3022 

Audiências Públicas que aconteceram e uma coisa ficou muito clara em todas 3023 

elas, que a grande maioria da população de Florianópolis é contra o que a 3024 
Prefeitura está apresentando e por que que é contra? Por vários motivos, um 3025 

deles é a pressa, se dá para aprovar o Plano Diretor até 2024 (dois mil e vinte e 3026 
quatro), por que a pressa de aprovar agora de forma atropelada? Se a maioria 3027 
da população é contra, temos que exigir mais Audiências Públicas, depois que o 3028 

projeto estiver escrito, para garantir que as demandas, as reivindicações da 3029 
população, realmente entraram no projeto, se não, não vai ter adiantado nada 3030 

fazer Audiência Pública. Então, e aí dito isso, eu preciso fazer um registro, que 3031 
aqui está escrito que a cidade quer ouvir você, mas a gente sabe que isso não é 3032 
verdade, porque se dependesse dessa Prefeitura, o Plano Diretor ia ter sido 3033 
aprovado em janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) sem ouvir ninguém, só está 3034 

ouvindo porque a justiça obrigou a Prefeitura a cumprir a lei e fazer as Audiências 3035 

Públicas. E aí pessoal, queria colocar, aproveitando o meu tempo, que outorga 3036 

onerosa não vai resolver todos os problemas da cidade, discutir o Plano Diretor, 3037 

DocuSign Envelope ID: 4AECD75E-7A8D-429C-B3BD-DCBD9087B168



 
 

 

Página 63 de 118 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

revisar o Plano Diretor é algo que precisa de muita responsabilidade, tem que 3038 

pensar de forma crítica em como nós vamos ter saneamento básico para receber 3039 
todo mundo, em como que nós vamos ter mobilidade boa, em moradia popular, 3040 

porque é um absurdo e vocês deviam ter vergonha de falar aqui na Audiência 3041 
sobre hotel no sul da ilha e não falar de moradia popular, a Prefeitura que fala 3042 
de hotel no sul da ilha construiu uma moradia popular nesse tempo todo, isso é 3043 
um absurdo e para finalizar, eu queria colocar que é muito importante a gente 3044 

estar sempre atento na atuação dos Vereadores, em quem que a gente vai votar 3045 
para Vereador, porque no final vai ser os Vereadores que vão aprovar ou não 3046 

essa proposta e não adianta nada votar no Vereador do seu bairro, se o Vereador 3047 
do seu bairro é contra a comunidade do bairro e puxa saco da Prefeitura. Em 3048 
2021 (dois mil e vinte e um) o Plano Diretor não foi aprovado na Câmara por um 3049 

voto e aí fica o meu convite para vocês pesquisarem quem foram os Vereadores 3050 
que votaram para aprovar (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Sra. 3051 
Roseane Panini representando a AMOCAM, por 5 (cinco) minutos. Sra. 3052 

Roseane L. Panini diz: Boa noite. Eu quero começar a minha fala comentando 3053 
os dados compilados pela Prefeitura, apresentados pelo senhor Alexandre Felix 3054 

do IPUF, que mostrou que nas 3 (três) Audiências Públicas 682 (seiscentos e 3055 
oitenta e dois) pessoas falaram, isso significa uma média de 52 (cinquenta e 3056 
duas) pessoas por Audiência para uma cidade de 516 (quinhentos e dezesseis) 3057 
mil habitantes, isso é 0,01% (um centésimo por cento) dos habitantes que 3058 

falaram nas Audiências Públicas e a Prefeitura vende isso como participação 3059 

popular, nada significativo. Nessas 13 (treze) Audiências, segundo o compilado, 3060 
20% (vinte por cento) das falas, 122 (cento e vinte e duas) pessoas falaram da 3061 
falta de tratamento de esgoto e da falta de água, muito nos admira que não foram 3062 
compilados os dados das falas que são contra a verticalização, contra o 3063 
adensamento populacional, que estão intimamente ligados com a falta de esgoto 3064 

e a falta de água e nem também pedindo a participação popular, como oficinas, 3065 
isso daí também deveria constar nesses teus dados compilados. Nós sabemos 3066 
que as 13 (treze) Audiências Públicas foram garantidas por um termo de ajuste 3067 
de conduta e se o diagnóstico ou a leitura do território foram realizadas pelo 3068 

poder público municipal, não existe uma leitura comunitária da realidade distrital, 3069 

nenhum morador do Campeche, que é o bairro que eu venho, que mora na rua 3070 
Auroreal ou na rua do Gramal foi consultado se gostaria de ter um prédio de 6 3071 

(seis) andares, com garagem cobertura, que daí vira 8 (oito) andares no lado da 3072 

sua casa ou um hotel, como o Michel falou, provavelmente perto do aeroporto, 3073 
em cima de uma área alagável, de recarga de Aquífero do Campeche, isso para 3074 

o bem do nosso desenvolvimento. Quero contestar também o Secretário Michel, 3075 
que disse que não temos novos empreendimentos de moradia no Campeche, só 3076 
o LongView Empreendimentos Imobiliários está construindo mais de 300 3077 

(trezentos) apartamentos na Avenida Campeche, Tereza Cristina, isso dá quase 3078 
600 (seiscentos) carros se a gente levar em conta que um apartamento às vezes 3079 

tem 2 (dois) carros, e também tem um novo empreendimento, senhor Michel, 3080 
que está devastando uma área considerada na Avenida Campeche, próximo ao 3081 
Rio do Noca, a construtora diz ter todas as licenças, a gente não viu nenhuma 3082 
placa lá com um número de alguma licença, especialistas consultados pela 3083 

associação suspeitam que há um olho de olho d'água ou nascente no local e que 3084 

a vegetação foi suprimida além do permitido e as máquinas trabalham 3085 

rapidamente para aterrar essa área, em que, supostamente, se localiza olho 3086 

DocuSign Envelope ID: 4AECD75E-7A8D-429C-B3BD-DCBD9087B168



 
 

 

Página 64 de 118 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

d'água e para que tudo fique pronto para lançamento de empreendimento. A 3087 

AMOCAM segue defendendo o meio ambiente e com o discurso de que esse 3088 
processo de revisão do Plano Diretor é autoritário e antidemocrático, pois retirou 3089 

da nossa comunidade a oportunidade de estudar, compreender, analisar, propor 3090 
a revisão para o distrito por meio de oficinas, acompanhadas de cartogramas, 3091 
tabelas de uso de ocupação de solo. Nós precisamos discutir também os estudos 3092 
de impacto e a emergência climática, então temos até 2024 (dois mil e vinte e 3093 

quatro), conforme o Estatuto da Cidade e queremos esse tempo para a 3094 
comunidade pensar e construir a revisão do Plano Diretor que responda à cidade 3095 

como bem comum e não como bem privado, que beneficia somente a construção 3096 
civil. É isso que eu tenho que falar hoje, boa noite. Sr. Carlos Alvarenga diz: 3097 
Obrigado Carlos Nunes, número 14 (quatorze). Carlos Nunes? Ok. Então vou 3098 

chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Kauan Moraes Marsico, Sra. Lorena Babot, 3099 
Sr. Gabriel Pedro número 19 (dezenove), Sr. Ricardo Cesar Aquino Pereira. Sr. 3100 
Kauan Moraes por 2 (dois) minutos. Sr. Kauan Moraes Marsico diz: Boa noite 3101 

a todos. Eu sou estudante da UFSC, morador de Capoeiras e eu vim trazer hoje 3102 
um trecho de um livro muito interessante que eu recomendo para todo mundo 3103 

que nunca cogitou uma cidade sem carros, ele se chama “A Cidade para 3104 
Pessoas”. Acima de tudo, nunca perca a vontade de caminhar. Todos os dias eu 3105 
caminho até alcançar um estado de bem-estar e me afasta de qualquer doença, 3106 
caminho em direção aos meus melhores pensamentos e não conheço 3107 

pensamento algum, que por mais difícil que pareça, não possa ser afastado ao 3108 

caminhar. O desejo de uma cidade saudável é intensificado se o caminhar ou 3109 
pedalar forem etapas naturais do padrão de atividades diárias. Grandes 3110 
segmentos da população, em vários lugares, tornaram-se sedentários, uma vez 3111 
que os carros fazem todo o transporte, porta a porta. Um convite sincero para 3112 
caminhar e pedalar, como fenômeno natural é integrado à rotina diária, deve ser 3113 

um aspecto inegociável de uma política pública de saúde. Comparado a outros 3114 
investimentos sociais, particularmente os de saúde e de infraestrutura de 3115 
veículos, o custo de incluir a dimensão humana é tão modesto que os 3116 
investimentos nessa área serão possíveis às cidades do mundo todo, 3117 

independente do grau de desenvolvimento e capacidade financeira. De qualquer 3118 

forma, a preocupação e a consideração tornam-se os investimentos chaves e os 3119 
benefícios enormes. E eu gostaria de aproveitar o tempo aqui restante, inclusive 3120 

para o senhor Prefeito, que todos venham a conhecer um projeto, no qual eu 3121 

faço parte, chamado Parque Capoeiras, podem procurar no Instagram, bem fácil, 3122 
chamado Parque Capoeiras e daí revitalizar aquele espaço, que está 3123 

abandonado há mais de 10 (dez) anos, em um parque linear. Em criar um 3124 
sistema de mobilidade urbana pensado no ciclista e no pedestre e que ligue as 3125 
cidades de São José e Florianópolis. Que traga vida a região de Capoeiras, que 3126 

hoje em dia não tem acesso ao comércio, que possa ligar aquela cidade a tudo 3127 
o que é necessário e que a gente possa ter cidades mais verdes, pensadas para 3128 

pessoas e pensadas para quem caminha e para quem vive a cidade de verdade. 3129 
É isso, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Sra. Lorena 3130 
Babot, número 17 (dezessete), por 2 (dois) minutos. Sra. Lorena Morrupo 3131 
Babot diz: Boa noite. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de 3132 

poder falar aqui nessa Audiência Pública, também agradecer ao professor Lino 3133 

por ter nos homenageado, de estar aqui, eu também faço parte dessa turma que 3134 

participa da construção da cidade desde 2006 (dois mil e seis), então eu acho 3135 
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que é bem legítimo eu dar o meu depoimento aqui. Sou profissional da 3136 

Arquitetura, sou moradora da Cachoeira do Bom Jesus, estou formada em 3137 
Planejamento Urbano desde os anos 2000 (dois mil), praticamente nasceu a 3138 

minha profissão junto com o Estatuto da Cidade, então eu sou uma estudiosa e 3139 
eu gostaria de contribuir aqui com algumas provocações, começando a dizer que 3140 
as pessoas que vêm para Audiência Pública, algumas vem com uma 3141 
contribuição formatada e outras vem para nos fazer pensar, para nos provocar, 3142 

a parar e pensar, o que que as pessoas querem dizer? Qual é a mensagem? Às 3143 
vezes a fala é meio conturbada ou não é bem definida, mas alguma mensagem 3144 

ela está trazendo, então eu quero dizer que eu participei das Audiências 3145 
Públicas, assisti atentamente as demandas da comunidade e verifiquei os 3146 
desejos, sobretudo as necessidades de infraestrutura, de saneamento, de 3147 

serviços, moradia, e nós sabemos que não há oferta de moradia na cidade e o 3148 
que está previsto para a moradia de habitação social não é suficiente. A cidade 3149 
continua crescendo com empreendimentos informais e isso é reflexo da 3150 

necessidade das pessoas, entendo o conceito de incentivar a qualidade das 3151 
centralidades existentes, ainda que a delimitação em alguns casos gerem 3152 

dúvidas, devido o estágio de consolidação e a escala da proposta. Talvez a gente 3153 
não tenha que falar de números de pavimentos, mas de densidade, porque a 3154 
densidade que define o que que a gente pode atender com as nossas 3155 
infraestruturas e o que é necessário fazer para o futuro. No entanto, as pessoas 3156 

precisam morar, encontrar alternativas é o nosso desafio de manter a qualidade 3157 

de Florianópolis, viabilizar as moradias e atender a demanda do crescimento 3158 
populacional de 12% (doze por cento) ao ano em Florianópolis. Nesse sentido 3159 
quero deixar aqui a minha admiração, meu apoio ao trabalho realizado pelo 3160 
município e solicitar que de fato essa revisão contemple diretrizes e parâmetros 3161 
(...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Sr. Gabriel Pedro, número 19 3162 

(dezenove), por 2 (dois) minutos. Sr. Gabriel Pedro Canolle diz: “Primeiramente 3163 
eu gostaria de agradecer a todos que vieram participar deste processo 3164 
democrático e cumprimentar a todos da mesa, especial os Secretários e o senhor 3165 
Prefeito. E eu vim aqui para falar sobre adensamento e uso misto, mas eu me 3166 

senti na obrigação de mudar o que eu ia falar porque algo me incomodou 3167 

profundamente, que é que aqui não vieram pessoas na maioria das vezes a 3168 
propor soluções, só reclamar, ninguém aqui(…) Vocês não me vaiam, porque 3169 

vocês sabem que eu estou certo. Porque vocês não têm alternativa para essa 3170 

cidade, vocês não têm ideias, vocês não têm propostas e vem aqui é só 3171 
reclamar, tiveram tempo para fazer coisas e não fizeram, e vem aqui (…) e vem 3172 

aqui a me interromper rudemente. Eu vou pedir, eu vou pedir pra (...) Sr. Carlos 3173 
Alvarenga intervém: Seu tempo já interrompeu, senhor. Na hora que voltarmos 3174 
a ter silêncio, a gente prossegue. Sr. Gabriel Pedro Canolle retoma: 3175 

Impressionante a falta de educação, né (…) Todo mundo aqui falou (...) Sr. 3176 
Carlos Alvarenga intervém: “Já pedi silêncio, vou pedir silêncio novamente para 3177 

a gente escutar o cidadão falar no direito de fala dele. O cidadão tem o direito de 3178 
fala dele, ele vai se pronunciar dentro da liberdade de expressão dele. Pode falar, 3179 
senhor. Pode falar, senhor. Sr. Gabriel Pedro Canolle retoma: Todo mundo aqui 3180 
falou e teve o seu tempo para falar e quando vieram aqui (…) mas vocês são 3181 

mal educados, vocês interrompem. Esse é o exemplo do que a esquerda 3182 

brasileira quer para a gente? Esse é o exemplo que vocês querem passar para 3183 

o futuro do país? Gente, me ofendendo aqui, não me conhece. O que que é isso? 3184 
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O que que é isso? É uma barbaridade! Vocês vêem uma discussão democrática, 3185 

mas só é democrática até onde eu posso concordar? Só é democrático quando 3186 
as pessoas certas falam? Vocês tiveram tempo, não se proporam a falar nada 3187 

aqui, eu queria falar, eu queria falar sobre o uso misto, eu queria falar sobre 3188 
adensamento, mas eu me vi nessa necessidade, porque tivemos inúmeras falas 3189 
aqui e ninguém, todo mundo falou e não disse nada, qual que é a proposta de 3190 
vocês gente? O que que vocês querem fazer? Vocês querem ter uma cidade 3191 

com mais trânsito? Vocês querem ter uma cidade com menos oportunidades? 3192 
Isso me revolta, isso me revolta porque esse não é o povo de Florianópolis, isso 3193 

aqui é uma minoria organizada, é uma minoria que fala e é barulhenta e não tem 3194 
a representação real do que é o povo nobre de Florianópolis. Somente isso, 3195 
obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Sr. Ricardo Cesar Aquino Pereira por 2 (dois) 3196 

minutos. Ricardo Cesar? Sr. Ricardo Cesar está vindo? Ok. Senhor Ricardo, eu 3197 
vou só chamar os próximos 4 (quatro) aqui e eu já peço que essas pessoas se 3198 
posicionem a frente, por gentileza. Como eu falei no início da Audiência, eu vou 3199 

chamando de 4 (quatro) em 4 (quatro) e eu peço que as pessoas já venham à 3200 
frente para dar uma sequência as falas. Então novamente, vou chamar os 4 3201 

(quatro) antes da palavra para o senhor: Sr. Rafael Freitag, Sra. Maria Luiza 3202 
Franceschi Nicodemo, Sra. Lizete Machado Lessa, Sra. Marilene Raupp. Pode 3203 
falar senhor Ricardo, por 2 (dois) minutos. Sr. Ricardo Cesar Aquino Pereira 3204 
diz: “Animou um pouco aqui a situação, mas eu queria falar o que foi proposto 3205 

na fala anteriormente, que é realmente sobre adensamento urbano e 3206 

oportunidade. Principalmente eu como jovem, claro, sou manezinho, nasci na 3207 
ilha e provavelmente farei minha aposentadoria aqui na ilha, e eu não posso 3208 
acima de tudo deixar de falar das oportunidades que eu terei ou não terei no 3209 
futuro, não só meu, mas meus colegas também mais novos. Hoje em Floripa é 3210 
muito difícil tu conseguir alugar ou comprar a sua própria casa como estudante, 3211 

tu conseguir arrumar um emprego para uma qualificação um pouco menor ou 3212 
para pessoas que acabaram de sair da faculdade, a proposta do Plano Diretor e 3213 
da flexibilização, proposta aqui pela Prefeitura, não há uma proposta apenas que 3214 
realmente vá trazer perguntas importantes, como o trânsito, a qualidade de vida, 3215 

eu acho isso muito justo, mas o que a gente não pode esquecer é que somos 3216 

todos moradores dessa cidade e eu como estudante, sou realmente uma 3217 
minoria, pelo menos representada nas é nas Audiências Públicas, porque nós 3218 

estamos estudando, nós estamos trabalhando e nós normalmente não ouvimos 3219 

sobre esse tipo de coisa e tem pouca participação, de real, na política e na 3220 
opinião pública que acontece em Florianópolis e Florianópolis como uma cidade 3221 

estudantil não pode ignorar as necessidades do estudante, que é a falta de 3222 
oportunidade, a falta de emprego, a falta de uma moradia que realmente tem um 3223 
custo que é realista, um custo que dá para pagar. Então eu acho que o 3224 

adensamento urbano vai trazer muitas oportunidades, tanto de moradia, quanto 3225 
de emprego, uma proposta também que é a área mista, em vez de ter apenas 3226 

áreas residenciais e comerciais, misturar. Claro, dentro de uma proposta 3227 
analisada por técnicos, porém ela pode trazer uma facilitação para que, caso eu 3228 
more em um bairro misto, eu posso trabalhar na esquina, não preciso pegar um 3229 
carro, um ônibus, um transporte público, claro, não é todas as situações, mas 3230 

dar uma oportunidade para que isso seja colocado pelo menos em uma forma 3231 

mínima, pelo menos para introduzir a cidade de verdade à áreas mistas, acho 3232 

que trará muita oportunidade que trará muitos benefícios, não apenas para nós 3233 
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jovens, mas também para todos, porque queira ou não, os jovens não têm 3234 

realmente, por exemplo, faculdades na ilha, como que um jovem vai conseguir 3235 
ter uma moradia ou comprar uma casa perto de uma faculdade? Os aluguéis são 3236 

muito caros e não são culpa dos empresários, dos construtores, a falta de que 3237 
tem poucos aluguéis, se tem 100 (cem) mil estudantes e tem 2 (dois) 3238 
apartamentos, como é que o cara não vai subir o preço? A necessidade é, o 3239 
preço tá muito alto, então vão usar a oportunidade para crescer (...) Sr. Carlos 3240 

Alvarenga diz: Muito obrigado. Sr. Rafael Freitas por 5 (cinco) minutos, 3241 
representando o Instituto Socioambiental da Praia do Santinho. Sr. Rafael 3242 

Freitag diz: Freitag. Obrigado, é normal, pessoal troca e a minha letra é feia 3243 
também. Sr. Carlos Alvarenga diz: Peço perdão. Sr. Rafael Freitag retoma: “Era 3244 
pra ser de médico, mas não foi, foi para o turismo, eu fiz planejamento turístico 3245 

e bom… Primeiro, boa noite a todas e todos, Prefeito. Questão conceitual, acho 3246 
que a gente está falando muito em revisão, revisão e na verdade é um novo 3247 
Plano, tem uma nova minuta, então eu acredito que seja um novo Plano e não 3248 

tem problema de se ter um novo Plano, acho que é importante, até já fica uma 3249 
sugestão, Secretário Juliano, em relação à possibilidade de se ter e pensar um 3250 

Plano Diretor Turístico de Florianópolis, por que não pensar? Inovar um pouco 3251 
nesse avançar. Urubici já tem, outras cidades já tem, a gente pode pensar nisso. 3252 
Importante, senhor Alexandre, já falaram isso, eu acho que das 682 (seiscentos 3253 
e oitenta e duas) falas, eu gostaria de ver quantas foram contrários a 3254 

verticalização, eu acredito que foi em torno de 80% (oitenta por cento), até mais 3255 

por cento disso, mas não só contrário, contrário por que? E aí se teve mais de 1 3256 
(um) mil indicações do que pode se fazer. A gente tem que pensar que esse 3257 
Plano, esse Plano é para quem? Os 516 (quinhentos e dezesseis) mil habitantes 3258 
ou os outros 100 (cem) mil que vão chegar em 10 (dez) anos? Eu digo 100 (cem) 3259 
mil porque nunca se teve em 50 (cinquenta) anos, 70 (setenta) anos de 3260 

Florianópolis, nunca chegou a ter 10 (dez) mil habitantes, novos habitantes, por 3261 
ano em Florianópolis, então em 10 (dez) anos, esse Plano é para 10 (dez) anos, 3262 
no máximo a gente vai ter mais 100 (cem) mil habitantes, então a gente tá falando 3263 
de 500 (quinhentos), vai passar para 600 (seiscentos), não é 1 (um) milhão, 1 3264 

(um) milhão e 200 (duzentos), então esses 600 (seiscentos) mil habitantes, é 3265 

isso que a gente tem que pensar nesse Plano, é essa a ideia básica quando a 3266 
gente está trabalhando em um Plano, prazo e para quem. Bom, que mais? 3267 

Santinho, acho que é importante a gente falar em relação ao Ingleses Sul, se for 3268 

adensado mais o Ingleses Sul, que no mapa ali que vocês colocaram está 2 3269 
(dois) andares e na prática, na cidade real, está 6 (seis) andares, tem 5 (cinco), 3270 

6 (seis) andares na beira da Praia do Santinho, dos Ingleses Sul e aí o que 3271 
acontece? Eles construíram até na praia, 2017 (dois mil e dezessete) ficou meio 3272 
ano com ressaca e arrebentou 80% (oitenta por cento) dos muros nos Ingleses 3273 

Sul, o que eles construíram? Mais perto do mar ainda! Conseguiram construir 3274 
mais perto do mar, é só caminhar nos Ingleses Sul e vocês vão ver gente, é uns 3275 

dentes assim ó, puro muro em cima da praia, o que que vai acontecer agora? 3276 
Vão ganhar um prêmio, vão alargar a praia, para o pessoal que conseguiu fazer 3277 
isso. Bom, claro que toda a comunidade ganha, mas esse pessoal que tinha que 3278 
estar pagando por isso também, porque eles estão em cima da restinga, eles 3279 

estão em cima ali da faixa de areia. Bom, Prefeito Topázio, eu quero lhe falar 3280 

com o senhor, com respeito, que o senhor tem uma grande oportunidade nesse 3281 

momento de colocar a sua marca nesse Plano Diretor, o que veio até aqui a 3282 
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gente sabe de quem veio, veio de alguém que renunciou o cargo, Prefeito Gean 3283 

ele renunciou o cargo, ele queria uma coisa maior, está no direito dele, agora 3284 
quem é o Prefeito em exercício, o Prefeito é o Topázio e ele pode colocar a sua 3285 

marca, ele pode colocar a sua marca. Então essa marca, o que a gente está 3286 
pedindo? Todas as associações de moradores se organizaram, nós nos 3287 
organizamos e a gente fez as oficinas participativas, a gente já fez essa parte 3288 
que deveria ser da Prefeitura, que nós fizemos, nós nos organizamos e nós 3289 

temos propostas e essas propostas foram apresentadas, o que a gente quer 3290 
agora esse debate, um debate das propostas que a gente apresentou e o que a 3291 

Prefeitura vai organizar, nada mais do que isso. Eu sentia falta da Beatriz, a 3292 
Superintendente da FLORAM, porque mais de quase 1/3 (um terço) da cidade 3293 
são unidades conservação, quase 25% (vinte e cinco por cento) são unidades, 3294 

11 (onze) unidades municipais, do município, 11 (onze) unidades é 25% (vinte e 3295 
cinco por cento) do território, gente. E DEPUC, Departamento de Unidades 3296 
Conservação, até pouco tempo atrás tinham 3 (três) servidores para 30% (trinta 3297 

por cento) da ilha cuidar, 11 (onze) unidades para 3 (três), é inviável gente, não 3298 
tem como cuidar isso. Quanto que foi investido em trilhas? Se fala muito em 3299 

ecoturismo, quanto foi investido em trilha nos últimos 6 (seis) anos? Eu sei que 3300 
o Prefeito Topázio vai fazer isso, vai colocar no orçamento para o próximo 3301 
mandato, para o próximo ano, vai colocar os recursos da Prefeitura, mas até 3302 
então não teve e a gente precisa disso, se vende uma Florianópolis que é 3303 

ecoturística, mas de fato não acontece, gente. Vocês vão nas trilhas, vocês vão 3304 

ver o que que tem nas trilhas, é aquele caminho, muitas vezes lixo, falta a placa, 3305 
a gente mora nos Ingleses, tem um parque nosso, o Instituto Santinho foi criado 3306 
para valorizar, para trabalhar em torno do parque da Lagoa do Jacaré e a 3307 
CASAN, eu quero deixar registrado isso, a CASAN quer colocar duas estações 3308 
elevatórias de esgoto nessa ampliação que estão fazendo lá, que estão 3309 

arrebentando, a bom tempo, com a Onildo Lemos, eles querem colocar dentro, 3310 
não é do lado gente, é dentro da Lagoa do Jacaré e a menos de 20 (vinte) metros 3311 
do riozinho duas estações, é um cano de 5 (cinco) por 1 (um) que vai sair todo o 3312 
esgoto, a m (***) do Santinho e a gente sabe como acontece com a CASAN, a 3313 

gente sabe que os problemas, que falha, o sistema falho e a gente, não é uma 3314 

questão de quando, se acontecer um desastre, é quando vai acontecer. Então o 3315 
princípio da precaução passou batido e a gente sabe e a gente avisou isso faz 4 3316 

(quatro) anos, Lucas Arruda estava aqui e ele estava junto, ele disse se eu quiser 3317 

eu coloco dentro da Lagoa e ele conseguiu, ele vai colocar dentro da Lagoa. 3318 
Então está avisado, quando acontecer, tem assinatura, o desastre lá no 3319 

Santinho. Beijo. Sr. Carlos Alvarenga diz: Sra. Maria Luiza Franceschi Nicodemo, 3320 
número 24 (vinte e quatro), por 2 (dois) minutos. Sra. Maria Luiza Franceschi 3321 
Nicodemo diz: Boa noite. O Distrito de Santo Antônio de Lisboa, que agrega 3322 

Cacupé, Santo Antônio, Sambaqui e Barra do Sambaqui, elaborou uma nota de 3323 
repúdio da qual eu vou apresentar alguns pontos de repúdio ao processo da 3324 

revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Repudiamos o processo autoritário e 3325 
antidemocrático de revisão do Plano Diretor, pois retirou dos membros da nossa 3326 
comunidade a oportunidade de estudar, compreender, analisar e propor a 3327 
revisão para o nosso distrito, por meio de oficinas acompanhadas de mapas, 3328 

cartogramas, propostas e tabelas de uso e ocupação do solo e aí vem uma 3329 

pergunta, cadê a minuta do Plano Diretor? Repudiamos a proposta de revisão 3330 

do Plano Diretor pretendida pela Prefeitura de adensamento populacional em 3331 
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nossos bairros, sem a prévia infraestrutura como rede coletora de esgoto, 3332 

sistema viário, vagas suficientes em creches, escolas e postos de saúde, etc. 3333 
Repudiamos a propaganda enganosa que a Prefeitura faz do instituto da outorga 3334 

onerosa do direito de construir, anunciando que será solução para resolver todos 3335 
os problemas de infraestrutura da cidade. Repudiamos a omissão da Prefeitura 3336 
em não ter criado desde 2014 (dois mil e quatorze) o fundo municipal de 3337 
desenvolvimento urbano para receber os valores da outorga onerosa com a 3338 

devida prestação de contas. Repudiamos a omissão e negligência da Prefeitura 3339 
em não ter atualizado os dados de altos processamento desde 2014 (dois mil e 3340 

quatorze). Repudiamos a falácia da Prefeitura em prometer que todos os 3341 
problemas inerentes à ocupação desordenada e ilegal, serão solucionados com 3342 
o novo Plano Diretor. Repudiamos o engodo da Prefeitura em prometer aumentar 3343 

a oferta de moradia popular com o novo Plano Diretor. Não compactuamos com 3344 
retrocessos e com propostas que poderão gerar um colapso na nossa cidade. 3345 
Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Sra. Lizete Lessa, número 25 (vinte e cinco), 3346 

por 2 (dois) minutos. Sra. Lizete M. Ávila Lessa diz: Boa noite. Eu sou a Lizete, 3347 
como dito agora, eu sou moradora do Itacorubi e eu também tinha preparado 3348 

uma outra fala, mas agora eu me vejo impulsionada a responder o rapaz aquele 3349 
e dizer para ele que toda a população de Florianópolis é nobre, nós todos somos, 3350 
a cidade é feita por nós todos, a cidade é feita pelo nosso trabalho e as nossas 3351 
necessidades devem ser contempladas e respondidas, debatidas com bastante 3352 

espaço e com bastante esclarecimento para aqueles que não conseguem chegar 3353 

aqui às 4 (quatro) horas da tarde ou às 17 (dezessete) e 45 (quarenta e cinco) 3354 
nas Audiências Públicas. Nós precisamos de maiores detalhamentos, porque eu 3355 
louvo a iniciativa de terem feito impressões de vários documentos, mas não 3356 
soluciona o problema para aqueles que são absolutamente leigos no assunto ou 3357 
que não tem a possibilidade de acessar pela internet por muito tempo longos 3358 

documentos e que podem se deter horas estudando sobre a revisão do Plano 3359 
Diretor atual ou do novo Plano. O que me chama atenção, para reiterar a maioria 3360 
das falas que aqui tivemos, é que nós estamos num processo açodado e 3361 
desnecessário de pressa, na vontade de revisar algo que para nós ainda não 3362 

está claro. Então assim, nós temos tempo, nós estamos falando de tempo, nós 3363 

queremos mais tempo para debater e talvez até concordarmos com algumas 3364 
propostas, possivelmente concordaremos, a gente sabe que a cidade vai 3365 

crescer, no entanto a gente precisa de clareza para isso, a gente precisa de 3366 

certeza. Porque o nome de vocês vai ficar impresso nesse processo, mas as 3367 
agruras desse processo serão sofridas por todos nós. Então assim ó, menos 3368 

pressa e mais cautela e paciência conosco porque a cidade é nossa, é de vocês 3369 
como gestores, mas é profundamente nossa enquanto habitantes. Obrigada. Sr. 3370 
Carlos Alvarenga diz: Sra. Marilene Raupp. Sra. Marilene, número 27 (vinte e 3371 

sete). Sra. Marilene, enquanto você vem, eu vou reiterar e pedir os próximos 4 3372 
(quatro) que eu já vou chamar, para vir à frente após a fala dela. Sr. Carlos 3373 

Apollaro número 28 (vinte e oito), Sra. Bernadete Quadro, Vereadora Lívia 3374 
Guilardi e Sra. Chaiane Coelho. Marilene, a sua fala por 2 (dois) minutos. Sra. 3375 
Marilene Dandolini Raupp diz: Boa noite a todos e a todas. Eu sou professora 3376 
aposentada da UFSC, sou da área da infância e sou moradora do Itacorubi, do 3377 

Parque São Jorge. Nós nos organizamos, moradores do parque São Jorge, de 3378 

que a fala minha que seria a apresentação de duas faixas que nós produzimos, 3379 

inclusive quando eu cheguei aqui, eu fui impedida de entrar com as faixas, tirei 3380 
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a parte da madeira, disse é só com o plástico, eu entro só com o plástico, não, 3381 

não pude entrar. Então eu vou ler o que diz as duas faixas e depois vou 3382 
complementar a minha fala. O que que a comunidade do parque São Jorge diz, 3383 

reivindica um Plano Diretor efetivamente participativo, queremos ser ouvidos, 3384 
queremos participar da elaboração do Plano Diretor, ou seja, não só ser ouvidos 3385 
como na Audiência Pública, mas também participarmos, porque só sermos 3386 
ouvidos não é o suficiente queremos a participação que já veio sendo 3387 

reivindicada por muitos que falaram antes de mim e uma segunda faixa, por uma 3388 
cidade mais humana e integrada, manutenção das áreas verdes de lazer, mais 3389 

praças e parques e aí, nesse sentido, eu vou aproveitar o tempinho ainda que 3390 
me sobra para eu focar na questão da criança, da infância. Florianópolis não é 3391 
uma cidade que pensa a criança, que pensa infância, quando eu digo isso eu 3392 

estou me referindo para além das escolas de educação infantil, as famílias 3393 
precisam que a cidade ofereça espaços adequados, apropriados para o lazer 3394 
das crianças, porque, caso contrário, a escola de educação infantil é a única que 3395 

consegue possibilitar a essas crianças espaços de socialização. Então do que 3396 
que eu estou falando? Eu estou falando de mais praças, mais praças 3397 

estruturadas, adequadas, eu estou falando de espaços culturais, seguras 3398 
certamente, espaços culturais para a infância, então é nesse sentido que eu 3399 
gostaria de reforçar e falar algo que vai para além do que os outros já falaram 3400 
(...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, então senhora. Sr. Carlos Apollaro, 3401 

representando a AMONC por 5 (cinco) minutos. Sr. Carlos Alberto Apollaro 3402 

diz: Boa noite, boa noite a todos. Eu queria trazer algumas reflexões, eu participei 3403 
já de algumas Audiências, já trouxe algumas reflexões a mesa, mas eu queria 3404 
complementá-las. A gente consegue ver de forma uníssona a manifestação da 3405 
população, da comunidade, dos moradores da cidade e eu queria dizer que essa 3406 
discussão, não é uma discussão de esquerda ou direita, não é uma discussão 3407 

de nobres ou prepotentes, não é uma discussão de nativos ou de quem adotou 3408 
a ilha, isso são falas preconceituosas, isso é uma discussão do morador de 3409 
Florianópolis, de quem quer viver em Florianópolis e vocês também, com todo o 3410 
respeito à mesa, são moradores e que querem o bem da cidade, então a gente 3411 

acredita muito nisso. Então será que não é a hora de parar tudo? Será que não 3412 

está tudo errado? Será que a gente não está a 13 (treze) Audiências falando a 3413 
mesma coisa para vocês e vocês não estão enxergando que tem alguma coisa 3414 

errada? Vocês querem solucionar o saneamento? Vocês querem trazer a 3415 

melhoria para a cidade? Vocês querem trazer a moradia popular? Vocês querem 3416 
melhorar a mobilidade da cidade? Ou vocês querem adensar e aumentar o 3417 

gabarito? E aumentar o metro quadrado construído e aumentar a arrecadação 3418 
da Prefeitura. Essa é a grande pergunta. Então a população está falando uma 3419 
coisa repetidamente e a única resposta que o Plano traz é aumentar a 3420 

construção civil, aumentar o número de gabaritos e aumentar a arrecadação da 3421 
cidade. Então essa é a primeira reflexão, com todo o respeito, que eu faço, eu 3422 

acho que está na hora de parar tudo e vamos recomeçar. A Universidade Federal 3423 
está vindo aqui, está dizendo que está nomeando uma comissão para discutir a 3424 
questão urbanística da cidade, como é que nós estamos nomeando uma 3425 
comissão e daqui 8 (oito) dias a gente vai ter o Plano que vai ser apresentado 3426 

para os próximos 10 (dez) anos da ilha? Junto a isso eu queria fazer uma 3427 

pequena reflexão com relação ao saneamento, com todo o respeito ao Carlos 3428 

que fez uma fala sobre a infraestrutura, que a infraestrutura é pré-requisito e tudo 3429 
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mais, nós estamos falando há 20 (vinte) anos do saneamento e o pré-requisito 3430 

não veio e a construção continua seguindo e aí vão me responder: a solução do 3431 
saneamento é o emissário no sul da ilha; peguem o Plano de saneamento de 3432 

2021 (dois mil e vinte e um) que dá, mostra um caos na cidade, uma projeção de 3433 
caos, de falta d'água, de falta de estrutura de tratamento, de falta de capacidade 3434 
de atendimento no norte, no continente, no centro, no sul da ilha, o emissário 3435 
submarino não vai solucionar nenhum desses problemas, o emissário submarino 3436 

do sul da ilha é só a carta para se colocar 500 (quinhentos) mil pessoas no sul 3437 
da ilha, que a população é totalmente contra. Ninguém quer colocar 400 3438 

(quatrocentos) e 500 (quinhentos) mil pessoas no sul da ilha, então a gente tem 3439 
que dar nome aos bois, trazer transparência. Outro problema, vocês estão 3440 
propondo no Plano uma centralidade no Campeche Alto, vocês estão propondo, 3441 

por exemplo, o emissário submarino não vai atender toda essa região, então nós 3442 
estamos trazendo, a solução para o saneamento do sul da ilha é o emissário, só 3443 
que ele não vai atender essa região, mas vamos adensar essa região, vamos 3444 

botar 7 (sete), 8 (oito) andares nessa região e aí, na última reunião do 3445 
Campeche, com todo o respeito, o Prefeito falou que não iam ser aprovadas 3446 

construções, não ia ser aprovadas esse aumento de gabarito sem a estrutura do 3447 
saneamento, a gente acabou de citar aqui que tem um La View lá que são, sem 3448 
citar nomes, mas já citando desculpa, que são 2 (duas) mil pessoas, que está 3449 
saindo o Habite-se nessa semana ou nesses dias sem saneamento e tem uma 3450 

outra construção do lado que vão ser mais 2 (duas), 3 (três) mil pessoas sem 3451 

saneamento e nós estamos propondo botar 7 (sete) andares na Avenida 3452 
Campeche, da SC, sem saneamento e não adianta falar que o emissário 3453 
submarino vai trazer o saneamento, porque ele não atende essa região, então 3454 
falta transparência, falta responsabilidade, vamos parar tudo, para tudo e 3455 
começa tudo de novo! Está na hora da gente criar, assim, eu acho que a gente 3456 

tem que ter uma equipe competente, é uma equipe competente, eu não estou 3457 
criticando a equipe, eu acho que a gente tem técnicos competentes, a gente tem 3458 
que a técnicos competentes na fiscalização, tem competentes na segurança, 3459 
competente na saúde, competente no corpo principal da Prefeitura, por que que 3460 

a gente realmente não traz transparência para o processo? Traz qualidade nesse 3461 

processo e vamos atender as respostas que a gente está trazendo aqui nas 3462 
reuniões, vamos atender, vamos responder os questionamentos da sociedade. 3463 

Parem para pensar quem está defendendo esse Plano, não sou eu, eu estou 3464 

aqui como representante de uma associação, como esse candidato a Vereador, 3465 
como o morador de Florianópolis que adotou a ilha, porque… de coração, só que 3466 

eu, na rua, no dia a dia todo mundo questiona, o que que vocês estão querendo 3467 
com esse adensamento? Nós estamos com caos anunciado para a cidade, então 3468 
vamos parar, acho que vamos para tudo e vamos repensar. Está na hora 3469 

realmente da gente ter responsabilidade, transparência nesse processo. 3470 
Obrigado e desculpa. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado. Sra. Bernadete 3471 

Quadro, representando o Conselho Comunitário do Córrego Grande, por 5 3472 
(cinco) minutos. Sra. Bernadete Quadro diz: Então, boa noite a todos, boa noite 3473 
Prefeito. Eu represento, eu sou representante do Conselho Comunitário do 3474 
Córrego Grande e faço minha fala no sentido de garantir a participação popular 3475 

nesse processo de construção de uma política pública no qual a Prefeitura quer 3476 

excluir os principais atores, as pessoas que serão impactadas diretamente com 3477 

essa revisão. Para quem ainda, e eu agora vou falar para quem vai assistir 3478 
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depois, porque esse pessoal aqui já está cansado de ouvir, mas para ficar 3479 

registrado e para quem ainda precisa compreender esse processo equivocado, 3480 
Prefeito, cujas Audiências Públicas só aconteceram por determinação de um 3481 

TAC, no qual, pasmem, não está sendo cumprido na sua totalidade, convido a 3482 
leitura dos diversos documentos já produzidos pelos coletivos representantes 3483 
dos moradores de Florianópolis e eu vou falar aqui sobre a carta pela cidade, por 3484 
um Plano Diretor participativo que não leve Florianópolis ao colapso. Vou falar 3485 

também, Prefeito Topázio, eu não sei se o senhor leu, mas o manifesto dos 3486 
professores, do Departamento de Arquitetura da UFSC, que eles discorrem suas 3487 

preocupações com o atual processo da revisão, não estamos falando sobre 3488 
propostas, estamos falando do processo de revisão desse Plano e que teria a 3489 
possibilidade de ser revisado até 2024 (dois mil e vinte e quatro). Convido 3490 

também a leitura e eu vou incluir agora a nota de repúdio do distrito de Santo 3491 
Antônio, muito importante e as diversas participações nas Audiências que estão 3492 
gravadas em vídeos, podendo ser acessadas a qualquer tempo. Eu falo aqui ao 3493 

Secretário Mittmann, que ele falou, na última fala dele, ele disse que a gente não 3494 
trouxe propostas, eu me senti desrespeitada, porque o Córrego Grande trouxe 3495 

propostas na reunião, na Audiência do dia 18 (dezoito) de julho, então a nossa 3496 
proposta foi desconsiderada, foi desrespeitada. Lembrando ainda que se trata 3497 
de uma lei, a 482 (quatro, oito, dois) de 2014 (dois mil e quatorze), que contém 3498 
mais de 300 (trezentos) artigos e que a Prefeitura não aponta e não apontou 3499 

quais são os artigos que serão alterados e excluídos ou incluídos, que não 3500 

apresentou estudo sobre a capacidade de suporte das fontes de abastecimento 3501 
da água. do sistema de esgoto e drenagem pública, das redes de energia 3502 
elétrica, sistema de pavimentação, transporte, comunicação de toda a cidade e, 3503 
sem esquecer, das capacidades, que eu já tinha falado lá na outra reunião, dos 3504 
postos de saúde, incluindo o Córrego Grande, das escolas, das creches, sim, o 3505 

crescimento vertical das cidades implicam em todo o sistema, para o bem e para 3506 
o mal. Resumindo, por imposição de tempo de fala, eu venho reivindicar aqui em 3507 
nome do Córrego Grande, toda a Florianópolis, que a população possa participar 3508 
desse processo de revisão, que o Conselho da Cidade é o retrato da vontade, 3509 

do desejo exclusivamente da Prefeitura e dos construtores e os empreendedores 3510 

do ramo imobiliário, incluindo aí também os interesses dos Vereadores. Me resta 3511 
um tempinho, vou agora só discorrer a respeito daquilo que foi trazido como 3512 

dados, sobre as manifestações, então foram falados, teve bastante falas, né? E 3513 

muitas vezes as falas nas Audiências Públicas, elas não foram conclusas, as 3514 
perguntas não foram respondidas, eu estou, fiz proposta na última Audiência, até 3515 

hoje eu não tive a resposta daquilo que a gente tinha proposto e quantas pessoas 3516 
reclamaram do processo que não respeitou o artigo 10 (dez) do TAC, o qual 3517 
estabeleceu um debate, deveria ser feito, ser realizado um debate aqui, essas 3518 

Audiências, não está com acontecendo o debate, debate é eu perguntar e vocês 3519 
responderem, eu argumentar, vocês contra argumentarem, isso é debate. Diante 3520 

de tudo isso eu acho, para mim é suficiente, eu espero, com todo o respeito, que 3521 
nós sejamos ouvidos, que nós sejamos respondidos e que a minuta possa ser 3522 
distribuída para toda a população para ser discutida também. Sr. Carlos 3523 
Alvarenga diz: Obrigado. Vereadora Lívia Guilardi, representando o mandato da 3524 

Coletiva Bem Viver, por 5 (cinco) minutos. Vereadora Lívia Guilardi diz: “Boa 3525 

noite a todos que resistem aqui desde às 4 (quatro) da tarde, boa noite à mesa. 3526 

Bom, eu acho que as falas que me antecederam trouxeram alguns aspectos do 3527 
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que eu queria colocar, mas eu tenho uma pergunta que me incomodou bastante 3528 

na compilação dos dados das falas, ficou nítido a questão do saneamento, ficou 3529 
nítido a questão do diagnóstico que a população traz, mas aonde está os dados 3530 

do contraditório? Porque hoje a gente pode observar que 10% (dez por cento) 3531 
foi favorável das falas e todo o restante manifestou um contraditório ao processo 3532 
de participação e ao modelo de cidade proposto. Por que isso não apareceu nos 3533 
dados? Fica aqui uma proposta de que esses dados sejam considerados e 3534 

levados então ao Conselho da Cidade, nesse método que foi estabelecido, a 3535 
revelia do que foi dito por todas as representações nas 14 (quatorze) Audiências, 3536 

aí eu incluo essa, de um pedido, como foi feito agora, de que a gente reveja o 3537 
processo de participação, paralise esse processo aqui e amplie criando 3538 
mecanismos, instrumentos onde a gente realmente possa acolher as propostas 3539 

da comunidade. Exemplo de como fazer isso Florianópolis já tem, se quiserem 3540 
a referência, o professor Lino trouxe também na Audiência do Centro, o livro que 3541 
foi desenvolvido, sob a organização dele com diferentes atores que participaram 3542 

desse processo, que traz essa história do como fazer participativo, que foi feito 3543 
no município de Florianópolis e aqui a gente não precisa falar sobre o desfeito 3544 

que gerou essa lei hoje em vigor. Então dito isso, vou recuperar algumas das 3545 
propostas que nós da Coletiva anotamos que dizem respeito a mecanismos para 3546 
evitar o efeito de gentrificação, que tem diversos estudos, eu acho que todo esse 3547 
corpo técnico aqui apresentado conhece também os estudos desse modelo de 3548 

centralidade, do impacto de gentrificação, que vai, no final das contas, numa 3549 

linha de tendência ao aprofundamento dos problemas apresentados que 3550 
justificam o processo de revisão. Então a nossa preocupação, com capacidade 3551 
de suporte, com aprimoramento de estudos técnicos, vai no sentido de garantia 3552 
de solução dos problemas que aqui são apontados, inclusive os problemas 3553 
apontados pela Prefeitura Municipal que justificam o processo de revisão, então 3554 

as falas aqui presentes, são falas para pensar na cidade, em contraposição com 3555 
o modelo proposto, que fica difícil entrar num processo contraditório de que não 3556 
é um modelo que prioriza um setor exclusivo da cidade, uma vez que quem tem 3557 
a capacidade do investimento, e aí a gente vai para economia, são as grandes 3558 

construtoras, o pequeno não chega na outorga onerosa, é importante a gente 3559 

olhar para isso também. E aí, voltando para as propostas que foram trazidas, 3560 
foram trazidas proposta no Pântano do Sul, foram entregues 2 (dois) documentos 3561 

inclusive, de acúmulos dos processos anteriores que tratavam de educação, de 3562 

saneamento, que tratavam da demarcação definitiva do Parque do Pântano do 3563 
Sul, uma área muito sensível e importante para o abastecimento, quer dizer, é 3564 

salvaguardar não só um território, um patrimônio natural, mas a vida das pessoas 3565 
do sul da ilha que dependem do abastecimento da Lagoa do Peri, então quando 3566 
a gente fala em demarcação de áreas de preservação ambiental, a gente fala 3567 

em preservar a vida das pessoas que vivem e viveram em Florianópolis, seja no 3568 
continente, seja na ilha. Também aqui na Audiência do Centro foram trazidas 3569 

propostas, tanto por moradores do Maciço, quanto por moradores do Saco dos 3570 
Limões, em relação ao aterro, garantia de áreas verdes de lazer, garantia de 3571 
áreas de lazer para a comunidade do Maciço, atendimento direto a essa 3572 
comunidade. Então foram propostas, que precisam ser consideradas e que a 3573 

gente gostaria de não ser desrespeitado ao ponto de dizer a essa população, 3574 

que essa população não trouxe propostas. Também no Saco dos Limões e aí eu 3575 

gostaria de fazer uma ressalva, porque em várias Audiências, não só no Saco 3576 
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dos Limões, mas no Ribeirão da Ilha, a gente teve uma fala aqui de um produtor 3577 

hoje, no Campeche os pescadores falaram, se manifestaram, em outras 3578 
Audiências as comunidades e povos tradicionais, eu vou destacar (...) Sr. Carlos 3579 

Alvarenga diz: Muito obrigado. Sra. Chaiane Coelho por 2 (dois) minutos. Sra. 3580 
Chaiane, antes de você falar eu vou chamar os próximos 4 (quatro), tá? Peço 3581 
que venham à frente também, Sr. Francisco Gomes de Oliveira, Vereadora 3582 
Marina Caixeta dos Santos, Sr. Henrique Pimont número 35 (trinta e cinco) e Sr. 3583 

Doris Gomes. Sra. Chaiane, sua palavra por 2 (dois) minutos. Sra. Chaiane 3584 
Coelho diz: Meu nome é Chaiane, eu sou moradora do Vila Aparecida. A gente 3585 

já esteve numa outra audiência ali no Continente, mas a gente ainda tem uma 3586 
dúvida, a minha pergunta é: onde estamos dentro do Plano Diretor? Porque até 3587 
agora foi falado de prédios, estradas, mas e as nossas comunidades? O pessoal 3588 

que está lá no morro? Só está sofrendo ataque, ameaças, todo o dia diz que 3589 
vamos ser retirados das nossas casas, lugar que a gente batalhou para ter, 3590 
trabalhamos, muitas vezes tem morador lá que ou trabalha só para comer ou 3591 

para pagar o seu aluguel, tem que estar dividindo entre uma coisa e outra e a 3592 
gente quer deixar bem claro que a gente tem nossos direitos e também os 3593 

nossos interesses, a gente quer solução para isso. Não ficar sofrendo ameaça, 3594 
até mesmo muitas vezes da polícia, que sobe, agride, minha filha de 1 (um) ano 3595 
e 8 (oito) meses presenciou eu sendo ameaçada, onde eu tinha que assinar um 3596 
papel que eu nem sabia o que estava escrito, eu não pude ler, eu não tive a 3597 

oportunidade de ler, então a gente pede para que… porque lá em cima não mora 3598 

só bandido como muitos dizem, que é preto, favelado, bandido, não é! A gente 3599 
sai cedo, a gente acorda, a gente trabalha, a gente trabalha para ter um pouco, 3600 
o pouco que a gente tem lá, um pouco de dignidade, então a gente precisa que 3601 
vocês olhem para a gente, porque a gente paga impostos, a gente não está 3602 
vivendo lá porque ai é melhor viver no morro, não paga luz, não paga água, não 3603 

é assim que funciona, muitos lá pagam água, pagam luz, claro, como a outra 3604 
moça disse, acontece de ter um gato, mas é porque a Prefeitura não se, como 3605 
que eu posso dizer… não se interessou em subir lá, muitos já fizeram até mesmo 3606 
pedido pela CELESC, porque a gente não quer chegar em casa e não ter luz, 3607 

não ter água para poder dar banho no nosso filho, poder tirar até mesmo o suor 3608 

do corpo, do cansaço que a gente ficou lá trabalhando o dia todo. Então é isso, 3609 
a gente quer é ter dignidade como foi dito ali e a gente quer que o Plano Diretor 3610 

olhe também para essas comunidades. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. 3611 

Sr. Francisco Gomes de Oliveira, por 2 (dois) minutos. Sr. Francisco Gomes de 3612 
Oliveira diz: “Boa noite. Senhor Prefeito, queria que prestasse atenção a nós, 3613 

nós somos morador, trabalhador, cidadão, eu estou com 33 (trinta e três) anos, 3614 
contribuindo, pagando impostos e cadê meus direito? Chegou um pessoal lá em 3615 
casa, essa aqui é a minha nora, ameaçando minha neta, encostando nós contra 3616 

a parede, está entendendo? E nós ficamos refém deles, nós tem, nós não somos 3617 
rico, nós não tem condições, mas nós tem a educação, nossos pais são as 3618 

pessoas que educou a gente, está entendendo, mas desse jeito onde vai ficar a 3619 
nossa dignidade? A gente, eu estou com 15 (quinze) dias que não posso 3620 
trabalhar, porque nós tem a ameaça de derrubar, porque nós não temos um 3621 
alvará de construção numa Vila que nós mora, que ninguém tem, por que só 3622 

nós? Agora o Plano Diretor é para desapropriar nós? Eu pensei que era para 3623 

ajudar a gente! A gente precisa de ajuda pessoal, a gente não precisa de, 3624 

problema a gente já tem lá, a gente não vai precisar mais de problema, a gente 3625 
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precisa de solução. Aqui é trabalhador, todo mundo aqui é trabalhador, não é 3626 

vagabundo, está entendendo? Aí hoje em dia o pessoal fala de um Plano Diretor 3627 
que vai mudar a vida de quem? Que enquanto está mudando a vida de várias 3628 

pessoas, está destruindo a vida de outras pessoa? Isso é justo? Cadê o nosso 3629 
direito? Eu só quero que vocês digam onde está meu direito. Eu tenho 33 (trinta 3630 
e três) anos de contribuição, eu fui beneficiado com o que? Sempre ajudei vocês 3631 
em geral, políticos e tudo, e agora eu preciso de ajuda, não tem ninguém que 3632 

bota a mão por cima de mim! Estou com a minha neta na casa da da avó dela, 3633 
assustada, o meu vizinho está doente, vai trabalhar e volta para trás porque tem 3634 

medo da casa dele ser quebrada, esmigalhada e sobem e falaram que dentro de 3635 
15 (quinze) dias, já vão subir, vão tirar nós, não é assim! A gente pode ter sair, 3636 
mas deem uma solução para nós! Nós vamos para onde? Nós vamos para casa 3637 

do senhor Prefeito? Para a Prefeitura? Para a casa de algum de vocês? Quem 3638 
vai dar apoio a nós? Ninguém vai dar apoio! Nós não tem apoio de ninguém, nós 3639 
estamos só, lá em cima, nós tem as nossas coisas porque nós trabalha, desde 3640 

5 (cinco) horas da manhã que eu estou acordado, nem almocei ainda hoje, só o 3641 
café, mas estou aqui com minha dignidade plena, não estou sofrendo ameaça, 3642 

porque eu sou um cidadão, não tenho passagem cadeia, não sou bandido e 3643 
meus vizinhos não são bandido, meus vizinhos sai para trabalhar e chegaram a 3644 
casa estava quebrada, a porta quebrada, eu não estou falando da boca para fora 3645 
não, eu testemunhei isso, eu tive lá, foram na minha porta, aqui é (...) Sr. Carlos 3646 

Alvarenga diz: Muito obrigado senhor. Marina Caixeta dos Santos, 3647 

representando a Coletiva Bem Viver, por 5 (cinco) minutos. Vereadora Marina 3648 
Caixeta dos Santos diz: Boa noite a todos e todas aqui presentes, os guerreiros 3649 
e guerreiras que estão aqui ainda, até às 15 (quinze) para as 10 (dez) da noite, 3650 
da Audiência que começou às 4 (quatro) horas da tarde. Queria fazer um registro 3651 
de como esse horário ele é excludente para muitas pessoas, como já foi dito 3652 

aqui, quero também parabenizar as falas que me antecederam, das pessoas 3653 
que, é tem (...) Sr. Carlos Alvarenga diz:  Só um minuto, Marina, pessoal 3654 
esqueceu de colocar seu tempo ali, da organização, só um minutinho, isso, pode 3655 
continuar. Vereadora Marina Caixeta do Santos continua: Pronto. Queria 3656 

parabenizar as pessoas que me antecederam, pessoas que têm muita 3657 

disposição de estar aqui nesse dia para discutir o Plano Diretor, apesar de todos 3658 
os pesares que foram trazidos, apesar das ameaças da polícia, apesar do fato 3659 

de que o senhor que me antecedeu tá só com o café da manhã gente, enfim 3660 

acho que eu não preciso nem explicar o tamanho do absurdo que é esse 3661 
processo estar sendo tocado desta forma, com tantas pessoas com disposição 3662 

para vim aqui dialogar, para vim construir e serem tratadas com esse nível de 3663 
desrespeito, porque eu fiquei bastante, eu não vou dizer que eu fiquei surpresa, 3664 
porque não me surpreende mais, mas chegar aqui escutar do Secretário, das 3665 

pessoas a gente até espera, das pessoas que vem aqui falar, mais do Secretário 3666 
de que a gente é do contra, que a gente não tem proposta, depois de todo esse 3667 

processo de 13 (treze) audiências, onde ficou bastante explícito a discordância 3668 
que a maior parte das pessoas tem do que está sendo apresentado, com a 3669 
quantidade de cartas lidas, de manifestações coletivas, de grupos de estudo que 3670 
se instalaram desde o ano passado para estudar as minutas que foram 3671 

apresentadas, a gente chegar aqui, a essa altura do campeonato, para escutar 3672 

que não tem proposta, com comunidades organizadas que vem só com o café 3673 

da manhã para participar dessas audiências, isso é um nível de desrespeito que 3674 
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eu não esperava, mas que a gente precisasse passar, apesar de que não me 3675 

surpreende. A gente depois de todo o processo jurídico que a gente teve que 3676 
passar desde o ano passado para garantir que esse mínimo aqui estivesse 3677 

acontecendo, porque como já foi dito diversas vezes hoje, em todas as outras 3678 
audiências, esse processo só está acontecendo, essas audiências só estão 3679 
acontecendo por determinação judicial, porque se dependesse da Prefeitura, e 3680 
se dependesse da maior parte dos vereadores da Câmara, o Plano Diretor, a 3681 

revisão do Plano Diretor estaria aprovada em janeiro do ano passado, em uma 3682 
tramitação de uma semana e só está acontecendo esse mínimo, que é o mínimo 3683 

insuficiente, porque as pessoas se organizaram, apresentaram propostas para o 3684 
Ministério Público, para a justiça e que a justiça garantiu que isso acontecesse. 3685 
A maior parte dos problemas que são apresentados aqui pela população, que 3686 

são apresentados inclusive pela própria gestão, não são problemas que vão ser 3687 
solucionados com uma revisão de Plano Diretor, são problemas relacionados 3688 
com falta de vontade política de resolução de problema. Saneamento não é algo 3689 

que está vinculado necessariamente ao Plano Diretor, pode ser resolvido, falta 3690 
de abastecimento de água é uma questão que pode ser resolvida com vontade 3691 

política da gestão da Prefeitura de resolver, habitação de interesse social é algo 3692 
previsto na legislação que a atual gestão não fez nesses últimos 6 (seis) anos 3693 
de gestão, então não faz sentido vir aqui colocar em cima dessa legislação do 3694 
Plano Diretor que está vigente, a culpa por esses problemas que são na verdade 3695 

culpa da gestão da Prefeitura e quando a gente fala da revisão do Plano Diretor 3696 

existem diversos modelos já estabelecidos em literatura acadêmica, que 3697 
apresentam propostas que são modelos de Plano Diretor idealizados, que dá 3698 
para ser feito,  que passam principalmente por processos de participação 3699 
ampliada, porque a revisão do Plano Diretor, para além de uma revisão de 3700 
legislação, é um processo que traz consigo uma capacidade de educação 3701 

política, de inclusão das pessoas nas decisões políticas, de cidadania, de tudo 3702 
isso que infelizmente está sendo perdido nesse processo todo, porque existe 3703 
uma pressa de um setor que aparentemente tem muito dinheiro a perder por todo 3704 
esse desrespeito que tem sido colocado sobre nós, dentro de um contexto que 3705 

já foi explicitado aqui várias vezes, a gente está passando por um senso que a 3706 

gente poderia esperar mais um tempo para ter esses dados atualizados para 3707 
fazer uma revisão mais qualificada, estudos de capacidade de suporte que 3708 

poderiam estar sendo feito e não estão, mais 2 (dois) anos aí para concluir, o 3709 

tempo de revisão que são os 10 (dez) anos, até 2024 (dois mil e vinte e quatro), 3710 
que a gente poderia ampliar para oficinas comunitárias, nivelamento de 3711 

informação e tanta coisa que poderia estar sendo feita e infelizmente está se 3712 
perdendo nesse processo. A gente já tem e isso é técnica também, isso é técnica 3713 
também, a gente está trazendo propostas que também são amparadas na 3714 

técnica porque o que eles trazem é ideológico, não é técnico. Sr. Carlos 3715 
Alvarenga diz: Obrigado. Sr. Henrique Pimont, número 35 (trinta e cinco), por 2 3716 

(dois) minutos. Sr. Henrique Pimont, número 35 (trinta e cinco)? Sra. Doris 3717 
Gomes, número 36 (trinta e seis), representando a Associação do Bairro de 3718 
Sambaqui - ABS, por 5 (cinco) minutos. Sra. Doris Gomes diz: “Boa noite a 3719 
todos, boa noite a mesa e a todos que ainda persistem aqui até essa hora. Então 3720 

eu vou ler a vontade, o que foi discutido na Associação do Bairro de Sambaqui, 3721 

tá? Então aqui é a vontade, as considerações da Associação de Sambaqui. 3722 

Sobre as mudanças propostas por um Plano Diretor fazemos as seguintes 3723 
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considerações: primeiro, dada a falta de infraestrutura no Bairro Sambaqui, 3724 

solicitamos a manutenção em todo o bairro de residências de no máximo 5 3725 
(cinco) pisos, sem a possibilidade de aumentar a altura, por quaisquer tipos de 3726 

incentivos construtivos. A falta de infraestrutura do bairro se verifica pelas ruas 3727 
estreitas, que limita a circulação de veículos, pela falta de tratamento de esgoto 3728 
que extravasam para o mar, poluindo praias e as áreas de cultivo de maricultura. 3729 
Na nova proposta de Plano Diretor não há respeito pelas áreas com construções 3730 

históricas ou características do bairro, planeja-se liberar a construção de prédios 3731 
de alto padrão com vidros com vários andares descaracterizando o bairro e 3732 

reduzindo a vista cênica do mar de Sambaqui. A SC 401 (quatrocentos e um) é 3733 
a grande artéria venal do Norte da Ilha, fazendo com que todos nós dependamos 3734 
desta rodovia, porém as projeções de crescimento irregular das cidades, sem a 3735 

densidade proporcionada pela alteração no Plano Diretor, já indicam que ela 3736 
atingirá um nível de tráfico na baixa temporada de 2028 (dois mil e vinte e oito) 3737 
igual ao nível da alta temporada de 2018 (dois mil e dezoito), quando ocorreram 3738 

engarrafamentos de 2 (duas) a 3 (três) horas, por isso, o norte da ilha não pode 3739 
densificar ainda mais. Não foram realizadas oficinas para que todos os 3740 

moradores do bairro Sambaqui pudessem entender o que está sendo proposto, 3741 
apenas aqueles que conhecem o tema entendem as modificações propostas. 3742 
Como não foram realizadas oficinas, não podemos propor adequadamente, a 3743 
comunidade tem o direito de participar propondo aperfeiçoamentos e 3744 

adequações no Plano Diretor. Direito este garantido pelo estatuto da cidade, a 3745 

Lei 10.257 (dez mil, duzentos e cinquenta e sete), de 2001 (dois mil e um), as 3746 
alterações propostas visivelmente não atendem às necessidades dos moradores 3747 
do bairro Sambaqui, não há planejamento de áreas para moradia popular com a 3748 
respectiva fonte de financiamento, nem de regularização de áreas já ocupadas 3749 
de forma irregular, mas não ilegal. Há apenas incentivo para construções de alto 3750 

padrão, em geral prédios cujos apartamentos custarão mais de 1 (um) milhão de 3751 
reais. Por fim, não foram apresentados os estudos da capacidade da 3752 
infraestrutura exigidos pelo artigo 386 (trezentos e oitenta e seis) do atual Plano 3753 
Diretor. Caso seja densificado ainda mais o bairro, não há garantia de 3754 

mobilidade, de fornecimento de água e de energia elétrica, pode-se apenas 3755 

atingir o colapso na infraestrutura e no fornecimento de serviços públicos. Assim 3756 
somos contra qualquer alteração então no atual Plano Diretor sem conhecermos 3757 

as capacidades da infraestrutura que nos darão as possibilidades de alteração e 3758 

sem que possamos participar de forma efetiva da construção de um Plano Diretor 3759 
para o bairro de Sambaqui, obrigada pela atenção. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós 3760 

que agradecemos. Vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Rodrigo Matos 3761 
Martins, representando ASBEA, Sr. Rodrigo da Silva Vieira… desculpa é Sr. 3762 
Ronaldo Matos Martins, Sr. Rodrigo da Silva Vieira, Sr. Sebastião Martínez e 3763 

Sra. Cilianne Lois. Ronaldo Matos Martins, representando a ASBEA, por 5 3764 
(cinco) minutos. Sr. Ronaldo Matos Martins diz: “Alô, boa noite, boa noite a 3765 

todos, à mesa e quem está brava e resistindo até esse horário também. Meu 3766 
nome é Ronaldo Martins, como ele já colocou, eu sou manezinho, nasci aqui em 3767 
Florianópolis, criado no Saco dos Limões, então nasci nos Sacos dos Limões, 3768 
morei no Morro das Pedras e agora moro na Agronômica e sou formado pela 3769 

UFSC aqui na Arquitetura. Vou falar só umas palavras aqui pela nossa 3770 

associação, então nós somos a ASBEA - SC, nós somos uma Associação de 3771 

Escritórios de Arquitetura e Urbanismo, regional de Santa Catarina, e temos 16 3772 

DocuSign Envelope ID: 4AECD75E-7A8D-429C-B3BD-DCBD9087B168



 
 

 

Página 78 de 118 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

(dezesseis) anos de atuação no estado como representante e trabalhando em 3773 

vários pontos estratégicos na área da arquitetura e urbanismo. Ao longo dos 3774 
anos nosso maior desafio foi fortalecer as atribuições dos profissionais da área 3775 

por meio da valorização e a disseminação do conhecimento voltado para a 3776 
qualificação e aperfeiçoamento constante, tudo visando contribuir com a 3777 
evolução contínua da arquitetura e do urbanismo, priorizando o desenvolvimento 3778 
das cidades por meio da melhoria da qualidade dos espaços urbanos e da 3779 

identificações, papel primordial ao profissional arquiteto e urbanista. Nossa 3780 
entidade mantém uma relação direta com assuntos relevantes para a cidade e 3781 

por isso estreitamos laços com a sociedade e o poder público para justamente 3782 
estarmos envolvidos em discussões pertinentes, inclusive a aqui de 3783 
Florianópolis, temos participado das Audiências dessa revisão do Plano Diretor 3784 

da capital. A ASBEA - SC espera que nessa revisão do Plano Diretor, se crie as 3785 
diretrizes para tornar Florianópolis uma cidade mais preocupada com a 3786 
dimensão humana, no século XX (vinte) surgem as cidades construídas para o 3787 

carro, e no XXI (vinte e um) precisamos de uma cidade feita para as pessoas 3788 
circularem a pé, de bicicleta e transporte urbano e coletivo. Precisamos criar 3789 

espaço de encontro e tornar nossas cidades mais vivas e de todos os momentos, 3790 
vivas todos os momentos e trazer segurança em sustentabilidade, que os 3791 
moradores se sintam pertencentes a seus bairros e que esses bairros se 3792 
transformem em espaços agradáveis, com saneamento básico, que possam se 3793 

orgulhar, cuidar, ajudar a mantê-los. Estamos acompanhando os estudos desse 3794 

plano desde 2014 (dois mil e quatorze) para correções e complementação do 3795 
plano em si. Devemos participar, contribuir e dar subsídios para os profissionais 3796 
avaliarem e desenvolverem as soluções possíveis. Precisamos de ajustes 3797 
urgentes desse Plano Diretor para destravar pontos importantes que na prática 3798 
não estão funcionando, existem erros básicos de mapeamento como já foi 3799 

falado, artigos mal escritos e duplas interpretações que geram inseguranças 3800 
jurídica. O plano precisa ter clareza e simplicidade, se desejamos caminhar para 3801 
aprovações digitais e declaratórias, necessitamos de um documento simples e 3802 
claro que facilite e dê velocidade aos processos dentro da municipalidade, a lei 3803 

diz que temos até 10 (dez) anos para revisá-lo, já esperamos bastante tempo, a 3804 

gente pode já fazer algumas revisões básicas que o plano está precisando, isso 3805 
também não significa que não precisamos deixar de avaliar o plano até 2024 3806 

(dois mil e vinte e quatro), devemos sim continuar a avaliar, validar as 3807 

implementação e programarmos anualmente a análise da evolução do processo 3808 
e verificar se estamos indo no rumo proposto. A ideia é sempre validar o 3809 

andamento do processo e não esperar desde 2014 (dois mil e quatorze) que não 3810 
altere nada do plano e a gente tem uma dificuldade de atuação até como 3811 
profissional. Por fim, esperamos a minuta, que a gente ainda não recebeu essa 3812 

final, e desejamos encontrar soluções amplas que contemple ao máximo as 3813 
necessidades de toda a comunidade. E por fim, ainda tenho tempo, eu achei que 3814 

eu ia passar no meu tempo aqui, por isso que eu li, por final no Conselho da 3815 
Cidade, eu só gostaria que fosse revista a maneira de eleição, não sei como é 3816 
que poderia ser revisto, que a gente sofreu muito do nosso conselho, o CAL não 3817 
está sendo representado no Conselho da Cidade, então de que maneira num 3818 

próximo processo, o CAL também, que representa todos os profissionais 3819 

arquitetos, estão dentro do nosso conselho e ele não está dentro do Conselho 3820 

da Cidade. Era isso, obrigado, uma boa noite a todos. Sr. Carlos Alvarenga diz: 3821 
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Nós que agradecemos. Sr. Rodrigo da Silva Vieira, representando a ACIF, por 5 3822 

(cinco) minutos. Sr. Rodrigo da Silva Vieira diz: Boa noite, boa noite pessoal, 3823 
boa noite a todos. Sou Rodrigo da Silva Vieira, hoje o diretor de desenvolvimento 3824 

urbano da ACIF, membro do Conselho da Cidade, membro também do Conselho 3825 
Municipal de Saneamento e acima de tudo manezinho, família toda nativa da 3826 
ilha, apaixonado pela cidade e totalmente a favor de também quem chega e não 3827 
por ser somente nativo. Eu participei de 10 (dez) das 13 (treze) Audiências, 3828 

contando com essa, e a ACIF por sua vez participou de todas, das 3 (três) que 3829 
eu não pude estar, alguém lá estava nos representando, então a gente consegue 3830 

fazer um balanço geral aí. Primeiro de tudo é parabenizar a ação do Ministério 3831 
Público Estadual, Prefeito, que eu acho que acabou gerando essa participação 3832 
popular e ao mesmo tempo a humildade da Prefeitura em reconhecer e 3833 

estabelecer o processo da forma como ele foi, então acho que o Ministério 3834 
Público tem a sua participação. Só parabenização aqui e a Prefeitura por sua 3835 
vez também de seguir esse rito, esse processo e está chegando ao final do 3836 

processo, de forma realmente aí participativo, Prefeito presente na mesa todos 3837 
os dias, nunca se viu isso aqui em Florianópolis. Das unanimidades que a gente 3838 

tira aí na proposta, um, habitação social, então acho que parabenizar também a 3839 
oficina promovida entre Sinduscon, Afrânio e os demais Vereadores da bancada 3840 
do PT e do PSOL na Câmara de Vereadores, a qual eu também tive o prazer de 3841 
participar, o desafio é grande, acho que a oficina foi bastante produtiva, está aqui 3842 

o André Viana que participou também com a sua equipe e a Kelly, e o desafio é 3843 

grande. Então a gente volta a registrar aqui as 2 (duas) principais perguntas que 3844 
a gente colocou aquele dia: como garantir a efetividade a longo prazo? Porque 3845 
a gente vê o sistema se desmanchar no meio do caminho e não é só o Plano 3846 
Diretor, tem outras políticas aí envolvidas. E como garantir também que não vire 3847 
um negócio? Para que não caia na mão de investidores e daqui a pouco o da 3848 

habitação social seja um mero locatário lá, então acho que tem que pensar nesse 3849 
sentido. Depois a gente tem a segunda unanimidade que a infraestrutura e a 3850 
terceira que é unanimidade em todas as Audiências, que é o saneamento e aí lá 3851 
na ACIF a gente defende que não é mais uma capacidade de suporte da cidade 3852 

e sim uma capacidade de CASAN. Então a gente tem um grupo de trabalho da 3853 

ACIF que estuda o caso desde 2019 (dois mil e dezenove), hoje de forma bem 3854 
sucinta, a CASAN ela arrecada entre Florianópolis e São José, 44% (quarenta e 3855 

quatro por cento) da receita total e ela atende 194 (cento e noventa e quatro) 3856 

municípios, então a gente paga 44% (quarenta e quatro por cento) da CASAN, 3857 
da estrutura da CASAN e ela não deixa para nós aqui, segundo os nossos 3858 

estudos, mais do que 17% (dezessete por cento) de investimento. O Plano 3859 
Municipal de Saneamento Básico, que é um anexo ao contrato com a Prefeitura, 3860 
só diante desse fato e aí, ao nosso ver, o subsídio cruzado sendo praticado, ele 3861 

já teria fragilidade para haver uma rescisão contratual, então conta com a ACIF, 3862 
contem com apoio nesse sentido, mas a gente precisa de alguma forma resolver 3863 

o problema CASAN. A CASAN, ela não investe o que está previsto lá no Plano 3864 
Municipal de Saneamento Básico no município, então a gente sugere a mudança 3865 
do modelo existente e informamos também que na semana passada a gente não 3866 
ficou só em discussão, a gente propôs uma ideia e a gente protocolou uma ideia 3867 

de novo modelo CASAN junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lá com 3868 

o Lucas Arruda, então pedimos o conhecimento ao documento. Outro ponto é 3869 

colocar que Floripa, queira ou não queira, goste eu não goste, hoje ela cresce a 3870 
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uma taxa de 10 (dez) mil habitantes ano, então se a gente quiser mudar alguma 3871 

coisa diferente disso, uma das opções é derrubar as pontes, porque a cidade 3872 
cresce, só que hoje ela cresce na irregularidade. No sul da ilha, a ACIF também 3873 

fez um levantamento já referenciado, muito profissional, que a gente levantou 3874 
um número de 2014 (dois mil e quatorze) para cá de 4 (quatro) mil unidades 3875 
clandestinas sendo construídas sem pagar os seus impostos, sem nada, e 3876 
também chegamos ao número que hoje o município, de 2014 (dois mil e 3877 

quatorze) para cá, ele tem 30 (trinta) mil lotes lançados no cadastro imobiliário e 3878 
apenas 900 (novecentos) deles foram de forma regular, então alguma coisa está 3879 

muito errada aí e aí a gente deixa o questionamento. Ao nosso ver a cidade real, 3880 
Michel, ela está a 100 (cem) por hora e a legislação ela está a 10 (dez) por hora, 3881 
de alguma forma a gente precisa equacionar essa conta aí, que a cidade real ela 3882 

está muito à frente da legislação. Quando a gente fala aí de várias burocracias 3883 
da lei, quantos aqui não tem o seu filho presente na escola do futuro, cuidado 3884 
porque se o seu filho for muito inovador e criar um novo sistema de operação aí 3885 

de empresa, ele não vai conseguir um alvará de funcionamento porque o CNAI 3886 
dele não vai estar previsto na lei do Plano Diretor, então isso tem que ser revisto, 3887 

estou dando só um exemplo do que a gente precisa ter lá. Precisamos além de 3888 
pensar a cidade para a frente, hoje a gente precisa estancar a ferida, botar um 3889 
band-aid nessa ferida, que aqui a cidade cresce da regularidade. Defendemos 3890 
uma legislação inteligente e não a sabatina de perseguição somente de 3891 

fiscalização, queremos fiscalização eficiente sim, mas sobre a ótica de uma 3892 

legislação inteligente, que hoje ela não é, então com a legislação que ela perdure 3893 
além das gestões. Assim então defendemos conservação ambiental, a 3894 
implementação dos planos de manejo das unidades de conservação que a gente 3895 
tem, os estímulos aos nossos potenciais turísticos existentes, ambientais e 3896 
patrimônios históricos, estímulos ao parcelamento do solo irregular, estímulo a 3897 

aplicação da REURB, que daqui a pouco possa resolver o caso da Vila 3898 
Aparecida, incentivos para a transformação das vias principais do município, o 3899 
uso misto e as novas centralidades. Por isso a ACIF é favorável à revisão do 3900 

Plano Diretor de Florianópolis. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado. Sr. Sebastião 3901 

Martinez, representando a Associação Catarinense das Escolas de Surf - 3902 
ACES, por 5 (cinco) minutos. Sr. Sebastião Martinez diz: Boa noite geral. Bom, 3903 

vou fazer a fala aqui representando a Associação como conselheiro fiscal, a 3904 
nossa preocupação, à qual não consta é nessa proposta do Plano Diretor 3905 

apresentado pela Prefeitura, é a conservação das praias e das ondas, a 3906 

preservação delas, ou seja, toda a orla, deveria ser incluído aí o Projeto Orla no 3907 
Plano Diretor, para que possa melhorar acessibilidade das pessoas às praias, 3908 
para que possa preservar essas praias que hoje muitas delas estão a mínguas, 3909 
por exemplo, a praia de Moçambique se você for caminhar lá, você vai ver um 3910 

monte de lixo que é trazido muitas vezes pelas marés e não têm ação da 3911 

Prefeitura ali de forma alguma, a única coisa que fazem ali, a polícia militar, é só 3912 
fechar os acessos para que não tenha desova de corpos ali, somente isso. Então 3913 
a gente quer é uma maior efetividade e presença da Prefeitura nas praias de 3914 
Florianópolis e dessa forma a proposta que foi apresentada pela Prefeitura não 3915 
diz nada quanto a isso, quanto a preservação das praias. Outra questão que 3916 

também impacta bastante a nossa atividade nas praias, esses alargamentos de 3917 

praia, isso aí é um absurdo, não tem um estudo de impacto ambiental, o que se 3918 
sabe é que a quantidade de ocorrências de afogamento nessas praias aumenta 3919 
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muito, em Canasvieiras foi observado isso juntamente com o Corpo de Bombeiro 3920 

e querem continuar fazendo isso em outras praias, como na praia dos Ingleses, 3921 
isso não está correto, isso tem que ser repensado também. Outra coisa, 3922 

desculpa a palavra, mas essa estupidez de emissário marinho, isso aí o que é, 3923 
jogar o esgoto para o mar, o turista ele não quer só saber de praia não, ele quer 3924 
saber também de água limpa e para ter água limpa tem que ter é estação de 3925 
tratamento de esgoto, tem que ter rede de esgoto, não adianta só canalizar o 3926 

esgoto e jogar para o mar, jogar para o Rio Capivari e para outros que estão aí. 3927 
Agora eu vou aproveitar e vou falar um pouco aqui em meu nome também como 3928 

cidadão. O que que impede a Prefeitura Municipal de Florianópolis de atender 3929 
às demandas da população com o atual Plano Diretor? Nada, é falta de vontade 3930 
política mesmo, que essa gestão aqui, desde lá do início do primeiro mandato 3931 

do Gean, já mostrou que não está nem aí para o povo, que é só saber de 3932 
marketing e da construção, ganhar a verba da construção civil para poder bancar 3933 
as suas campanhas políticas e assim está fazendo até hoje, então nada impede 3934 

da Prefeitura fazer as benfeitorias que a população demanda. Olha só, no Rio 3935 
Vermelho não tem saneamento básico algum, de onde eu sou morador, falta a 3936 

gestão responsável do meio ambiente, a mobilidade urbana é precária, não tem 3937 
vaga nas creches como foi falado ali pelo representante da Secretaria de 3938 
Educação, em Florianópolis não tem vaga e sabe como eles reduziram aquelas 3939 
filas ali? Eles acabaram com a educação integral em Florianópolis, porque eu 3940 

ouvi o Secretário de Educação falando uma vez, em uma reunião do CONDENE, 3941 

ali do norte da ilha, que sabe como é que vai fazer para zerar as filas, acabar 3942 
com a educação integral, por que? Porque daí vai ter gente pra estudar ou de 3943 
manhã ou de tarde, aí eu pergunto, qual realidade que ele vive? Sendo que a 3944 
maior parte dos pais precisam trabalhar o dia inteiro e, querendo ou não, a escola 3945 
ela tem um papel social e esse papel social é também de apoio familiar e isso 3946 

eles não vêem, por que? Porque os seus filhos vão no Catarinense, vão nesses 3947 
colégios que favorecem somente a elite, então as pessoas que não sabem, que 3948 
muitas vezes vão num colégio particular, acreditam nessas histórias, acreditam 3949 
também, muitas pessoas, olha só, eu vou até encurtar um pouco minha fala, 3950 

porque as pessoas acreditam também até que a Beira-mar vai ser despoluída, 3951 

olha que absurdo! Eu estou esperando o lorota até hoje mergulhar lá na Bahia, 3952 
na Bahia norte ali, mergulhar e mostrar que a balneabilidade está boa e fazer 3953 

gargarejo, aí só assim eu vou acreditar nessa gestão, porque essa gestão ela 3954 

não é, não é uma gestão para a gente acreditar, porque até hoje mostrou o que? 3955 
Que tudo que eles falam são inverdades, como os dados que foram compilados, 3956 

porque pessoal, 37% (trinta e sete por cento) falar em infraestrutura, é 3957 
descarado, se vocês abrirem lá no próprio site da Prefeitura, eu li uma por uma, 3958 
de todas as colaborações das pessoas, 90% (noventa por cento) das pessoas 3959 

falam infraestrutura gente, não é 37% (trinta e sete por cento), vocês estão 3960 
diminuindo os dados, estão colocando história aqui para as pessoas e as 3961 

pessoas estão comprando isso, então tem que ter mais transparência, 3962 
transparência também na apresentação do Plano Diretor, porque as propostas 3963 
que estão ali são confusas, esses dotes, para quem não entende, está 3964 
parecendo mais aqueles fidelização do Angeloni, que fazia os pontos de Dots, 3965 

porque isso aí que vocês estão apresentando não diz nada com nada, gente. Sr. 3966 

Alexandre Felix diz: Obrigado. Sra. Ciliane Lois, número 40 (quarenta), ok. Vou 3967 

chamar os próximos 4 (quatro): Sra. Ana Caldas, Sr. Paulo Douglas Teles 3968 
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número 43 (quarenta e três), Sérgio Raulino, Sra. Gloria Beatriz Koch. Sra. Ana 3969 

Caldas, representando Conselho Comunitário Pontal Praia Daniela, por 5 3970 
(cinco) minutos. Sra. Ana Caldas diz: Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje 3971 

representando o Conselho Comunitário da Praia da Daniela, o qual eu presido já 3972 
a alguns anos, dizer que eu sou liderança comunitária há 10 (dez) anos, já 3973 
participei muitos anos do CONSEG, do qual eu representava no núcleo gestor 3974 
da revisão do Plano Diretor passado, então participei ativamente no plano gestor, 3975 

então eu sou obrigada a primeiramente parabenizar a gestão passada e essa 3976 
atual, por ter feito vingar e executar o Estatuto da Cidade que não era respeitado 3977 

na cidade desde 2001 (dois mil e um), levando o núcleo gestor a permanência 3978 
ao longo de muitos anos, enquanto em todo o país já se aplicava o Estatuto da 3979 
Cidade, eu participei do núcleo, então eu posso dizer era uma situação muito 3980 

complicada e havia muita manifestação de vontade própria e por isso o plano foi 3981 
todo atropelado, necessitou emendas, foi judicializado e acabou sendo 3982 
derrubado e a gente perdeu uma oportunidade ótima de fazer uma revisão e 3983 

melhorar a cidade e trazer o que a cidade precisa. Outra questão que eu queria 3984 
trazer é que a gente tem diversos outros planos municipais, não dá para resolver 3985 

tudo no Plano Diretor e nem é para isso, né Kelly, então a gente tem o Plano 3986 
Municipal de Habitação Social, o Plano Municipal de Saneamento, Plano 3987 
Municipal de Mobilidade, tem plano que não acaba mais gente, Plano Municipal 3988 
de Educação, o Plano Diretor ele é específico para o uso do solo, é uma outra 3989 

questão, então se quer resolver todos os problemas no Plano Diretor e isso fez 3990 

com que a gente tivesse uma redação horrível e que trouxe problemas para a 3991 
cidade, trouxe problemas para nós cidadãos, como eu falei na Audiência Distrital, 3992 
vivo há 40 anos um problema que se perdeu a oportunidade de ser resolvido no 3993 
Plano Diretor. Então a questão fundiária na cidade tem que ser levada muito a 3994 
sério, o Plano Diretor a gente não pode, pena que o Topázio não está, mas a 3995 

gente não pode perder essa oportunidade, não pode perder a oportunidade de 3996 
consertar os erros do passado, para a gente poder seguir em frente, 3997 
principalmente o problema das comunidades, da regularização fundiária, a lei 3998 
não permite que se tenha melhoria de infraestrutura, já que o nosso amigo 3999 

colocou que é 90% (noventa por cento) das reclamações, a lei não permite que 4000 

a gente possa resolver os problemas de infraestrutura sem a regularização 4001 
fundiária, porque precisa ter a regularização do parcelamento do solo para isso. 4002 

Então quando a gente faz uma demanda e exige da Prefeitura que seja feita a 4003 

rede de esgoto, não pode ser colocado o serviço essencial lá se não tiver a 4004 
regularização do parcelamento, então é uma coisa que tem que ser levada em 4005 

primeiro plano na cidade, o REURB, a regularização fundiária, o fim das 4006 
inseguranças jurídicas, é insuportável a gente viver 40 (quarenta) anos uma ação 4007 
civil pública, é insuportável e isso não é 1 (uma), 2 (duas), 3 (três) comunidades, 4008 

é praticamente a cidade inteira, não se consegue fazer nada, a gente não 4009 
consegue trocar o telhado de uma casa que estraga e essa é a realidade que a 4010 

gente vive na Praia da Daniela e a Praia da Daniela é um loteamento aprovado, 4011 
desde 72 (setenta e dois), em cima de mangue sim e era realidade que a gente 4012 
tinha na época, assim como o Santa Mônica, assim como Anchieta, assim como 4013 
a Beira-mar, assim como praticamente a cidade inteira, vocês acham o que? Que 4014 

vão morar em palafita o resto da vida? Casa de veraneio o caramba, respeito, é 4015 

a minha residência, eu exijo respeito e eu estou aqui para lutar por ela, como 4016 

vocês estão para lutar pela de vocês. É coletivo, exatamente, é um coletivo de 4017 
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1184 (mil, cento e oitenta e quatro) residências, da qual 384 (trezentos e oitenta 4018 

e quatro) vive há 40 (quarenta) anos uma ação civil pública e a gente exige que 4019 
seja contemplado também no plano. Sr. Carlos Alvarenga intervém: Senhora, só 4020 

um minuto Ana. Por favor, mais uma vez, eu vou pedir o respeito à fala da cidadã. 4021 
Ana, por favor, pode voltar. Sra. Ana Caldas continua: Então, tem mais algumas 4022 
questões que é necessário falar, a outorga, nós lá na praia Daniela gente faz 4023 
participação efetiva, todo morador tem direito à fala, todo o morador é ouvido, a 4024 

gente faz mecanismos de ser ouvido, a gente faz enquetes, todas as ruas estão 4025 
na rede de vizinhos da PM, todas as ruas têm comunicação diária, então a gente 4026 

consegue colocar a participação em prática e isso sem que o poder público seja 4027 
necessário intervir, a gente faz por nós mesmos e é possível e é viável. E nessas 4028 
perguntas, quanto falta? Bem pouquinho, enfim a gente vai protocolar, já está, 4029 

amanhã tem outra reunião lá para discutir o documento e vamos protocolar, mas 4030 
o meu pedido principal é que a gente não perca a oportunidade de zerar as 4031 
inseguranças jurídicas do Plano Diretor. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós 4032 

que agradecemos. Sr. Paulo Douglas Teles, representando o Instituto Mangue 4033 
Vivo, por 5 (cinco) minutos. Sr. Paulo Douglas Teles Pereira diz: Boa noite 4034 

pessoal, boa noite à mesa, boa noite aí aos guerreiros que ainda estão aqui até 4035 
agora, parabéns a todos. Somos do Instituto Mangue Vivo, somos conselheiros 4036 
no Conselho da Cidade, já no terceiro mandato, não estamos aqui, não caímos 4037 
de paraquedas e vou dizer por que que a gente está no Conselho da Cidade por 4038 

3 (três) mandatos. Porque efetivamente não tinha candidato a Conselheiro das 4039 

Cidades e a gente teve que simplesmente compor porque não tinha conselho, 4040 
não tinha candidato, então eu digo isso aí para o pessoal que se interessa pelo 4041 
conselho, agora, neste momento de discussão de Plano Diretor, para vocês 4042 
olharem aí, tentar estar num Conselho da Cidade sempre, porque a gente está 4043 
sempre tentando juntar conselheiro para formar um Conselho das Cidades e 4044 

agora que a gente está no foco do furacão, aí sim todo mundo quer ser 4045 
conselheiro, no Conselho da Cidade nesse momento. Nós somos conselheiros, 4046 
nós somos conselheiros há 3 (três) mandatos da ESEC Carijós e ESEC Carijós 4047 
não funciona hoje, sabe por quê? Não tem conselheiro, não dá para construir um 4048 

mandato, não tem jeito de suficiente para formar, que cuida, a ESEC Carijós 4049 

cuida do norte da Ilha praticamente todo, Ratones, Daniela, tudo que é projeto 4050 
tem que ser aprovado lá para construção, tem que passar por ESEC Carijós, não 4051 

tem conselheiro, nem conselho existe lá. Mangue Vivo já participou de conselho 4052 

do CONAMA, já participamos do conselho da APA, da Baleia Franca, fazemos 4053 
parte hoje do Conselho Municipal do Meio Ambiente e olha o que mais tem lá, 4054 

que nos entristece, é projeto, são multas ambientais, multas aplicadas pela 4055 
FLORAM que são arquivadas, porque prescreve, e sabe por quê prescreve? 4056 
Falta conselheiro para votar os recursos, então assim eu fico muito feliz viu, 4057 

estou feliz agora com essa revisão do Plano Diretor, na qual sou a favor da 4058 
revisão do conselho, agora eu acho que a gente já fez as reuniões suficientes, 4059 

eu faço reunião do conselho desde 2014 (dois mil e quatorze), ainda participei 4060 
de todas, o Mangue Vivo é uma ONG ambiental que meio ambiente em 4061 
Florianópolis, tem muita lei mas pouca prática, porque para a gente conseguir 4062 
formar um conselho, para a gente participar de um conselho, olha, a gente tem 4063 

que se reinventar, porque é bem difícil preservar o meio ambiente aqui, falta 4064 

gente para querer ajudar. Então assim, tem umas propostas, tá, que talvez elas 4065 

vão contrário a uma instituição ambientalista como é um instituto Mangue Vivo, 4066 
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a gente propõem aqui e a gente vai mandar por escrito também, o turismo em 4067 

áreas preservadas, turismo em áreas preservadas é valorizar a área preservada 4068 
e valorizar quem as preservas, quem não conhece uma área preservada, é 4069 

porque ele não preserva, não ama porque não conhece, se a gente tivesse uma 4070 
estrutura, uma legislação que permitisse que as áreas preservadas, parques 4071 
temáticos, dunas, manguezais, fosse permitido que se explorasse o turismo 4072 
ecológico, dando a opção para os empresários para promover ali a visitação de 4073 

forma sustentável, eu acho que é uma contribuição muito boa para o Plano 4074 
Diretor, para que a gente estudasse formas em que se criasse teleféricos, estive 4075 

lá, como foi o Plano de Turismo lá de, que é um exemplo bem importante para 4076 
nós, de Urubici, que eles fizeram lá um Plano de Turismo que a cidade cresceu 4077 
200% (duzentos por cento), existem várias atrações turísticas lá e a gente tem o 4078 

mesmo potencial aqui em Florianópolis, pena que aqui infelizmente tudo a gente, 4079 
é proibido, tudo é preservado de forma que ninguém nem entra, então a gente 4080 
tem essa dificuldade. Então Comissão, a minha proposta é essa, a gente tratar 4081 

de fazer um projeto de turismo ecológico e que esse Plano Diretor seja revisto 4082 
neste ato e outra coisa que eu quero dizer também, para finalizar, é que os 40 4083 

(quarenta) conselheiros, não tem 30% (trinta por cento), não tem 30 (trinta) 4084 
conselheiros da Prefeitura, nós não temos nada com a Prefeitura, a gente é 4085 
conselheiro ali porque faltou o candidato, essa que é a verdade, faltou candidato 4086 
para conselheiro. Então eu não sou um dos 30 (trinta) que aprova o Plano Diretor 4087 

não, eu sou um dos 40 (quarenta) conselheiros, que fui constituído lá legalmente, 4088 

por que me candidatei, só por isso, muito obrigado. Sr. Alexandr4e Félix diz: Nós 4089 
que agradecemos. Sérgio Raulino. Senhor Sérgio? Boa noite, sua a palavra, por 4090 
5 (cinco) minutos. Sr. Sérgio Raulino diz: Muito obrigado, boa noite, boa noite. 4091 
Nós estamos aqui desde a tarde e só sobraram os guerreiros, como dizem o 4092 
pessoal ali que está comigo. Bom, eu queria falar com o Topázio, ele infelizmente 4093 

saiu, me apresento sou o Sérgio, sou representante, estou representante hoje 4094 
do Conselho da Cidade, um dos conselheiros e da Associação do Bairro do 4095 
Itacorubi e eu gostaria de cumprimentar à mesa, ou a falta dela, não sei, nós 4096 
ficamos aqui até agora e cadê os nossos representantes? Olha, a gente entende 4097 

como é difícil administrar uma cidade que é tão cobiçada quanto Florianópolis 4098 

por vários setores, nós temos o setor da tecnologia, do turismo, do comércio, da 4099 
sociedade civil, que quer o melhor para a cidade e, é claro, da especulação 4100 

imobiliária. E eu quero agradecer ao Ministério Público por nos dar essa 4101 

oportunidade de a gente poder falar sobre o Plano Diretor, porque se não fosse 4102 
o Ministério Público, não teríamos 14 (quatorze) Audiências Públicas, não 4103 

teríamos o evento do dia 20 (vinte) e nós queremos mais e nós vamos ter mais. 4104 
Eu cheguei aqui às 3 (três) e 30 (trinta) e vi o resumo, o marketing de como 4105 
vender uma cidade, uma cidade bonita, é uma cidade legal, então eu acho que 4106 

eu vou ajudar, eu vou fazer um resumo das 13 (treze) Audiências Públicas 4107 
senhores, 80 (oitenta), 80 (oitenta) não, 90% (noventa por cento) das pessoas 4108 

que vieram aqui em todas as Audiências Públicas disseram “nós não 4109 
endossamos esse processo do Plano Diretor”, é isso, é isso que se precisa 4110 
entender, nós não endossamos, certo? Por várias e várias e várias e várias 4111 
questões, existem erros na lei? Sim. Vamos discutir a lei, afinal nós estamos 4112 

falando de um revisão de um Plano Diretor, revisão de uma lei, cadê os 4113 

argumentos? Cadê os artigos a serem resolvidos? Estamos começando do 4114 

zero? Vamos começar do zero todo esse trabalho ou estamos fazendo uma 4115 
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revisão? Se fala muito sobre que um dos maiores problemas que a gente tem 4116 

aqui são as invasões, eu concordo, são as invasões, não estou falando das 4117 
ocupações de pessoas em vulnerabilidade, estou falando de invasões senhores, 4118 

invasões em área de restinga, invasões na Costa de Dentro, invasões de cima 4119 
das dunas dessa cidade, é ali que a gente está falando? Estamos falando de 4120 
condomínios inteiros, quase bairros inteiros, que foram colocados em cima de 4121 
mangue, é disso que nós estamos falando? É dessas invasões? Por favor, não 4122 

nos tratem como nós fossemos tolos, porque por mais que eu não seja 4123 
especialista, por mais que eu não seja um engenheiro, nós temos vários e vários 4124 

e vários e vários especialistas aqui que já se pronunciaram. A UFSC já se 4125 
pronunciou, a UDESC provavelmente vai falar também, se derem espaço para 4126 
ela, gente, precisamos começar esse processo da maneira correta, apresentem 4127 

a sua proposta, por favor, Prefeito bem-vindo, apresentem a sua proposta como 4128 
deve ser, como diz a lei e vamos conversar, a gente precisa de um Plano Diretor 4129 
novo, é verdade, vamos conversar, bairro a bairro, vamos falar com o Conselho 4130 

da Cidade, vamos, só que lá nós temos 10 (dez), 10 (dez) representantes apenas 4131 
que vão discutir, os outros não vão discutir, porque não existe oficina daquela 4132 

maneira, senhores. Nós não somos funcionários públicos, meu querido, nós não 4133 
somos, então por favor, não me venha falar de funcionalismo público, vamos 4134 
falar de esgotamento sanitário, vamos falar em soluções, eu escutei aqui 4135 
barbaridades do tipo “parem de reclamar”, “parem de criticar e tragam soluções”, 4136 

nós trouxemos, nós trouxemos as soluções no Conselho da Cidade, nós 4137 

trouxemos na consulta pública, cadê essas respostas por técnicos? Eu não sou 4138 
técnico, eu sou um morador dessa cidade há mais de 50 (cinquenta) anos e 4139 
estou vendo ela ser dilapidada, então por favor, não nos tratem como idiotas, 4140 
porque nós não somos. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Sra. Gloria 4141 
Beatriz Koch, por 2 (dois) minutos. Sra. Glória só antes de falar, eu vou chamar 4142 

os próximos 4 (quatro): Sra. Valéria Binatti, Sra. Maria Penrose, Sra. Maristela 4143 
Costa e Sr. Emerson Gil Emerim. Pode falar Glória Beatriz, por 2 (dois) minutos. 4144 
Sra. Glória Beatriz Koch Irulegui diz:  Eu sou moradora da Vila Aparecida, eu 4145 
estou exausta, eu estou aqui desde o começo. A gente vive em uma cidade 4146 

segregada, é óbvio que as nossas questões da Vila Aparecida vão ser diferentes 4147 

das questões de vocês e as nossas propostas também vão ser diferentes das de 4148 
vocês, enquanto vocês estão debatendo o prédio, garagem, a gente está 4149 

pedindo água na nossa porta. Fui eu, magrinha, pequena e mulher, que subi a 4150 

água que tem na minha casa hoje, eu e os meus vizinhos com a minha mão, 4151 
subir paralelepípedo. É óbvio que as questões vão ser diferentes, as nossas 4152 

propostas para que ele fascista que falou aqui são bem simples, mano, são bem 4153 
simples e eu duvido que vocês têm interesse em preservar a área verde de lá, 4154 
porque eu só vi a FLORAM subir para destruir casa, nunca vi para plantar uma 4155 

árvore, nunca! E vocês estão desmanchando a FLORAM também, enquanto 4156 
instituição. Professor Paraná falou da Saúde, vocês sub notificam a nossa 4157 

existência, vocês nem sabem que a gente está lá, é para não se responsabilizar 4158 
sobre a saúde da população periférica. Área condensada para ficar fácil para 4159 
fiscalizar, querido Araújo, São Paulo é verticalizada e nem por isso é mais 4160 
segura, vocês querem só uma noção de pequeno burguês em apartamento 4161 

sendo protegido por um porteiro de 24 (vinte e quatro) horas e o porteiro também 4162 

é da minha comunidade explorada, verticalização vocês querem botar a gente 4163 

em pombal e casinha da Ângela, é isso que vocês querem fazer com a gente e 4164 

DocuSign Envelope ID: 4AECD75E-7A8D-429C-B3BD-DCBD9087B168



 
 

 

Página 86 de 118 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

a gente só quer a água, casa e luz, não é difícil, a gente faz cara! A gente bota 4165 

os nossos próprios poste, a gente consegue! Empreendedorismo, pobre não 4166 
empreende, pobre sobrevive, pobre faz bico e pobre vive Uberização, desse (...) 4167 

que vocês fazem, dessas coisas aí que vocês destroem a gente. Mobilidade, 4168 
deixa eu morar onde eu moro, que daí eu vou seguir servindo vocês, faz 10 (dez) 4169 
anos que eu sirvo vocês na (***) de Coqueiros e dos restaurantes, eu sei a cara 4170 
de cada um de vocês. Sustentabilidade, não tem nada para sustentar, a gente 4171 

precisa regenerar. Tá bom, meus queridos? Então eu não quero hipermercado, 4172 
eu quero feira, eu quero agricultura familiar, eu quero compostagem, essa é a 4173 

solução, tá bom? Terra para morar a Vila Aparecida. Sr. Carlos Alvarenga 4174 
agradece e chama a Sra. Valeria Binatti por 2 (dois) minutos. Sra. Valeria Binatti 4175 
diz: Boa noite. Arrasasse menina, é isso mesmo. Essa é a cidade, essa é a 4176 

cidade plural, isso é uma cidade plural, isso é Florianópolis, isso é o Brasil, isso 4177 
é um mundo, não adianta vir com essa conversa fiada bonitinha, apresentar um 4178 
projetinho cheio de número mentiroso e não ouvir quem é que vai decidir o que 4179 

a cidade quer, vocês? Por que vocês? Quantas comunidades têm em 4180 
Florianópolis? Quantos bairros tem aqui? Quantas características diferentes nós 4181 

temos aqui nessa cidade? Só para falar da nossa cidade. É essa diversidade 4182 
que tem que estar no Plano Diretor e para que isso estejam no Plano Diretor, as 4183 
pessoas têm que ser ouvidas, não em uma audiência merreca de 2 (dois) 4184 
minutos, o ano inteiro tem que ir lá, tem que tirar o sapato, a gravata, botar o pé 4185 

no chão e conhecer a realidade de cada um e o que nós estamos propondo. Por 4186 

isso que a gente chega aqui com a paciência no limite, cara, entende? Não é 4187 
uma coisa pessoal, é um processo viciado que se repete ano e ano e ano e ano 4188 
e vocês vêm fazem uns PowerPoint bagaceiro, entendeu, bagaceiro e vem 4189 
querer convencer a gente, nós sabemos que a mentira e o resto todo da galera 4190 
que cai nessa conversa? Gente, vocês querem construir uma avenida linda cheia 4191 

de coqueiro, falso inclusive, de Dubai, deve vim de Dubai o coqueiro, entendeu. 4192 
Quem constrói, mora onde? Vai sendo empurrado para onde? É isso, é isso é 4193 
isso, então assim, a gente chega aqui com a paciência no limite, cara. Nós 4194 
estamos, de novo, realocação das elevatórias do Santinho, esse processo de 4195 

revisão do Plano Diretor é fake, é falso, está comprometido com verba de 4196 

campanha e todo mundo sabe e os seus Vereadores que votarem a favor, terão 4197 
o troco. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Sr. Carlos Alvarenga 4198 

diz: Sra. Maria Penrose, número 50 (cinquenta). Sra. Maria Penrose diz: Boa 4199 

noite. Eu faço parte do movimento Eu Sou Jacaré Poiô, para quem não sabe, foi 4200 
esse movimento que criou a unidade de conservação que tem na Praia do 4201 

Santinho, um movimento comunitário. Eu quero fazer uma pergunta, como vocês 4202 
podem pensar em adensamento, edificação se já não temos estrutura hoje? Se 4203 
há tantos problemas para a gente discutir, antes de se pensar que tem que 4204 

construir mais e construir mais. Onde estão as oficinas para se discutir um novo 4205 
Plano Diretor participativo real? Foi visível o acordão com as construtoras que o 4206 

Gean fez para ser Prefeito, porque pipocou prédio por toda a ilha e agora a gente 4207 
vai pagar a conta, com os acordos que ele fez com todas as construtoras, aonde 4208 
ele conseguiu o dinheiro para ele conseguir ganhar a campanha. A gente não 4209 
quer a outorga onerosa, não queremos, o que queremos é a CPI dos alvarás, 4210 

cadê a CPI dos alvarás? Para a gente saber quem é que cada um que recebeu 4211 

um dinheirinho para poder construir. Aproveito também para reafirmar que a 4212 

comunidade do Santinho quer a realocação das elevatórias, que uma delas eles 4213 
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querem colocar dentro da Lagoa do Jacaré, aonde a CASAN tira a água para 4214 

dar pra gente beber, aí querem colocar dentro uma elevatória de cocô, in-natura, 4215 
e a gente sabe que a CASAN tem problemas, a gente sabe como é que é o 4216 

trabalho da CASAN em toda a Santa Catarina e outra coisa, a gente quer o plano 4217 
de manejo dessa unidade de conservação, Superintendente, e por fim, Prefeito, 4218 
escute as comunidades, escute o povo, a gente não conhecia o senhor, então 4219 
eu acho que é um bom momento para o senhor estar junto do povo, é escutando 4220 

o povo. É isso. Sr. Carlos Alvarenga diz: Maristela Costa por 2 (dois) minutos. 4221 
Maristela? É, Sr. Emerilson Emerim, número 52 (cinquenta e dois) representando 4222 

Floripamanhã por 5 (cinco) minutos. Pode me passar os próximos 4 (quatro)? 4223 
Sr. Emerilson, antes de passar, vou chamar os próximos 4 (quatro) aqui: Sr. 4224 
Flavio Schäfer, Sra. Laura Estefania Alvarez, Vereador Marquito e Sra. Rosana 4225 

Silva. Pode falar Sr. Emerilson Gil Emerim diz: Boa noite a todos, todas. 4226 
Estamos aqui até às 22 (vinte e dois) e 30 (trinta), então enaltecer o trabalho dos 4227 
servidores públicos da Prefeitura de Florianópolis e toda a comunidade. Estamos 4228 

indo para a última Audiência, eu vou reforçar o que eu já falei nas outras 4229 
Audiências, nós vivemos numa cidade de 70-30 (setenta, trinta), eu tenho 4230 

deixado isso bem claro nas apresentações que a gente faz pelo Floripamanhã, 4231 
uma ONG que trabalha desde 2005 (dois mil e cinco) com a questão de 4232 
planejamento urbano e sustentabilidade e essa cidade, gente, 70-30 (setenta, 4233 
trinta), ela tem 70% (setenta por cento) de áreas protegidas que nos concedem 4234 

os serviços ecossistêmicos, qualidade de água, o sol, energia, vegetação, então 4235 

esses 70% (setenta por cento) são imprescindíveis, a cidade tem uma boa 4236 
qualidade nesse sentido, só que a gente tem os outros 30 (trinta), nesses 30 4237 
(trinta) a gente tem que fazer a mágica de moradia, geração de emprego e renda, 4238 
turismo, cultura, sociedade, então nos resta esses 30% (trinta por cento) para 4239 
planejar, porque os 70 (setenta) definitivamente são áreas de proteção ambiental 4240 

e colocando esses números, eu posso dizer que eu tenho ouvido, em várias 4241 
escalas, onde os nossos anseios eles não são diferentes, por isso que quando 4242 
eu começo a falar sobre planejamento urbano, eu acho que a gente tem que 4243 
começar por convergência, qual é a nossa convergência? Hoje a cidade tem 4244 

problemas de saneamento, mobilidade, segurança pública, desemprego, falta de 4245 

moradia, que eu ouvi vários depoimentos aqui comoventes com relação à falta 4246 
de moradia e bom, isso tem gerado, sob claro, sob as mais diferentes óticas, e 4247 

isso tem gerado muita polaridade, até me pergunto a quem interessa tanta 4248 

polaridade quando se discute o Plano Diretor, nós temos hoje uma cidade 4249 
clandestina e uma cidade legal e o objetivo do Plano Diretor é ser uma 4250 

ferramenta, ele não vai resolver todos os problemas, mas hoje a gente tem uma 4251 
unanimidade, o plano atual ele não atende, ele não consegue atender nenhum 4252 
setor de forma ágil e eficiente. Nós temos até o dia 12 (doze), me corrija mesa 4253 

se eu tiver errado, para fazer as contribuições por escrito e por escrito eu me 4254 
refiro a várias oficinas que foram realizadas e repito aqui, a gente não depende 4255 

da Prefeitura para fazer a oficina, eu mesmo fui convidado pelo pessoal da 4256 
AMOLA, da Associação de Moradores da Lagoa, para para fazer um trabalho 4257 
com eles, estivemos lá, fizemos uma palestra, procuramos ajudar eles a 4258 
desenvolverem essas oficinas, fiquei muito contente com a presença aqui da 4259 

Universidade Federal de Santa Catarina, acho que a universidade, além da 4260 

UFSC, todas as nossas universidades não precisam ser convidadas, elas podem 4261 

de forma voluntária fazer o trabalho das oficinas, atender aos anseios da 4262 
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comunidade, até porque as universidades são polos geradores de tráfego, a 4263 

moradia estudantil, que eu vi aqui o colega da UFSC falar, a tão esperada 4264 
moradia estudantil hoje não atende, até porque são unidades de um pavimento 4265 

só, garanto que o primeiro adensamento deverá começar pela moradia 4266 
estudantil, dentro da UFSC e adensamento gente, a gente não fala com 4267 
polaridades, ah, eu sou contra, eu sou a favor, eu acho que a gente tem que 4268 
estudar, tem que participar dessas oficinas, entrar nessas propostas. Nós 4269 

ouvimos outros relatos aqui de muitas famílias, quem tem filhos para criar em 4270 
Florianópolis, bom, eu tenho 2 (duas) filhas, sou manezinho, eu quero que as 4271 

minhas filhas vivam aqui, trabalhem aqui, tenham a sua oportunidade de 4272 
Florianópolis e hoje eu não vejo essa oportunidade, eu me considero um 4273 
privilegiado hoje nessa cidade, mas as minhas filhas não vão ter condições de 4274 

morar aqui pelo preço da moradia. Então eu acho que é um desafio comum 4275 
gente, a gente está aqui para enfrentar esse desafio, ninguém é dono da 4276 
verdade, é um processo construtivista, a gente daqui parte para a Câmara, a 4277 

Câmara tem sido o maior problema hoje dos Planos Diretores através das suas 4278 
emendas, através da alteração, então eu vi vários Vereadores aqui participando, 4279 

então por estes Vereadores, que comecem esse movimento e por nós todos, 4280 
com os nossos representantes dentro da Câmara, para evitar o máximo possível 4281 
essas alterações e as alterações que são cabíveis no Plano poderão ser 4282 
discutidas pelas suas comunidades com esses Vereadores. Então quem vai 4283 

decidir, quem vai bater o martelo é a Câmara de Vereadores e cabe a nós fazer 4284 

essa fiscalização, ouvi o pessoal dizendo que quer fiscalizar, quer trabalhar, vai 4285 
olhar o que os Vereadores vão fazer e nós vamos fiscalizar também, 4286 
Floripamanhã vai estar lá vendo a posição e a plataforma e o passo de cada 4287 
Vereador. Muito obrigado, obrigado pelo trabalho. Sr. Carlos Alvarenga diz: Sr. 4288 
Flavio Schäfer representando o CREA de Santa Catarina por 5 (cinco) minutos. 4289 

Sr. Flavio Schäfer diz: Boa noite a todos, senhoras e senhores, senhor Prefeito. 4290 
Eu sou Engenheiro Civil formado pela UFSC há 25 (vinte e cinco) anos, um 4291 
pouco mais de 25 (vinte e cinco) anos, moro nessa cidade há mais de 30 (trinta), 4292 
portanto, e ajudo a construí-la diariamente através do trabalho que exerço, 4293 

atualmente estou no CREA, sou assessor da presidência e a gente a poucos 4294 

dias fez uma oficina lá, inclusive CAL, ASBEA estiveram junto, a Prefeitura 4295 
também esteve lá colaborando e é importante dizer que estou aqui 4296 

representando mais de 7 (sete) mil profissionais da instituição CREA. Vejo com 4297 

muita preocupação os caminhos que a cidade tomou, esse nosso Plano Diretor, 4298 
o 482 (quatro, oito, dois), é antigo e sem preocupação em atender o crescimento 4299 

ordenado da cidade com a qualidade e a responsabilidade social, tem causado 4300 
um aumento assustador de obras irregulares e estes estão descaracterizando a 4301 
cidade. Para termos alguns dados, o CREA-SC fez um convênio há 2 (dois) anos 4302 

com a Prefeitura e a gente tem utilizado os sistemas modernos de uso de satélite 4303 
e drones e estamos identificando mensalmente, senhores, pasmem, mais de 400 4304 

(quatrocentos) obras irregulares, isso representa 5 (cinco) mil obras irregulares 4305 
ano, até onde a gente vai chegar com isso? Que cidade que a gente vai ter dessa 4306 
forma? A população de Florianópolis continuará crescendo independente de 4307 
querermos ou não, cabe a nós, através do Plano Diretor, que façamos isso de 4308 

uma forma ordeira e organizado. Acredito que com as melhorias implementadas, 4309 

as sugestões apresentadas para todos os senhores, conseguiremos chegar a 4310 

um plano adequado da cidade e ele com certeza não irá contentar a todos, mas 4311 
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com certeza será muito melhor do que o plano que temos. A forma restritiva do 4312 

482 (quatro, oito, dois), principalmente em relação às áreas comerciais mistas, 4313 
que entendo que deveriam melhorar muito a nossa qualidade de vida, para tornar 4314 

muito mais prático a área comercial e residencial mista nesses locais, é 4315 
inadmissível que tenhamos que se deslocar para podermos trabalhar, para 4316 
podermos estudar, para podermos dormir, não podemos ter bairros que sejam 4317 
simplesmente dormitórios. Essa centralidade nos bairros são muito importantes 4318 

e para uma cidade moderna e acolhedora, devemos observar cidades que já 4319 
evoluíram nesses quesitos através da melhoria do seu Plano Diretor, essa 4320 

mistura de edifícios, casas comerciais com residenciais é necessários. 4321 
Precisamos viver nos nossos bairros e não só dormir ou só trabalharmos nele, 4322 
vivermos o dia a dia. Todos falam em moradia de interesse social, a Prefeitura 4323 

com certeza não tem recursos para isso, alguma forma, como é sugerido a 4324 
outorga, pode ajudar nisso, devemos dar sugestões para podermos melhorar 4325 
essa forma e essa visibilidade. Falamos também em implementar e incentivar o 4326 

REURB, isso é urgente. Atualmente a cidade de Florianópolis tem muitos 4327 
profissionais que estão trabalhando, visando a qualidade, precisamos que isso 4328 

seja entregue a toda a população. A sociedade, a segurança da sociedade, os 4329 
proprietários que querem (...), muitas vezes, têm condicionantes nos seus 4330 
terrenos e não conseguem executar da forma adequada, muitos deles executam 4331 
de forma irregular e quando tentam regularizar não conseguem encontrar 4332 

profissionais que tentam solucionar esses problemas. As contribuições é do 4333 

CREA, junto nessa oficina, foram feitas no site, estão sendo ainda preenchidas 4334 
e eu só quero terminar, para terminar rapidamente, que precisamos pensar num 4335 
Plano Diretor sustentável ao longo prazo, pois daqui a 10 (dez) anos teremos 4336 
uma nova revisão, isso em 2032 (dois mil e trinta e dois). Precisamos entender 4337 
que a população vai crescer e que a cidade tem que comportar esse crescimento 4338 

de forma legal e ordenada, para pensar aonde os seus filhos e netos irão morar, 4339 
precisamos pensar hoje, para dar condições para todos poderem crescer, 4340 
estudar e poderem trabalhar nessa cidade. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga 4341 
diz: Nós que agradecemos. Sra. Laura Estefania Alvarez por 2 (dois) minutos. 4342 

Sra. Laura Estefania Alvarez diz: Oi, boa noite. Eu venho aqui, mais que nada, 4343 

de falar assim como ser humano, para vocês que também são seres antes do 4344 
que qualquer outra posição política ou de poder que vocês podem ter, primeiro 4345 

são seres humanos. Todos precisamos de água, todos precisamos de terra, de 4346 

terra limpa e água limpa, ar limpo, a gente precisa viver. A gente acabou de 4347 
passar por uma pandemia a nível mundial, a gente viu que a gente está fazendo 4348 

as coisas erradas, o nosso sistema não pode ser basado na ganância e no 4349 
dinheiro, tem que ser na vida porque para isso nós estamos aqui, estamos de 4350 
paso, a gente não vai levar nada. Então todo o dinheiro que a gente possa fazer 4351 

nessa vida, vai ficar aqui, a gente tem vira adubo da terra, então vamos a cuidar 4352 
da terra porque está colapsando e nesse mundo que estamos vivendo agora, eu 4353 

não sei se vocês não estão sabendo, mas tem um colapso ecológico, tinha 10 4354 
(dez) estados em Argentina pegando fogo, tem a França, tem Portugal, tudo em 4355 
colapso, está tudo pegando fogo, sabe por quê? Porque nós temos um sistema 4356 
que se acha, que se coloca como superior ao ser humano e a gente não entende 4357 

que nós somos parte de um sistema e a grande Plano Diretor que está aí, é a 4358 

terra, é a natureza que nos sustenta, que nos dá a comida, que nós dá água, 4359 

que nós dá a terra e que nos dá a vida. Então nós temos que defender isso, 4360 
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vocês precisam estar mais qualificados, informados e serem seres humanos 4361 

antes do que qualquer outra coisa, porque a gente está aqui de paso e não leva 4362 
nada. Cuidemos do que temos, eu quero um futuro para a minha filha, eu quero 4363 

vida para ela e eu quero um futuro para todas essas crianças que tem aí. 4364 
Florianópolis não têm escola, eu inscrevi minha filha na escola pública e não tem 4365 
vaga, as escolas estão superlotadas. A água de Floripa está contaminada, está 4366 
envenenada. Então como que vocês estão achando que isso pode ainda 4367 

aumentar, quando tem cheiro de esgoto? Eu caminho por Floripa, eu não tenho 4368 
carro, eu caminho e tem cheiro de esgoto pela rua, não dá para caminhar. Então, 4369 

pelo amor de Deus, sejam seres humanos antes do que (...) Sr. Carlos Alvarenga 4370 
diz: Obrigado. Vereador Marquito por 5 (cinco) minutos. Boa noite pessoal noite 4371 
a todos e todas. Então, a gente, eu queria primeiro antes de mais nada dizer que, 4372 

eu estive nas 13(treze) Sr. Carlos Alvarenga interfere[só um minuto vereador 4373 
parece que o áudio do microfone não tá legal] Vereador Marquito retoma: deu? 4374 
melhorou aí? boa noite pessoal, aí agora sim! Então, gente eu queria antes de 4375 

mais nada dizer que eu estive nas todas as Audiências Públicas. Eu fiquei em 4376 
quase todas até o final. Isso foi uma tarefa de participar efetivamente de todas 4377 

as audiências e ouvir a população, com o objetivo de realmente quando chegar 4378 
na Câmara essa proposta, precisa refletir na prática aquilo que foi manifestado 4379 
em todas as falas dessa tribuna. Eu quero dizer que nesse momento é muito 4380 
contraproducente é isso que fala, né? é inaceitável a gente tá num momento 4381 

como esse, meu número é o 55 (cinquenta e cinco) tem mais de 120 (cento e 4382 

vinte) pessoas inscritas e a gente não tem mais como ser produtivo. Um 4383 
processo desse, uma Audiência Pública que tem, que sobrou 0,1 (um décimo) 4384 
das pessoas que estavam aqui no começo e que a gente já não tem mais um 4385 
nível até cognitivo de assimilar e de participar efetivamente. Como um processo 4386 
participativo deve garantir, então eu acho que é inaceitável ou é quase que um 4387 

teatro colocado. A gente fazer um processo de participação nessa audiência, é 4388 
última né chamada. Assim da participação na construção da revisão do Plano 4389 
Diretor. Então, eu queria manifestar que, acredito que todos estão aqui muito 4390 
insatisfeitos. Estão aqui de teimosos e teimosas ainda ou porque também 4391 

querem participar e colaborar. Mas que, de fato, a gente vê como a Sílvia falou, 4392 

que a gente sente um ambiente de ouvidos moucos. Ouvidos que não ouvem 4393 
efetivamente a voz do povo, né? Muitas pessoas vieram colocar aqui que, nesse 4394 

mesmo momento em que nós estamos fazendo essa participação, tem famílias 4395 

que queriam estar aqui mas tiveram que ficar em casa porque, se não a sua casa 4396 
ia ser derrubada ou ia ser questionada porque estavam lá lutando pra garantir a 4397 

moradia. Quero dizer também que, aquela apresentação colocada pela 4398 
Secretaria de meio ambiente pelo Lucas Arruda tem uma série de equívocos e 4399 
mentiras colocadas ali. É inaceitável a gente ouvir aquele tipo de relato sabendo 4400 

que uma proposta que é ampliar a população para mais 200.000(duzentas mil) 4401 
pessoas, mas não tem nenhum equipamento saneamento sendo construído, 4402 

nenhum. E, o que se querem colocar ainda colocam elevatória dentro de Lagoa 4403 
com Água Doce os que querem colocar querem colocar ainda é emissários pra 4404 
dentro do mar ou pra dentro do rio e a gente não tem propostas efetivas pra um 4405 
saneamento ecológico, pra um processo de saneamento do qual a cidade 4406 

merece, e tem condições de fazer. Quero dizer também que, as colocações que 4407 

foram é postada aqui em relação à mobilidade não são de acordo a gente viu. 4408 

Uma série de linhas de ônibus que já funcionavam antes da pandemia serem 4409 
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retiradas e não serem repostas na sua totalidade. Então, é preciso rever isso. A 4410 

gente tem feito um trabalho de indicar essas linhas, assim como aconteceu no 4411 
Continente, no Estreito, no Monte Cristo, a linha da Chico Mendes não entram 4412 

mais dentro da Chico Mendes. Gente é preciso rever essa posição e o Michel 4413 
sabe disso, porque a gente reivindica essas questões e também é muito evidente 4414 
que a cidade quer uma um processo de revisão do Plano Diretor com uma forma 4415 
mais participativa, mais ampla. E, por isso, Prefeito e Secretários a gente se 4416 

manifestou dizendo que a gente precisa garantir que a minuta construída a partir 4417 
desses processos das Audiências Distritais, ela retorne pra um rebatimento pra 4418 

uma revisão em cada território é possível fazer isso a gente ter o tempo legal é 4419 
até 2014 (dois mil e quatorze), é possível fazer isso tenho certeza, desculpa 2024 4420 
(dois mil e vinte e quatro) que são 10 (dez) anos depois da de 2014 (dois mil e 4421 

quatorze). É possível fazer isso é basta querer, assumir um processo realmente 4422 
participativo, a partir desse dessa revisão ou desse rebatimento lá nos no nos 4423 
distritos. A gente retorna pra daí sim e pra Câmara de Vereadores e fazer o 4424 

amplo debate na Câmara de Vereadores. Eu aposto e que esse será o melhor 4425 
caminho pra cidade, nas condições que a cidade tá colocadas não tem motivos, 4426 

não tem. A não ser que tenham a não ser que tenha motivos pra essa correria 4427 
pra mandar pra logo pra Câmara de Vereadores pra ele ser votado. Logo ainda 4428 
esse ano, não tem motivos pra isso do ponto de vista técnico, do ponto de vista 4429 
do que nós ouvimos aqui nas 13(treze) audiências, do ponto de vista das 4430 

necessidades da comunidade, não tendo motivos. Agora, se isso for feito, é sim 4431 

um carimbo de que outros interesses e motivos estão por de trás dessa pressa 4432 
e dessa velocidade do processo, muito obrigado. Espero que a gente consiga 4433 
realmente ouvir as comunidades e fazer do processo participativo um processo 4434 
efetivo e que realmente consiga dar conta da complexidade que a cidade de 4435 
hoje, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. Rosana Silva por 4436 

2 (dois) minutos. Sra.  Rosana eu vou chamar os próximos antes de passar a 4437 
palavra OK? A Vereadora Marianne não vai mais falar. Vereadora Carla Ayres, 4438 
Sra. Adriana Isabela Zampieri, Vereador Maicon Costa e Sr. Rode Martin. Pode 4439 
falar, sua palavra. Sra. Rosana Silva diz: boa noite a todos que ainda insistem 4440 

estar por aqui, obrigado pela consideração dos que ficaram até esse presente 4441 

momento aqui escutando a fala de todos. Na verdade sou uma “manezinha”, 4442 
atualmente morando na Praia do Santinho e venho aqui relatar minha 4443 

preocupação diante dos anos que eu vivo aqui. Que eu não vou relatar minha 4444 

idade que é desnecessário, mas querendo dizer que me preocupa muito porque 4445 
eu já vi muita coisa ruim, aqui acontecendo, e o que eu vejo hoje, é que a ilha 4446 

cada vez mais as pessoas se apaixonam não tem como não se apaixonar pela 4447 
nossa ilha; e querendo ou não, ela há muitos anos, a estrutura básica é sempre 4448 
a mesma. A própria Prefeitura reconhece que o nosso saneamento básico 4449 

sempre foi é promessas. Mas como é um uma obra que não aparece, que ela 4450 
não tem florzinha, ela é uma obra que fica pra baixo da terra, então normalmente 4451 

não tem o que apresentar. Mas, enfim ele é de suma importância porque sem 4452 
saneamento básico, a gente não tem água limpa, não tem um mar limpo, não 4453 
tem um rio limpo. Enfim, a gente vai vendo a destruição da natureza de uma 4454 
forma muito triste, porque a gente não vive só de prédios e de pessoas que vivem 4455 

poluindo o meio ambiente. A gente quer uma ilha sim, a gente quer progresso 4456 

sim, mas com respeito principalmente a natureza porque se somos uma ilha. 4457 

Temos muitas praias maravilhosas e o que eu vejo cada vez mais é que as praias 4458 
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cada vez mais poluídas e o nosso Santinho, a gente não quer ver ele poluído; 4459 

assim como fizeram com Ingleses, que parte da praia já tá bem poluída e o 4460 
Santinho, não quer por falta de toda a infraestrutura que todo mundo aqui já 4461 

conhece. A nossa água é poluída a gente, tem apenas uma Escolinha Infantil, 4462 
uma Escola Pública e a gente é cheio de deficiências no bairro. A gente que 4463 
caminha por lá o esgoto está correndo a céu aberto em quase todas as saídas 4464 
de ruas, porque o esgoto que tá sendo colocado lá é de verificar os canos lá 4465 

colocados, que é uma pouca vergonha, que eu não tenho técnica pra isso, mas 4466 
já foi visto e realmente não vai sanear a deficiência que existe. Então, assim, o 4467 

Santinho quer respeito ele quer é ele quer, ele quer (...) Sr. Carlos Alvarenga 4468 
agradece e chama a Vereadora Carla Ayres, por 5(cinco). A Vereadora Carla 4469 
Ayres diz: boa noite a todas as pessoas ainda presentes, resistentes. Boa noite 4470 

a mesa e eu quero pra muita reafirmar aqui que nós estamos na 14ª(decima 4471 
quarta) Audiência Pública e, em mais um triste capítulo da farsa de participação 4472 
popular e social que foi construída pela Prefeitura Municipal. Mais um capítulo 4473 

de um processo que já foi judicializado, de um processo que, como muitos e 4474 
muitas de que me antecederam aqui já deixaram bastante explícito, que não 4475 

possui uma metodologia clara pra que essa revisão aconteça. Sem uma 4476 
perspectiva de devolutiva, cuja mesa e a Prefeitura Municipal, um único exercício 4477 
que faz a cada capítulo deste é construir argumentos e contra argumentos pra 4478 
deslegitimar aquelas pessoas que se opõem a única proposta apresentada por 4479 

ela ao longo de todas essas semanas. A única mudança que tem na narrativa do 4480 

executivo é o contorcionismo pra deslegitimar a participação popular. Algumas 4481 
pessoas aqui colocaram da responsabilidade dos parlamentares, e foram poucos 4482 
efetivamente que estiveram acompanhando com os seus mandatos todas as 4483 
audiências colocadas. A cada capítulo a gente vê muitas propostas 4484 
apresentadas e também contradição do executivo porque este 14ª (décimo 4485 

quarto) episódio foi colocado e iniciado inclusive apresentando um resumo do 4486 
que foi essas 13 (treze) audiências que nos antecederam. Mais de 3.000 (três 4487 
mil) pessoas inscritas, mais de 600 (seiscentas) manifestações e mais de 1.000 4488 
(um mil) assuntos levantados. Acho que o Secretário não deve nem ter lido, 4489 

ouvido as inúmeras propostas de cidades que estão colocadas aqui, e fingi a 4490 

cada momento que isso aqui é legal. Nós precisamos denunciar todos os dias 4491 
porque, como muito bem colocou o Vereador Marquito que me antecedeu, nós 4492 

temos responsabilidade Vereador Marquito, quando essa pretensa minuta 4493 

chegar na Câmara municipal e eu quero dizer que há tempo de resgatar este 4494 
processo, temos mais de 1(um) ano para que finde o tempo necessário dessa 4495 

revisão. Vereador Afrânio, Vereador Renato, temos tempo sim de se construir 4496 
oficinas temáticas, porque se os apoiadores, os poucos apoiadores dessa 4497 
proposta também tentam deslegitimar as vozes contrárias dizendo que nós não 4498 

temos argumentos pra isso. É porque, muitas vezes, pra maioria da população 4499 
falta sim conhecimento, porque tem que tratar da sobrevivência portanto as 4500 

oficinas temáticas, que se aconteceram, foram para os amigos dos reis. Ainda 4501 
pode ser realizada nas comunidades. Nós fizemos atividades na Câmara 4502 
municipal que nem a Prefeitura foi preparada lá pra responder os nossos 4503 
questionamentos,, e aqui eu faço sim, um gesto de solidariedade, muitas vezes 4504 

aos técnicos da Prefeitura que precisam dar respostas aquilo que não são 4505 

apresentados pra eles e pra elas, e com muita humildade disse na Câmara 4506 

Municipal nós não temos resposta pra isso porque essa minuta deve estar sendo 4507 
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construída a portas fechadas e no dia 20(vinte), que se não me engano é um 4508 

sábado vai ser apresentada pra quem se essa daqui é a Audiência Final. Nós, 4509 
Vereador Marquito, Vereador Maycon, Vereador Afrânio, Vereador Renato, 4510 

temos o compromisso de pautar na Câmara municipal no mínimo 5 (cinco) 4511 
Audiências Públicas pra discutir a devolutiva com a população que é papel do 4512 
legislativo sim, este é o nosso compromisso, essa é a nossa proposta também, 4513 
e eu espero que os setores coniventes com isso ouçam o que a gente (...). Sr. 4514 

Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. Adriana Isabela Zampieri, número 4515 
59 (cinquenta e nove), por 2(dois) minutos. Sra. Adriana Isabela Zampiere diz: 4516 

boa noite, agradecemos a escuta. Acabei de ver aqui mais nitidamente é a única 4517 
faixa né? A cidade quer ouvir você e a escuta eu acho que é um grande tema 4518 
aqui que a gente que a gente solicita, que a gente pede. Então, são muitas 4519 

linguagens, acho que a pluralidade já foi mencionada aqui e a minha pergunta é 4520 
assim: o que vem a ser participativo? um Plano Diretor que se propõem ser 4521 
participativo, construído conjuntamente, em meio às pluralidades, eu vejo que a 4522 

única solução dessa fragmentação que a gente vê aqui em que a gente fica aqui. 4523 
Vocês ficam aí, a esquerda ficar lá, a direita fica aqui, a burguesia, o povo, a 4524 

única solução é o participativo, que é a inclusão e eu vejo nitidamente, também 4525 
que, a inclusão não está contida no nosso dia a dia da cidade. A gente também 4526 
tá pautado em representantes desses fragmentos, e que essa não vai ser a 4527 
nossa solução. Então, por favor nos escutem. Queria falar pro Secretário da 4528 

Mobilidade, que há tempos eu tenho tentado conversar, e assim né me escutem, 4529 

por favor estou tentando de várias maneiras, telefone e-mail e demorou 6 (seis) 4530 
meses pra eu receber um e-mail de volta dizendo que eu não que não teria 4531 
previsão de resposta. Pro meu e-mail que era a solicitação de placas de pra de 4532 
ciclistas no Santinho. Queria dizer que eu sou do Santinho, eu sou Jacaré Poio, 4533 
estamos pelo estamos pela proteção da Lagoa do Jacaré. O Jacaré já virou 4534 

história e a gente tá aqui pra Lagoa não virar história. Pra ela continuar lá, já 4535 
sofreu com aterros de especulação imobiliária e esse não é um caminho. Lei 4536 
complementar que é complementada, que vem mais complementada vai pra um 4537 
caminho que não é o da preservação dessa ilha, que é o que eu represento aqui, 4538 

gratidão. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o Vereador MaiKon Costa, 4539 

por 5(cinco) minutos que diz: boa noite a mesa, aos presentes aqui, 4540 
cumprimentar os que ainda permanecem, em especial o Vereador Renato foi um 4541 

dos mais atuantes na nessas Audiências Públicas, do início ao fim. Bom, Senhor 4542 

Prefeito queria saber se depois dessas audiências, de tantas manifestações, se 4543 
já temos aí alguns encaminhamentos relacionados a 2(dois) pontos muito 4544 

importantes que é a ampliação do quadro de fiscais da FLORAM, também se 4545 
aquele “Pau de Serra” que segura o telhado da FLORAM já foi retirado, já foi 4546 
substituído. E, também se já existe aí, por parte do senhor encaminhamento em 4547 

relação à política habitacional, já que a gestão de Gean Loureiro foi vergonhosa 4548 
nos últimos anos. Porque fiscalização e habitação tem uma correlação, e digo 4549 

isso indo pra década de 70(setenta), quando o Padre Rauline Reis criou a 4550 
reserva do parque do Tabuleiro, que acabou criando um êxodo e trazendo a 4551 
família da minha mãe família Demétrio Leal pra região da Prainha. Saímos de lá, 4552 
digo saímos eu não era nascido ainda, mas considerando os meus 4553 

antepassados, porque a extração da madeira foi proibida naquele território e 4554 

chegamos aqui a Florianópolis. Por mais que a atividade econômica da nossa 4555 

família tenha sido esvaziada, tenha sido proibida eu agradeço porque hoje eu 4556 
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bebo da água do Cubatão Pilões. Ela que abastece a região aonde eu moro, do 4557 

bairro Carianos e boa parte dessa região, quando roubada e acredito que 4558 
voltando na fala dos fiscais, nós precisamos não de 11(onze) fiscais, nós 4559 

precisamos da ampliação desse quadro de fiscalização na nossa FLORAM, 4560 
nossa Fundação do Meio Ambiente, que hoje tem 11(onze) fiscais, um número 4561 
menor, Vereador Marquito, que o município de Biguaçu. Saído do Paulo Lopes 4562 
pra ir a Biguaçu, um município muito menor, com o mesmo número de fiscais 4563 

que essa grande Florianópolis. Senhor Prefeito, este Vereador, mesmo sendo 4564 
de oposição, sempre contribuiu pra gestão municipal, inclusive Gean Loureiro, 4565 

foi emenda da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária, foi deste Vereador a 4566 
proposta que obrigou que 20(vinte)% do Fundo Municipal de Trânsito, ou seja, 4567 
um em cada 5 (cinco) multas, fosse destinado pra construção de estrutura 4568 

cicloviária. O Prefeito Gean Loureiro gozou da ampliação de uma grande malha, 4569 
Secretário Michel Mitmann, porque esse Vereador fez uma proposta na Lei de 4570 
Diretrizes Orçamentária, que foi aprovada por 19(dezenove) votos no ano de 4571 

2018 (dois mil e dezoito), do Renato votou favorável pra Durafram, votou 4572 
favorável Vereador Marquito votou favorável, único voto contra foi do, hoje atual, 4573 

Deputado Estadual Bruno Souza. Então, as minhas contribuições sempre foram 4574 
propositivas e este Vereador sempre foi propositivo. Tenho certeza senhores e 4575 
senhoras, que, quando eu me torno mais incisivo e pressiono mais é porque o 4576 
diálogo já se esgotou por muito tempo. Então, Prefeito é importante que o senhor 4577 

possa fazer o dever de casa mínimo pra que a gente consiga, de fato, discutir 4578 

um Plano Diretor de maneira adequada. O ex vereador Pedrão estava aqui no 4579 
fundo e, eu vi ele, foi acabou indo embora permaneceu até pouco tempo e eu vi 4580 
um stories dele no Instagram, e eu sou obrigado a concordar. Nós estamos 4581 
fazendo a mesma coisa, da mesma forma corriqueiramente, em relação ao Plano 4582 
Diretor, os resultados serão exatamente os mesmos, os resultados serão 4583 

fracassados. Esse modelo, onde um para falar e todos param pra ouvir, nesse 4584 
nessa sistemática é um modelo ultrapassado perto do de tanta tecnologia e de 4585 
tantas ferramentas que nós temos pra construção de um plano, com oficinas. A 4586 
revisão do Plano Diretor, sim é importante, é fundamental. Só que, esse modelo 4587 

é um modelo ultrapassado. Chegamos hoje, como “antes no Quartel de 4588 

Abrantes” ou quem sabe no “Quartel de Gean Loureiro” que ainda tem influência 4589 
significativa dentro de uma Prefeitura, que hoje senhoras e senhores tem um 4590 

Prefeito que não é Topázio Neto, mas sim, Catu Mioda que acabou de assumir 4591 

como Prefeito, senhores sabiam disso?  hoje Catu me tomou posse ele é o vice 4592 
prefeito, dessa cidade senhores, conseguem vê o problema de uma cidade que 4593 

tem Catu Mioda como Prefeito que momento em (...) Sr. Carlos Alvarenga 4594 
agradece e chama Sr. Rode Martins representando Floripamanhã, Rode? Sra. 4595 
Zoraya Guimarães representante Associação Moradores da Lagoa do Peri 4596 

por 5(cinco) minutos que diz: bom, boa noite a todos e todas,eu queria dizer que, 4597 
queria que vocês que tão aí na mesa se colocassem no nosso lugar aqui. Porque 4598 

vocês aí, são pagos pra estarem aí, né? vocês são pagos, tão recebendo pra 4599 
estarem aí. Nós aqui não, somos e tem pessoas aqui com crianças ainda a essa 4600 
hora. Nós não temos mais ônibus, praticamente temos, meia-noite e pouco 4601 
horário do ônibus e estamos como Marquito falou, Vereador falou, a gente tá 4602 

muito cansado, muito cansado. Eu tou cansada também. Claro, óbvio e acho que 4603 

esse processo ele tem sido muito desgastante pra todos nós. Não tá sendo 4604 

positivo, não tá sendo construtivo. Se fosse construtivo, eu tenho certeza que a 4605 
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gente estaria aqui de bom grado, ficaria até tarde pra construir uma proposta 4606 

conjunta, coletiva. Não é isso que a gente tá vendo nesse processo todo, não tá 4607 
sendo construído, me desculpa, em nada nada participativo. Nada participativo, 4608 

infelizmente é uma falácia esse processo de participação colocada aqui. E, é 4609 
muito triste que esteja acontecendo dessa forma. A gente poderia de fato, se 4610 
vocês se dispusessem a ouvir as comunidades, tem certeza que esse plano 4611 
sairia muito melhor que essa revisão de Plano Diretor. Nós, ao contrário do que 4612 

vocês dizem, nós temos muitas propostas, tem certeza todo mundo aqui tem 4613 
muita coisa pra colocar. E, a população em geral é muito criativa. Ela vive a vida 4614 

real de seu bairro e vivendo a vida real ela tem a contribuição concreta pra trazer. 4615 
Eu sou arquiteta urbanista de formação e, lembro aqui, até na UFSC, uma 4616 
professora falando que os arquitetos são “semideuses?  sabe porque pessoal? 4617 

porque realmente eles têm uma função, não só o arquiteto, um Plano Diretor é 4618 
feito por várias, professor, vários profissionais. A gente sabe, mas o arquiteto ele 4619 
tem é uma responsabilidade de influir urbanista sobre a cidade. Ele pode sim 4620 

criar projetos que tenham impactos negativos, impactos muito ruins ou, ao 4621 
contrário, podem propor coisas muito positivas, o Petrus né?  que foi agora eleito 4622 

Presidente da Colômbia, ele nem arquiteto, é economista, mas ele propôs pra 4623 
Colômbia, uma cidade muito interessante, é a é aconselho vocês a verem o 4624 
histórico do Petrus, o que ele fez na Colômbia, tá? Então, assim ó, nós podemos 4625 
construir um projeto, uma proposta muito interessante. Nós temos propostas e 4626 

uma das propostas que saiu aqui,, eu espero que vocês levem em consideração 4627 

porque na verdade eu não vi nada das aqui, não foi colocado na praticamente 4628 
nada efetivo, sobre os resultados das audiências que nós participamos, eu só vi 4629 
números: há tantas pessoas compareceram, tantas lideranças compareceram, 4630 
tantos falaram em infraestrutura. Olha, eu posso dizer aqui que, de quase todas 4631 
que eu participei né é 90(noventa)% falou da questão da infraestrutura. Isso é 4632 

uma proposta para os senhores primeiro, vamos resolver nossos problemas de 4633 
infraestrutura. Nós temos um plano muito ruim, porque recebeu muitas emendas 4634 
de 2014(dois mil e quatorze). Um plano diretor que foi aprovado com mais de 4635 
300 (trezentas), foram propostas 600(seiscentas), emendas e 300(trezentas) 4636 

emendas passaram, foi totalmente retalhado na Câmara de Vereadores. Então, 4637 

esse plano é ruim. Por isso, porque ele foi loteado dentro da Câmara de 4638 
Vereadores e me preocupa muito. O Katumi está agora né? O Katumi é uma 4639 

preocupação muito grande nessa, né gente ele era até o Vereador do sul da ilha. 4640 

Infelizmente acho que nem é mais é do norte, pobre de nós! mas então é e eu 4641 
até me perdi um pouco, é eu vejo que nós podemos construir um projeto tá foram 4642 

elencadas várias propostas aqui e uma delas está bem clara, nas outras 4643 
audiências foi bem colocado, queremos uma revisão de Plano Diretor, mas 4644 
primeiro queremos resolver o problema do saneamento nessa cidade, nós não 4645 

temos esgoto, já foi falado aqui só não vou repetir, tá? Essa é uma questão 4646 
primordial. Depois, outra questão primordial que nós temos, saída né pessoal? 4647 

que nós pensamos mobilidade, nós não temos uma mobilidade eficiente, isso tá 4648 
na cara né? o verão, ninguém anda nessa cidade, quem consegue sair? eu moro 4649 
na Armação eu não consigo sair da Armação, um dia eu minha amiga me levou 4650 
pra tomar um café no Centro da Armação, quando eu voltei era 1(uma) hora de 4651 

trânsito no domingo. Agora já teve engarrafamento de novo imagine com mais 4652 

500.000(quinhentas mil) pessoas, pessoal? Tem que ter um projeto concreto de 4653 

mobilidade, e isso não significa só expandir as vias, isso significa transporte 4654 
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público de qualidade. A gente sabe que uma via duplicada em 2(dois) anos ela 4655 

vai estar no seu limite, em 2(dois) anos, isso tem estudos em várias cidades, que 4656 
isso aconteceu o que resolve é uma mobilidade alternativa, tirar o carro da rua é 4657 

criar um sistema de transporte eficiente, o tal DOTs de forma eficiente, não é 4658 
qualquer coisa. Cadê esses planos gente? cadê tá acabando aí meu tempo, 4659 
alguém falou acho que foi a Ana Caldas, né? Ah! temos plano isso, plano aquilo, 4660 
em plano de saneamento, mas esses planos não foram implementados, tão só 4661 

no papel. Não adianta plano no papel entendeu aí? o plano só funciona quando 4662 
é pra entender, pra atender especulação imobiliária, obrigado. Sr. Carlos 4663 

Alvarenga agradece e chama o Sr. Aparecido Galdino de Camargo. Vou chamar 4664 
os próximos 4 (quatro); Sr. Aparecido Galdino de Camargo, Sra. Alice de Jesus, 4665 
Sr. Vicente Sérgio Rodrigues da Costa. Sr. Aparecido, número 66 (sessenta e 4666 

seis) pode falar por 2(dois) minutos. Sr. Aparecido Galdino de Camargo diz: 4667 
boa noite, boa noite mesa, boa noite Prefeito, boa noite pessoal que tá aí até 4668 
nessas horas. Eu queria falar, eu sou lá do Campeche e, eu queria falar sobre o 4669 

sistema viário. Que o sistema viário foi em 2000 (dois mil); bom, o sistema viário, 4670 
esse que eu estou referindo é do antigo Plano Diretor, antes do 2014(dois mil e 4671 

quatorze). Em 2014(dois mil e quatorze) manteve esse sistema viário no 4672 
Campeche, na Avenida Pequeno Príncipe, com uma faixa de recuo de 25 (vinte 4673 
e cinco) metros pra fazer a construção e, chegando da Prefeitura com a escritura 4674 
pública tudo devidamente, não tem autorização pra construir devido o sistema 4675 

viário, aí o que aconteceu foi o seguinte: não pode construir, só que o IPTU é 4676 

cobrado? Você não pode construir no terreno, só que você vai ver a tua conta, e 4677 
não é pouca não, o IPTU o meu é 9.000 (nove mil) por ano; porque são 5(cinco) 4678 
lojinhas, né? E daí esses valores é cobrado. Vai pra justiça e a gente tem que 4679 
pagar e, sabendo que já existe uma Lei. Prefeito, queria falar pro senhor que já 4680 
existe uma Lei, uma Lei Complementar, eu vou até ler a lei aqui ó! a Li 4681 

Complementar 7(sete) de 1997(um mil novecentos e noventa e sete), o artigo 4682 
227(duzentos e vinte e sete), fica suspenso o pagamento do imposto relativo ao 4683 
imóvel declarado de utilidade pública para fins de desapropriação por ato do 4684 
município enquanto este não se emitir na respectiva posse, segundo relativo a 4685 

imóvel atingido total ou parcialmente por projetos de obras no sistema viário, de 4686 

tal forma que inviabilize a construção da edificação ou melhoria das já existentes. 4687 
Resumindo, existe a lei que fala que não se deve pagar o IPTU, só que o IPTU 4688 

é cobrado. Entrei com uma revisão na Prefeitura, essa revisão é de 2016 (dois 4689 

mil e dezesseis), agora que saiu, essa semana que saiu negando nem leram, 4690 
nem justificaram o meu pedido de revisão que foi arquivado. Senhor Prefeito foi 4691 

arquivado meu processo, sabendo que tá em cima do anel viário(...) Sr. Carlos 4692 
Alvarenga agradece e passa a palavra para a Sra. Alice de Jesus Vicente, 4693 
número 67(sessenta e sete), que diz: boa noite a todos, eu moro a pouco a 4694 

poucos anos em Florianópolis, não faz 3(três) anos ainda que eu moro aqui, vim 4695 
de São Paulo. Mas Floripa é a cidade que eu adotei, é a cidade que eu escolhi 4696 

para viver e me surpreendeu, porque assim, quando eu ouvi falar que ia ter 4697 
Audiência Pública pra discutir o conselho, o Plano Diretor eu esperava que, de 4698 
fato, a gente fosse participar de uma discussão, né? E, infelizmente o que eu vi 4699 
até agora não foi uma discussão. A gente não tá, tem um eu, eu fico em dúvida, 4700 

porque assim, é decepcionante, porque eu fico com a sensação de que a gente 4701 

tá falando pra constar, porque tem um, TAC aí, a Prefeitura é obrigada a cumprir. 4702 

Então, a gente finge que ouve e deixa falar, mas parece que não tá sendo 4703 
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considerado. Eu tô morando na Vila Aparecida, meio que na borda da Vila 4704 

Aparecida, ali né! Mas, eu moro na Vila Aparecida e a impressionante o 4705 
desconhecimento que a Prefeitura tem das regiões da cidade. Você fala de Vila 4706 

Aparecida no documento de averbação da minha casa, tem o documento como 4707 
sendo no Abraão, tenho documento de Capoeiras, tenho um documento de 4708 
Coqueiros e na Prefeitura, pessoa normalmente não sabe onde a gente mora. 4709 
Então é fundamental que a Prefeitura é conheça a cidade. É o mínimo que dá 4710 

pra pensar é que a Prefeitura conheça a cidade. Como é, e acho também que 4711 
se a Prefeitura quer se ouvir, quer ouvir a população, ela precisa fazer os canais 4712 

pra essa, pra ouvir não é possível que a Secretaria do Continente fique 1(um) 4713 
ano sem um número de telefone pra gente poder falar gente. É absurdo (...) Sr. 4714 
Carlos Alvarenga agradece e chama o Sr. Sérgio Rodrigues da Costa, 4715 

representando a Associação Proprietários e Moradores de Jurerê 4716 
Internacional – AJIN, por 5(cinco) minutos, que diz: boa noite a todos, boa noite 4717 
Prefeito. Eu ia abordar o único tema que é a mobilidade urbana, mas vou em 4718 

virtude da apresentação do do Superintendente Saneamento Básico, eu sou 4719 
obrigado a comentar também, ele colocou ali, CASAN e (***) , que não é verdade 4720 

o município tem vários, as empresas não concessionárias pelo município, que 4721 
não tem contrato de programa, não tem plano de investimentos e não é só 4722 
CASAN, no município são várias outras empresas que exploram o serviço 4723 
público de saneamento básico no bairro. Onde eu moro 40% (quarenta por 4724 

cento) do bairro não tem rede de esgoto e os outros 80% (oitenta por cento) 4725 

precisa, além disso precisa também fossa e sumidor. Só uma parcela pequena 4726 
que tem ao sistema a vácuo. Então a realidade não é essa. Então me coloco a 4727 
disposição de atualizar o programa de saneamento básico que foi apresentado, 4728 
revisado agora em 2021(dois mil e vinte e um). Tem um novo, foi me passado 4729 
pelo IPUF, eu posso revisar, isso é essa parte desses sistemas concessionados 4730 

rapidamente. Eu coloco a disposição pra revisar isso aqui, porque o que está lá 4731 
no documento não é a realidade. Só quero dizer, com relação saneamento 4732 
básico. Mas a questão de mobilidade urbana e eu já tratei esse assunto no 4733 
Conselho da Cidade, o município não tem a gestão da mobilidade urbana na 4734 

capital. Nossa cidade ela é cor ela é, a mobilidade é feita por 6 (seis) rodovias 4735 

estaduais, 6 (seis) ou 7(sete) rodovias estaduais. Eu trabalhei muito tempo no 4736 
setor elétrico, nós trabalhamos muito na área de planejamento, nós tínhamos 4737 

planejamento de curto médio e longo prazo. Eu trabalhava, eu morava aqui, né, 4738 

aqui mora aqui dentro na ilha e trabalhava lá em São José, Palhoça. E, eu 4739 
sempre estava no contrafluxo, quando estava no final do dia aqui na ilha e dava 4740 

uma emergência aí a coisa pegava né! E continua isso, a questão da 4741 
verticalização. Kobrasol é um bairro verticalizado e a população flutuante na 4742 
região metropolitana. Ela entra pra cidades durante todo o dia, ela entra e sai. 4743 

Então, nós precisamos de um plano, mas vamos dizer metropolitanos, de 4744 
mobilidade urbana. Me perguntaram outro dia em quem que eu vou votar pra 4745 

governador do Estado; eu: disse aquele que me apresentar um plano de 4746 
mobilidade urbana pra Florianópolis, porque eu acho que nós tamos no Distrito 4747 
estadual de Florianópolis. Nós precisamos. Quais foram as obras de 4748 
infraestrutura que de (***) que melhoraram a mobilidade? os túneis? O túnel, 4749 

esse aqui do lado imagina, sem o túnel quem faz isso aí? O Estado, nós 4750 

precisamos vamos ver. Eu apelo até os Vereadores, ao Prefeito, inclusive 4751 

conversar com toda a região metropolitana. Os vereadores também, os seus 4752 
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pares nas outras cidades, São José, Palhoça, Biguaçu pra fazer um Plano de 4753 

Mobilidade Urbana da Região Metropolitana, está caindo de maduro, está a  4754 
implantação de BRTs, imagina o BRT pra o aeroporto e BRT pro sul da ilha 4755 

passando pelo o Estádio do Avaí, um jogo de futebol final de semana, tudo 4756 
diminui 30%(trinta), 40%(quarenta) por cento, a necessidade de usar veículos no 4757 
norte da ilha até ali a 282 (dois oito dois). Tu pode fazer uma um planejamento 4758 
urbanístico da região metropolitana envolvendo toda aquela parte da 282 (dois 4759 

oito dois), transformando uma rodovia metropolitana. Vamos buscar 4760 
investimentos pra colocar a brts, nós precisamos de transporte urbano de massa. 4761 

Eu comecei minha vida profissional em Santos, hoje voltei em Santos tão 4762 
fazendo todo um cinturão que os BRTs. Se não fizer isso o que que acontece? 4763 
vão ficar trancado todo dia. Fui na Audiência Pública do Campeche, levei quase 4764 

2(duas) horas. Cheguei lá, não conseguiram entrar. Não deixaram entrar porque 4765 
não tinha estacionamento. Mas eu cheguei ali, fui pela beira-mar, peguei o 4766 
elevado, quando entrei na 405 (quatrocentos e cinco), mão única no final do dia, 4767 

no horário de pico fica difícil. Então, nós precisamos de novos modais. Foi 4768 
colocado aqui também a questão do transporte marítimo, isso nós precisamos 4769 

fazer, isso aí colocar catamarãs para lá, para cá pontes. Se for, vai fazer uma 4770 
ponte no norte. No sul precisamos de planos de curto médio e longo prazo, mas 4771 
é um plano metropolitano. Vocês, teve uma época que teve uma discussão sobre 4772 
aquele o estaleiro do Eike Batista, famoso quase apanhamos do governador, 4773 

que aconteceu? não foi implantado e graças a Deus não foi implantado, por quê 4774 

porque precisa uma um planejamento metropolitano. O que tu faz lá, em 4775 
Biguaçu, São José pode afetar a Florianópolis. Então, é fundamental essa 4776 
discussão. Eu acho que é um momento, nós vamos ter agora um momento das 4777 
eleições a estaduais e os vereadores interagirem com os demais pares nos 4778 
outros municípios, fazer um plano de curto médio e longo prazo pra instalar de 4779 

fato os sistemas modais de transporte de grande população entre essas regiões, 4780 
tá OK. Era só isso, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama os 4781 
próximos 4 (quatro): Vereador Renato, Sr. Leandro Gustavo Spiller, Sr. Felipe 4782 
Soler e Sr. Paulo Horta. Pode falar Vereador Renato, por 5(cinco) minutos, que 4783 

diz: boa noite a todos, por que que nós estamos aqui, ainda nesse momento, 4784 

com pouca gente sofrendo, porque nós tivemos um Prefeito vaidoso o narcisista, 4785 
que simplesmente sem ter que fazer o Plano Diretor pra ficar pronto nesse ano, 4786 

decidiu antecipar tudo, fazendo uma combinação, um jogo com entidades na 4787 

cidade. Porque ele não ouviu a população, ele ouviu o CDL, ele ouviu ACIF e 4788 
Floripamanhã. Eu quero aqui saudar a mesa, em nome da Zena Becker, que é 4789 

a materialização do Floripamanhã. Desde a Prefeitura, a século que não tem 4790 
ninguém dentro da Prefeitura, nenhuma entidade social. Não tem alguém da 4791 
prefeitura pra discutir, mas o Floripamanhã tem, porque existe um compromisso 4792 

que esse Plano Diretor tinha que ser aprovado antes da eleição, porque faz parte 4793 
do projeto do Prefeito com os empreendedores dessa cidade. Portanto, nós 4794 

estamos aqui, eu tou aqui, eu fico aqui até o último, como foram dos outros 4795 
13(treze), porque eu quero saber quem realmente vai votar na Câmara nisso que 4796 
está aqui. Vocês têm que conhecer o Vereador, não é o pelo que ele fala, vocês 4797 
têm que conhecer o Vereador pelo voto, e é interessante que se faça essa 4798 

fiscalização. Esse Plano Diretor vá pra Câmara e tenha no mínimo mais 5 (cinco) 4799 

audiências, não é? pra votar pra este ano. Nós podemos sim, até 2024(dois mil 4800 

e vinte e quatro) fazer essa votação. Nada do que foi colocada aqui hoje à noite, 4801 
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nessa elaboração de quase 2(duas) horas. Nós tivemos que ouvir uma 4802 

propaganda política, duma administração falida que essa cidade tem. Nós 4803 
colocamos nas 13(treze) Audiências Públicas o grande problema da cidade e a 4804 

água, são os aquíferos. E, eu queria saber por que que não tem aqui hoje à noite 4805 
alguém da CASAN que venha nos dizer de que forma que a cidade vai ter água 4806 
hora que aumentar a população. Não existe isso. Então, quando o Secretário 4807 
vem aqui diz que não houve propostas concretas, que novo reclamações com o 4808 

futuro da cidade é porque simplesmente não se deu atenção. Eu quero colocar 4809 
ainda de que, a grande palavra que eu ouvi hoje à noite foi do Secretário Paraná, 4810 

quando ele disse que ele ia trabalhar a saúde conforme os resultados do IBGE 4811 
para daqui a 2(dois) anos, por que que a Prefeitura não pode fazer isso também. 4812 
Por que que a Prefeitura não entra no mesmo ritmo da Secretária da Saúde, em 4813 

saber o que que tem na cidade, o que a cidade quer? qual é o número da 4814 
população? qual é o número de mulheres? de crianças? de negros? de religiões? 4815 
Enfim, há uma série de dados que influem diretamente no Plano Diretor, nada 4816 

disso tá sendo colocado. Simplesmente o que se discute é que hoje é um projeto 4817 
de Plano Diretor em combinação com empreendedores, por que não tem 4818 

Vereador aqui? por que que não tem Conselho da Cidade? aqui porque tá tudo 4819 
tranquilo? tá todo mundo tranquilo? Eles têm 16(dezesseis) votos Conselho da 4820 
Cidade, tem a votação que precisa. A Prefeitura paga o contrato que tem com 4821 
as empresas de empreendimentos de construtores, tá tudo certo? Nós no 4822 

mínimo tamos fazendo um papel de palhaço aqui. Mas não tem problema, nós 4823 

gostamos da cidade, temos o compromisso que a cidade. Eu, como vereador 4824 
Renato da Farmácia, eu tenho colocado diariamente a importância que a gente 4825 
tem de trabalhar só essa cidade. Nós temos aí, eu aqui eu quero citar a Vila 4826 
Aparecida, que eu sempre cito. Já tem uma área lá naquela Vila que é pra fazer 4827 
moradia popular? Por que não acontece, já existe a área outra coisa. Existe 4828 

também dentro do STF uma colocação que não pode tirar ninguém das suas 4829 
casas até 31 (trinta e um) de outubro, por que tá acontecendo isso? por que que 4830 
as pessoas têm que ter medo de sair da casa, se não há Lei Federal. Não pode 4831 
ser tirado. Então, meus senhores, nós estamos aqui realmente lamentavelmente, 4832 

ninguém é obrigado a ficar até essa hora. Também não quero desconsiderar 4833 

quem teve que sair porque a questão da mobilidade das pessoas, tem que 4834 
trabalhar, tem família, tem uma série de assuntos que não podem ficar até essa 4835 

hora da noite. Nós é que somos teimosos e acreditamos ainda que a gente pode 4836 

mudar essa cidade, que como se fala aqui como se colocou aqui, que a ilha da 4837 
magia não é a cidade da burguesia; é verdade, nós temos 64 (sessenta e quatro) 4838 

comunidades de baixa renda. Qual a atenção que foi dado para essas 4839 
comunidades de baixa renda? a não ser um parquinho que foi feito, é vídeo do 4840 
parquinho de algumas comunidades mais nada do que isso. Nós lamentamos 4841 

que, nós temos um prefeito que acha que vai ser Governador, “matou a cidade 4842 
a pau” e nós temos que, agora, colocar todo um novo projeto pra cidade. Não vai 4843 

dar tempo, só temos mais 2(dois) anos por isso, no mínimo que nós temos que 4844 
fazer é amarrar esse Plano Diretor dentro da Câmara Municipal pra mostrar que 4845 
tem Vereadores de peso e que tem compromisso com a cidade. Portanto lutem, 4846 
se comprometam e vamos sim, fazer uma Floripa que nós queremos. Sr. Carlos 4847 

Alvarenga agradece e chama Sr. Leandro Gustavo Spiller, número 72(setenta e 4848 

dois), Sr. Leandro Felipe Solé representando a AMA, Ok? Sr. Paulo Horta, por 4849 

2(dois) minutos [questão de ordem por favor, não temos uma questão de ordem 4850 
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senhor, pode falar, não tenho questão de ordem é ordem de manifestação, é 4851 

assim mesmo, pode falar senhor] Sr. Paulo Horta diz: eu posso falar? Bom, 4852 
então, nesse meu tempo de fala, algumas questões Senhor Prefeito, vai haver 4853 

ou não vai haver as oficinas ou os debates? Desculpa, continuo, todos os 4854 
técnicos foram considerados os documentos apresentados ao longo das últimas 4855 
13(treze) audiências? por exemplo eu apresentei aos senhores um estudo do 4856 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo tão falada 4857 

sustentabilidade foi considerado como é que ele vai entrar por exemplo na base 4858 
desse projeto de lei seu subiu no site eu apresentei aqui, ó!  as referências, hoje 4859 

existe uma plataforma internet, tá tudo disponível. Eu vou subir, assim como eu 4860 
vou subir inclusive pessoal, é importante todos saberem um grande relatório 4861 
produzido pelas Nações Unidas que fala sobre o planejamento das nossas 4862 

cidades. O corpo técnico tem conhecimento não sei, não tem conhecimento 4863 
ainda sobre mudanças climáticas? O que que ele prega sobre participação 4864 
popular. Sr. Carlos Alvarenga interrompe dizendo, senhor nós aqui não a um 4865 

debate. Sr. Paulo Horta diz: eu tou usando meus 2(dois) minutos e tou 4866 
aproveitando mas a sua manifestação aqui (...) Sr. Carlos Alvarenga diz, não é 4867 

debate, mas nesse momento é pra ouvir vocês, precisa explicitar aquilo que não 4868 
tá vendo, fale debate o que o senhor quiser mas não vai fazer debate aqui. Sr. 4869 
Paulo Horta diz: agora o senhor tá me interrompendo. Sr. Carlos Alvarenga diz, 4870 
você pode devolver o tempo dele. Eu estou interrompendo porque é pra 4871 

interromper sua fala ficou bem claro tá, querendo fazer debate com a mesa, não 4872 

vai haver o debate Sr. Paulo Horta diz, ficou bem claro pessoal o modelo que foi 4873 
apresentado ele não funciona, ele não é ético, ele não é moral e também ele não 4874 
é legal. É muito importante que a gente tenha e aí, Senhor Prefeito, deixar pro 4875 
legado dessa cidade uma participação efetiva que, inclusive o senhor pode se 4876 
beneficiar politicamente, e nessa participação efetiva que todas e todos terão o 4877 

tempo necessário pra aprender, e o senhor poderá dizer pros seus netos, pros 4878 
seus filhos, que contribuiu pro crescimento dessa cidade de fato. Agora, todos 4879 
nós queremos e temos o direito participar e podemos sim ajudar muito essa 4880 
administração a construir a cidade que todos nós temos o direito de nos 4881 

beneficiarmos e ela pode ser muito melhor (...) Sr. Carlos Alvarenga agradece e 4882 

passa a palavra para Sra. Marilda Tonetto, representando AMOPRAN.  Sra. 4883 
Marilda Marilda diz: boa noite a todos, eu só vou aqui ratificar uma fala que eu já 4884 

tenho feito, a gente já tem entrado em vários órgãos, a gente já apresentou na 4885 

outra, na primeira audiência que teve lá no Rio Tavares, representando a 4886 
comunidade rural bicentenário de São Pedro e de Santa Luzia, da Praia de 4887 

Naufragados, a gente quer aqui ratificar o que já solicitamos. Então, desde das 4888 
primeiras audiências, desde lá do início desse Plano Diretor que foi em 2014 4889 
(dois mil e quatorze). Naquela audiência lá no Riberão, a comunidade solicita 4890 

uma correção no equívoco que eu que ocorreu nesse Plano Diretor. Em que 4891 
aquela a comunidade está dentro de uma área de preservação ambiental, uma 4892 

APA do entorno costeiro e no Plano Diretor de 2014(dois mil e quatorze) foi feita 4893 
uma sobreposição de uma unidade de conversão conservação, tornando ela 4894 
uma APP. Aquela região ela é uma zez, ela ali tem 39(trinta e nove) hectares 4895 
que conforme o Decreto 3.159(três mil cento e cinquenta e nove) de 2010(dois 4896 

mil e dez), sustentado pela Lei Estadual 14.661(quatorze mil seiscentos e 4897 

sessenta e um) de 2009(dois mil e nove), que tornou se irrevogável desde 2015 4898 

(dois mil e quinze), repetindo equivocadamente o Plano Diretor fez uma 4899 
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sobreposição da unidade de conservação, transformando a comunidade cristã 4900 

de São Pedro e Santa Luzia, já consolidada em residências clandestinas. Ali 4901 
possuem 33 (trinta e três) proprietários daquela área, que são as residências da 4902 

comunidade e então o desalojar famílias pra conservar o meio ambiente significa 4903 
2(duas) coisas, ignorância jurídica do que vem a ser um meio ambiente atestado 4904 
de imperícia jurídica e técnica científica naufragado se mantém preservada pela 4905 
comunidade que ali reside. Ela é uma comunidade toda sustentável, então a 4906 

gente pede essa correção no Plano Diretor nesse que está sendo discutido. Sr. 4907 
Carlos Alvarenga agradece e chama o Sr. Pablo da Silva, número 81(oitenta e 4908 

um). Vou chamar os próximos: Sr. Eduardo Lorck é o número 83(oitenta e três), 4909 
Sr. Rodrigo Marques não irá falar e Lucas Eduardo Gonçalves, número 4910 
85(oitenta e cinco) é o próximo. Sr. Pablo da Silva diz: boa noite todo mundo que 4911 

tá resistindo aqui nesse espaço que não é nem um pouco popular. Bom, eu vou 4912 
ler aqui a carta pela cidade que foi elaborada por vários movimentos várias, 4913 
entidades já tem cerca de 30(trinta) assinaturas, entidades e quase 2.000(duas) 4914 

assinaturas de moradores e moradoras de Florianópolis. Em pouco, quase uma 4915 
semana. Bom, é a carta pela cidade por um Plano Diretor participativo que não 4916 

leve Florianópolis ao colapso. Então, primeiramente a gente quer um processo 4917 
verdadeiramente participativo e é isso que as comunidades vêm exigindo desde 4918 
a judicialização no final do ano, porque essas audiências aqui só tão 4919 
acontecendo porque as comunidades querem muito participar, porque a 4920 

Prefeitura quer aprovar tudo numa audiência só em dezembro e essa mesma 4921 

Prefeitura não tá ouvindo de fato as comunidades. Porque não preparou as 4922 
comunidades pra que fosse feito esse debate eu vou ler um pouco dessa carta 4923 
aqui, após a realização das 13(treze) Audiências Distritais verificamos a 4924 
insuficiência desse instrumento para viabilizar o debate público e a construção 4925 
de um Plano Diretor realmente participativo. O processo de revisão do Plano 4926 

Diretor tem apresentado evidentes ilegalidades visando acelerar sua aprovação. 4927 
Denunciamos ausência de estudos técnicos abrangentes que demonstrem que 4928 
as diferentes regiões da cidade suportam os planos de adensamento e o 4929 
consequente crescimento populacional induzido proposto pela Prefeitura, 4930 

desconsiderando totalmente o papel das mudanças climáticas em cada região. 4931 

Como ficou bem claro que na fala de agora constatamos os riscos impostos pelo 4932 
plano apresentado pela Prefeitura ao bem-estar de todos os seres vivos dessa 4933 

cidade e portanto declaramos que não iremos permitir a irresponsabilidade 4934 

dessas pessoas, de levar a nossa cidade ao colapso,, nós aqui representados 4935 
reivindicamos o nosso direito constitucional de zelar pelo nosso ambiente e 4936 

qualidade de vida, a partir da plena participação do processo de construção do 4937 
Plano Diretor de Florianópolis, esse processo não acabou. Isso aqui não é uma 4938 
audiência afinal, isso é só o começo de um processo que vai se prolongar, 4939 

porque a população quer muito participar e tá aqui até essa hora pra isso e é 4940 
isso (...) Sr. Carlos Alvarenga agrade e chama o Sr. Eduardo Lorck, número 82 4941 

(oitenta e dois) que diz: boa noite a todos os presentes, boa noite Prefeito 4942 
Topázio, boa noite aqui é Michel Mitmann, cumprimentando você representa, 4943 
cumprimento a todos os membros do colegiado, cumprimentando aqui também 4944 
os vereadores presentes. Quero cumprimentar aqui através de vocês os 4945 

membros também do Conselho das Cidades. Bom, eu tenho uma preocupação 4946 

porque no último Plano Diretor, nas audiências públicas, inclusive se fizemos, 4947 

presente é perguntando o que não se pode ser respondido, mas de certa forma 4948 
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é foi apresentado à sociedade de Florianópolis e, aqui como proprietário, como 4949 

contribuinte, com referência a colocação de APP, no Plano Diretor, característica 4950 
de vegetação, dentro do Plano Diretor, como sendo zoneado. Quero lembrar que 4951 

todo o proprietário, que desta forma foi inserido, ele pode requisitar e ingressar 4952 
com uma indenizatória do município para com sua área. Muitas áreas colocadas 4953 
dessa forma, não somente com o APP mas como diversos, como foi colocado 4954 
aqui anteriormente, diversas unidades conservação que nós temos. No que 4955 

puque ali, uma fábrica de unidade de conservação, tá? Inclusive de monas, 4956 
inclusive estão querendo sobrepor unidade de conservação estadual com novas 4957 

monas, ampliação de mona; que estas áreas também poderão ser fruto de 4958 
possíveis indenizatória e nós criamos aqui uma insegurança jurídica quando se 4959 
fala que não vamos tratar de mudança com relação, há um mapa do Plano 4960 

Diretor, como chama aí o zoneamento do Plano Diretor; porque nós temos outro 4961 
problema que é muito grave que é a questão de colocar a linha de faixa de 4962 
marinha, que alguns dizem ou, então a linha de patrimônio da união, que não 4963 

está nem sequer homologada e está ali, e nós não temos em Florianópolis 4964 
nenhuma área como esta, haja visto que o próprio mapa do IBGE da 4965 

Florianópolis, todas as águas do interior como sendo de seu território, obrigado. 4966 
Sr. Carlos Alvarenga agrade e chama o Sr. Lucas Eduardo Gonçalves, número 4967 
85 (oitenta e cinco). Vou chamar os próximos 4(quatro): Sra. Amanda Rafaela 4968 
Schmidt, Oh! espera aí você é o Lucas, pode vim,porque eu não tinha te visto 4969 

chegar, eu vou chamar os próximos 4(quatro), tá?  só um minutinho. Sra. 4970 

Amanda Rafaela Schmidt, Sra. Wislene Joseph, Sra. Danielle Changle, Manuela, 4971 
Vereadora Manu. Sr. Lucas Eduardo Gonçalves pode falar: boa noite a todos, 4972 
parabenizo a todos que resistiram até o final, são mais de 8(oito) horas de 4973 
Audiência Pública aqui. Em seguida, qualquer um que resiste, principalmente os 4974 
camaradas aqui da Vila Aparecida, estão de parabéns, por se fazerem ouvir aqui 4975 

mesmo que a Prefeitura não faz questão de ouvir a população é porque a 4976 
Prefeitura desde o início da sua apresentação fala em convergências, 4977 
divergências como se fossem questões apenas pontuais, e não centrais nesse 4978 
debate. Fala que a ideia geral de cidade é a mesma pra todos, como claramente 4979 

não é. Se a Prefeitura tivesse aqui preocupada com uma cidade inclusiva, uma 4980 

cidade participativa, não taria fazendo uma sessão pra quinta pessoas aqui, 4981 
depois de 8(oito) horas de audiência, estaria dividindo essa audiência, 4982 

participando, garantindo a fala de todos, ouvindo e amplificando o debate e não 4983 

atropelando, porque mesmo esse debate aqui acontece depois de uma decisão 4984 
judicial, e essa é a sequência, que eu sei fazer, desde o início do ano e só é 4985 

postergado, porque a gente luta pra que ela seja estendida, né? Uma fala que 4986 
me incomoda muito da Secretaria, e eu vou trazer novamente, que eles falam 4987 
que as reclamações seriam ouvidas, e as a leitura técnica seria respeito pelos 4988 

senhores, OK! são técnicos responsáveis, mas a população também tem vários 4989 
responsáveis técnicos e várias pessoas que podem contribuir. Eu estou aqui 4990 

hoje, representando o CAXIF - Centro Acadêmico de Direito da UFSC e sou 4991 
militante das brigadas populares. Também que trabalhamos com a reforma 4992 
urbana, nós trabalhamos exatamente voltado na questão do déficit habitacional, 4993 
trabalhando com a ampliação das moradias populares. E, em todo momento nós 4994 

temos ao que contribuir, temos propostas a serem oferecidas dentro do plano de 4995 

arquitetura da UFSC, que a gente diretamente participa, geram cartas, produzem 4996 

materiais, em nenhum momento a gente foi consultado, em nenhum momento 4997 
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foi ouvido. A nossa participação, pelo contrário, nós tivemos aqui fazendo falas 4998 

em várias outras reuniões da Audiência Pública da Barra da Lagoa e da Lagoa 4999 
da Conceição, fizemos falas em nome da SAJU, também que está fazendo a 5000 

defesa jurídica dos moradores que foram atingidos pelo estouro da barragem da 5001 
unidade de tratamento da CASAN. Mas o que a gente vê é que a Prefeitura, ela 5002 
quer atropelar esse processo, passar ele cada vez mais rápido e não se se 5003 
explicar pros furos que tem no seu projeto. Um dos maiores furos é exatamente 5004 

o Projeto de Habitação Social, fala em construção e ampliação das habitações 5005 
sociais, mas não falam de como vão controlar os preços e a especulação 5006 

imobiliária que existe em Florianópolis. É um dos maiores estamos numa cidade, 5007 
que tem os maiores aluguéis do Brasil. Ele não para de aumentar, os estudantes 5008 
sofrem com déficit habitacional, também da mesma forma e nós tamos sendo 5009 

atingidos e não somos escutados. Enfim foi, encerro aqui a minha fala, obrigado 5010 
pela atenção de todos. Sr. Carlos Alvarenga chama Sr. Wislene Joseph, 89 5011 
(oitenta e nove) (não falou), então chama Sra. Daniele Schiagle, (noventa e um) 5012 

ok, desculpa se eu não soube pronunciar seu nome senhora. Daniele, número 5013 
91(noventa e um): boa noite, meu nome é Daniele eu sou moradora da Vila 5014 

Aparecida e eu gostaria de começar com uma pergunta. Antes de pensar em 5015 
trazer mais turistas pra cidade de Florianópolis por que não cuidar de quem mora 5016 
aqui nesse momento? O Plano Diretor nunca citou a Vila Aparecida eu moro lá, 5017 
tem pessoas aqui que moram lá, cadê os orçamentos pra Vila Aparecida? Eu tô 5018 

cansada de sair de casa toda a manhã e não saber se a minha casa vai tá lá, eu 5019 

tô cansada de sentir medo porque falam que a gente tem medo de traficante, 5020 
não tem medo do traficante, a gente tem medo da polícia, a gente veio pra cá 5021 
porque não tem tanta gente aqui, porque subiram lá hoje. a gente tá com medo 5022 
da nossa casa ser derrubada. Aqui tem trabalhador, lá em cima mora trabalhador 5023 
todo mundo que tá aqui, tá cansado, acordou 5 (cinco) da manhã, não comeu e 5024 

tá aqui porque a gente sabe dos nossos direitos, e a gente não vai descansar, a 5025 
nossa casa não vai ser derrubada. A gente tem direito de moradia assim como 5026 
qualquer outra pessoa que mora em Florianópolis, se a gente tem água, se a 5027 
gente tem luz é porque a gente subiu tudo, se a gente tem saneamento, o mínimo 5028 

né, porque o esgoto cai na frente da minha casa, porque a Prefeitura não sobe 5029 

lá pra colocar um de esgoto, não colocar uma luz, não colocar uma água. Sobe 5030 
lá só para ficar ameaçando a população. Eu encerro a minha fala aqui. Sr. Carlos 5031 

Alvarenga chama: Vereadora Manu (não falou), Sr. Ailson Antônio Coelho (não 5032 

falou). Sr. Eduardo Moure, número 95 (noventa e cinco), Eduardo? Ok vou 5033 
chamar os próximos em quanto você caminha. A Sra. Marília Medina Pupo, 5034 

número 96 (noventa e seis), não vai mais falar, Sr. Arnon Cordeiro Cardoso, 5035 
número 97 (noventa e sete) e Sr. Carlos Fernando Cruz, 99 (noventa e nove). 5036 
Pode falar Senhor. É por 5 (cinco) minutos? Ou 2 (dois)? Eu sou do Instituto 5037 

Saracura. Não tá registrado aí? É até levei a ata de Posse da Diretoria atual, lá 5038 
me pediram tudo. É tudo bem, então tá. é Eduardo? É porque eu achei que era 5039 

o outro nome. Sim é por 5 (cinco) minutos. Instituto Saracura. Sr. Eduardo inicia 5040 
sua fala. Não vou falar tudo isso, porque o desgaste é grande né. Uma hora 5041 
dessas. Boa noite a todos e todas. Boa noite a mesa. É eu queria focar na forma 5042 
né, que eu inclusive apresentando propostas de forma de se conduzir um 5043 

trabalho como esse né. Eu sou Engenheiro Sanitarista e Ambiental, sou 5044 

atualmente presidente da CTA, da Câmara Técnica de Educação Ambiental do 5045 

Condema. Faço parte dos Conselhos de Unidade de Conservação da Lagoa 5046 
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Peri. E trabalho, trabalhei nos Planos de Recursos Hídricos da nossa região de 5047 

Cubatão e Tijucas, como coordenador de mobilização e de comunicação e 5048 
realmente é um desafio pensar na forma pra realmente ter uma participação 5049 

efetiva né. O que a gente vê aqui é que a forma não deu certo né. Se a gente tá 5050 
chegando depois de 8 (oito) horas, as pessoas se sentem não ouvidas depois 5051 
de 14 (quatorze) Audiências Públicas né, que como já foi falado aqui o conceito 5052 
tá um pouco errado né, e o momento também, tanto conceitualmente, quanto um 5053 

momento que ela foi apresentada, na minha visão né técnica também né. Como 5054 
a gente falou a gente tem diversos técnicos que fazem parte da sociedade civil 5055 

e por isso que é importante pensar os momentos e os processos pra esse diálogo 5056 
acontecer, e por isso que é tão importante as oficinas participativas, que 5057 
trabalhem as temáticas, que tirem as dúvidas sobre os instrumentos, que o Plano 5058 

Diretor traz, que o estatuto da cidade traz. Quantas pessoas aqui sabem o que 5059 
é realmente uma outorga onerosa? Eu sou Engenheiro Sanitarista e tenho 5060 
bastante dificuldade de entender esse tema. E tem outros instrumentos que não 5061 

foram nem falados, IPTU verde, por exemplo, é uma ideia né. Acho que a 5062 
comunidade tem muitas ideias e muitas propostas que foram trazidas, e se a 5063 

forma que acontecesse esse processo beneficiasse como já aconteceu em 5064 
outros anos, da participação por oficinas comunitárias, que realmente deem 5065 
espaços pra fala, que os técnicos da Prefeitura estejam sentados juntos com as 5066 
pessoas, com as lideranças, com as associações, e não só os técnicos da 5067 

Prefeitura, a CASAN tem que ser chamada pra esse debate ARESC tem que ser 5068 

chamada pra esse debate, é as outras né. a gente falou de outros né estruturas 5069 
que trabalham em instituições que trabalham no abastecimento de água, 5070 
esgotamento sanitário, em Floripa, que não são só essas né. Que é um assunto 5071 
muito importante pra ilha, que foi trazido né. Que é a questão do saneamento 5072 
né, principalmente, o esgotamento sanitário, que é uma demanda gigante da ilha 5073 

e que tem que ser pensada e construída junto, afinal é uma responsabilidade 5074 
compartilhada né. A CASAN tem responsabilidade, a ARESC, a Prefeitura, o 5075 
cidadão também né, de tratar no seu lote, quando não se tem uma rede, mas de 5076 
pensar isso integralmente também, de forma comunitária. E quando a gente 5077 

prepara essa oficina, dialoga previamente, prepara as pessoas, a Audiência 5078 

Pública fica muito mais fácil, muito menos cansativa, por quê? Porque a oficina 5079 
participativa comunitária, trabalhando as temáticas, os instrumentos, ela vai tirar 5080 

as dúvidas vai começar a fazer a mediação de conflitos, que é o que o que foi 5081 

feito, foi o que ouvi fazer uma grande Consulta Pública, ouvi várias demandas, 5082 
muitas delas individualizadas, que não foram tratadas separadamente em 5083 

comunidade antes de ser trazidas pra cá, então às vezes ela fica individualizada, 5084 
fica a questão do meu lote né. E daí outorga onerosa, um empresário ele vai 5085 
fazer 100 (cem) metros de calçada e os outros 100 (cem) metros? Vão ficar sem 5086 

né? Então toda essa estratégia de pensar a cidade tem que ser feita de forma 5087 
integrada, e aí você promovendo oficinas participativas, onde os técnicos podem 5088 

apresentar propostas mais do que só um instrumento, como uma proposta é, 5089 
mas construir isso de forma coletiva, tirar as dúvidas da sociedade. Não teve 5090 
uma pergunta que foi respondida né basicamente nas Audiências Públicas. 5091 
Então é muito difícil, vocês vão fazer uma grande coleta e depois vocês vão 5092 

sintetizar é isso? Vocês querem que a gente acredite que esse trabalho vai ser 5093 

bem feito? É muito difícil fazer isso, é desafiador né? e se você não pensa o 5094 

processo pra ter essa participação efetiva, ou você não quer que as pessoas 5095 
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participem, ou você já tá com uma coisa pronta né e não quer que as pessoas 5096 

participem efetivamente, ou você vai ter muito mais trabalho né, porque no fundo 5097 
os fins não justificam os meios né, o processo é muito mais importante, o diálogo 5098 

da comunidade, as oficinas, são muito mais importantes que a Audiência. Se 5099 
tivessem sido feitas e talvez só precisasse de 1 (uma) Audiência Pública né. Se 5100 
tivesse sido feitas várias oficinas comunitárias, nos diferentes Distritos, ouvido 5101 
as diferentes opiniões, ACIF tem que sentar com CDL, tem que sentar com as 5102 

associações, têm que sentar com o Sinduscon, tem que sentar essas, a CASAN 5103 
tem que tá junto os técnicos da Prefeitura, tem que tá junto pra gente né, dialogar 5104 

sobre a cidade. a gente tem que pegar os outros instrumentos, outros Planos e 5105 
agregar nesse Plano. a gente ter esse Plano Diretor tem que conversar com o 5106 
Plano Municipal de Saneamento Básico, Plano Municipal de Mata Atlântica, 5107 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos né, tem que conversar com os Planos das 5108 
Unidades de Conservação, tem que levar em conta essas áreas fundamentais 5109 
pra nossa cidade. Então é um pouco isso assim, é criticar a forma, e a proposta 5110 

é que seja (...) Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sr. Harnon Cordeiro 5111 
Cardoso, número 97 (noventa e sete). Boa noite, sou Arnon Cordeiro Cardoso, 5112 

sou manezinho do Rio Tavares, Arquiteto e Urbanista, e microempreendedor 5113 
local. é lamentável que a gente chegue hoje, uma cidade que se orgulha do seu 5114 
potencial tecnológico de inovação e criatividade e que não se utilize ferramentas 5115 
que de fato consigam extrair da população o que ela quer pro futuro da cidade. 5116 

Prefeito, o senhor como empreendedor que é, toma alguma decisão na sua 5117 

empresa sem ter os dados necessários? Como pode então nos forçar uma 5118 
revisão sem saber quantas pessoas já moram em Floripa? Qual a capacidade 5119 
de suporte da nossa cidade? Por que nós conseguiríamos avaliar uma revisão, 5120 
se nem a minuta foi apresentada? Na Audiência Distrital do Campeche eu vi o 5121 
mesmo que eu vi aqui né, a ampla maioria pedindo, dentre outras coisas, maior 5122 

participação popular e o estudo da capacidade de suporte, a garantia de 5123 
infraestrutura para os locais propostos. Aí o senhor Prefeito e o senhor Secretário 5124 
Michel Mittmann é nos dizem que esperavam ouvir mais proposições. Como 5125 
trazer proposições se o único tema apresentado foi o adensamento de áreas que 5126 

ainda não possuem infraestrutura? Onde tá o restante da minuta? Ela vai ser 5127 

discutida conosco? Entre as falas que vi na Audiência do Campeche eu destaco 5128 
as seguintes: a minuta de Revisão do Plano Diretor contempla o Plano Municipal 5129 

da Mata Atlântica? Há alguma referência aos corredores ecológicos, onde eles 5130 

estão nos mapas apresentados? Algum Plano de Recuperação do Rio Tavares? 5131 
Outro ponto que tenhamos um Conselho da Cidade descentralizado e composto 5132 

através da votação popular. Uma outorga onerosa transparente e participativa, 5133 
começando por onde está o dinheiro arrecadado até hoje e onde ele foi investido. 5134 
Clareza na disposição do regramento dos incentivos, principalmente pra 5135 

habitação social. Hoje já há incentivo. Mas não é claro o suficiente pra que seja 5136 
utilizada. Não estamos contra a revisão do Plano ou mesmo contra o 5137 

adensamento em algumas centralidades, o que precisamos é antes de mais 5138 
nada a Sr. Carlos Alvarenga participação efetiva das comunidades e a garantia 5139 
da capacidade de suporte. chama Sr. Carlos Fernando Cruz, antes de passar 5140 
a palavra vou chamar os próximos: número 100 (cem), Sra. Delza da Hora Souza 5141 

(não falou), Sra. Marta de Lara, 101 (cento e um), Sra. Lais Chaud, número 102 5142 

(cento e dois), Sra. Carla Cristina Antunes Eleutério, número 103 (cento e três). 5143 

Sr. Carlos Fernando, então sua palavra por 2 (dois) minutos. Eu sou o Carlos 5144 
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Fernando Cruz, nascido em Florianópolis, morador de Canasvieiras. Tive ao 5145 

longo desses 50 (cinquenta) anos a oportunidade de morar na própria 5146 
Canasvieiras, no continente, no Itacurubi, no centro da cidade, então pude 5147 

acompanhar um pouco do desenvolvimento ou do crescimento também, da 5148 
nossa cidade ao longo desses 50(cinquenta) anos. Algumas coisas muito 5149 
importantes que aconteceram, outras que não deram muito certo. Então eu acho 5150 
que algumas convergências que nós temos aqui, é que o Plano ainda vigente 5151 

não deu certo. O Plano Diretor. Por isso a necessidade da revisão também foi 5152 
levantado vários pontos e aí eu acho que eu não tenho dúvida que a equipe da 5153 

Prefeitura, o nosso Prefeito Topázio, um homem sensível né, eu acompanhei 5154 
nessas Audiências. a Audiência de Canasvieiras, de Cachoeira, de Santo 5155 
Antônio de Lisboa, de Ingleses, do Continente e hoje aqui, 6 (seis) Audiências. 5156 

e eu vi em algumas oportunidades, inclusive hoje, ele se levantar e conversar 5157 
com alguns de nós aqui né, pra saber, tentar resolver problema, é um homem 5158 
que tem essa sensibilidade, eu não tenho dúvida que ele está escutando vocês, 5159 

a todos nós. e vai dentro do possível fazer um trabalho para a melhor construção 5160 
de um Plano. Então foi importantíssimo a participação de todos nós. Cada um 5161 

dando a sua opinião, expressando a sua vontade, o seu desejo, são subsídios 5162 
importantíssimos que foram levantados aqui sobre a questão de saneamento 5163 
básico, mobilidade urbana tá, é e toda organização, que talvez esse processo da 5164 
centralidade aqui proposto, seja uma grande oportunidade pra nossa cidade. Eu 5165 

tive a oportunidade de conhecer 2 (dois) projetos, similares, um no Monte Cristo 5166 

e outro nos Ingleses, de mulheres empreendedoras, que estão aprendendo nova 5167 
profissão, corte e costura, e com isso gerando emprego e renda. Nós temos que 5168 
ter o grande desafio para construir uma cidade que ali crescimento, 5169 
oportunidades para todo e desenvolvimento sustentável é o que nós queremos 5170 
pra nossa grande cidade de Florianópolis. Viva Floripa! O Sr. Carlos Alvarenga 5171 

chama Sra. Delsa da Hora Souza, número 100 (cem), por 2(dois) minutos. Bom, 5172 
qual a função social do Plano Diretor? Saúdo a mesa, a equipe técnica, o povo 5173 
presente, e início minha fala parabenizando as entidades que lutaram pela 5174 
garantia do processo participativo que estamos construindo aqui e em nossas 5175 

comunidades. Sem as denúncias populares, esse momento não estaria 5176 

acontecendo com o saldo participativo que precisamos. também quero 5177 
parabenizar a atuação de Vereadores que se debruçaram sobre a análise do 5178 

Plano Diretor, especialmente, a Coletiva Bem Viver, nas pessoas das 5179 

Covereadoras Lívia Guillard e Marina Caixeta, que exaustivamente travaram 5180 
uma luta na Câmara Municipal para que as Audiências Públicas fossem 5181 

possíveis. Eu sou Socióloga formada pela UFSC e Professora na região do 5182 
Maciço do Morro da Cruz e o que noto é que a proposta apresentada, pela atual 5183 
gestão da Prefeitura de Florianópolis, desconsidera os impactos do 5184 

adensamento na vida real da população periférica ao longo, ao fazer gestão 5185 
Pública desconsiderando o saneamento básico, a mobilidade urbana, acesso à 5186 

creche, saúde pública e a moradia, reforça se o racismo ambiental que atinge, 5187 
sobretudo as vidas das pessoas não brancas e das socioeconomicamente 5188 
vulneráveis. Sou residente do bairro Trindade há 8 (oito) anos, fui residente da 5189 
casa do estudante universitário da UFSC e sou testemunha do impacto de uma 5190 

política social que me possibilitou, assim como há tantos outros estudantes, a 5191 

conclusão do ensino superior, da Conquista de um diploma, mesmo não tendo 5192 

condições de arcar com o aluguel, numa cidade dominada pela especulação 5193 

DocuSign Envelope ID: 4AECD75E-7A8D-429C-B3BD-DCBD9087B168



 
 

 

Página 107 de 118 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

imobiliária. Ademais temos visto acontecer uma falta de respeito nesse bairro, 5194 

abastecimento de água precário, transporte público e serviços de saneamento 5195 
básico sucateados. Nesse sentido, precisamos de um Plano Diretor que conste 5196 

e contemple soluções para o adensamento já existente, antes de pautarmos a 5197 
expansão pela expulsão. E a pergunta que fica é? Quando será garantida a casa 5198 
de passagem indígena? O que vemos aqui não é falta de visão de futuro, é 5199 
racismo ambiental. desprezo zero, por cidade sem racismos, casa de passagem 5200 

indígena já! O Sr. Carlos Alvarenga chama Sra. Marta de Lara, número 101 5201 
(cento e um), por 2(dois) minutos. Boa noite a todos e todas, então eu vim falar 5202 

um pouco de moradia né, moradia digna pra mim não é só ter uma casa, não é 5203 
só ter um teto, e sim ter saneamento básico, ter saúde, ter educação. e uma 5204 
coisa que a gente não vê nenhuma e nem outra. Nem a minha moradia digna, 5205 

que não é só para mim, que não é um direito só meu, é o direito de todos os 5206 
brasileiros e está na Constituição. Não tenho direito à saúde, não tenho direito à 5207 
educação, então eu vou falar um pouquinho do bairro onde eu atuei e atuo por 5208 

10 (dez) anos que é o Pantanal. Ele é uma APP, área de preservação 5209 
permanente, só que existe moradores lá que estão há mais de 40 (quarenta) 5210 

anos lá. e essa APP ela foi feita há 21 (vinte e um) anos. Então já existia gente 5211 
morando nisso, quando os moradores chegaram no alto do morro do Pantanal, 5212 
que dizem que é maciço do morro da Costeira, já existia gente morando lá. A 5213 
gente faz plantação de banana, a gente sobrevive do que a gente planta lá, 5214 

porque se a gente não tem direito de morar na cidade onde a burguesia mora, a 5215 

gente vai morar aonde? Eu pergunto pra vocês: um dia seus filhos já passou 5216 
fome? Um dia seus filhos já não teve onde morar? Teve que morar na rua? Aí 5217 
vem dizer pra gente ficar calmo quando a gente vê tá ali, é porque vocês não tão 5218 
na pele nossa, porque se um dia vocês passasse fome, se um dia vocês não 5219 
tivessem o lugar pro teu filho dormir, um colégio, e nem no que trabalhar, vocês 5220 

ia tá no mesmo estado que a gente ou pior, porque só vai saber o que a gente 5221 
passa quando vocês tirar essas gravatinhas e subir um morro e ver a situação. 5222 
Quando chove lá fica tudo alagado. Aí a culpa é do morador? Não. Porque a 5223 
gente vai morar onde, se só existe lugar pra burguesia aqui no embaixo, só na 5224 

baixada, é só a burguesia. Quando sobe o morro vocês vão ver o que é a 5225 

realidade do pobre, o que é a realidade do povo preto, que é aqui ó, é na raça, 5226 
é descer meia hora pra trazer teu filho pra escola, pra subir 40 (quarenta) minutos 5227 

ou mais. Então vocês têm uma noção do que vocês tão querendo fazer em botar 5228 

mais prédio, mas isso e mais aquilo? Vão ver primeiro os Morros pra depois você 5229 
(...). Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sra. Laís Roganelli, número 102 5230 

(cento e dois). Certo pessoal, boa noite. Me chamo Lais, sou da coordenação do 5231 
Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. O movimento que com muita 5232 
garra e muita coletividade constrói uma ocupação, que é a ocupação Anita 5233 

Garibaldi, que é uma grande vitória pra nós, que nossa ocupação vai fazer um 5234 
ano de existência, agora no mês de setembro. Mas o que eu queria colocar aqui 5235 

é que na verdade, o movimento de moradia, o movimento de ocupação, ele não 5236 
é uma coisa que a gente queira fazer. A gente ocupa por necessidade e ocupa 5237 
por necessidade porque a gente sabe que nacionalmente e aqui em Florianópolis 5238 
principalmente, a gente tem uma política de moradia fajuta, a gente tem uma 5239 

política de moradia que fala que constrói as coisas pro povo e a gente sabe que 5240 

não constrói. Quando vocês vêm apresentar aqui essa esses projetos, vem falar 5241 

sobre a saúde, sobre a quantidade de creches que o a Prefeitura construiu, a 5242 
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quantidade de postos de saúde que a gente tem na nossa cidade, isso não 5243 

condiz com a realidade. Não condiz com a realidade porque primeiro, a gente 5244 
sabe que essas várias creches que foram construídas, foram construídas a toque 5245 

de caixa, porque era o que o Gean precisava pra se reeleger, e também porque 5246 
quando a gente sobe o morro e vai conversar com as mulheres, com as mulheres 5247 
mães, a realidade dessas mulheres não é que tem os seus filhos na creche, é 5248 
que justamente falta a vaga, principalmente vagas integrais, e aí a gente sabe 5249 

que como que vai ser essa mulher que precisa trabalhar dia e tarde pra conseguir 5250 
alimentar seus filhos, mas ou não tem vaga na creche, ou também é coloca o 5251 

filho de manhã, mas à tarde faz como? Então são diversas as questões que a 5252 
gente precisa ter, e que o Plano Diretor precisa colocar pro nosso povo. A gente 5253 
tem pessoal, a necessidade, e aí colocando aqui pra vocês, antes que meu 5254 

tempo acabe de construir realmente coletivamente esse Plano Diretor, porque 5255 
não vou repetir, mas todo mundo sabe que essa pressa que a Prefeitura tá tendo 5256 
tem um motivo, e é um motivo pra encher o bolso de vocês, não é um motivo pra 5257 

melhorar realmente a vida. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sra. Carla 5258 
Cristina Antunes Eleutério, número 103 (cento e três). Antes de passar a 5259 

palavra chamar os próximos: Sra. Camila Graciano de Moraes, Sra. Ana Letícia 5260 
Rosa Fernandes, Sr. Leonardo Régis e Sra. Fernanda Haskel. Pode falar, seu 5261 
tempo por 2 (dois) minutos. Boa noite, em primeiro lugar eu gostaria de falar 5262 
assim: eu detesto falar em público tá, mas o que eu mais detesto é ser feita de 5263 

otária, palhaça, de besta, que é o que o Plano Diretor tá fazendo com todos nós. 5264 

Porque o Plano Diretor quer que a gente aceite essa palhaçada que tá sendo 5265 
toda né, que aplauda eles, dizendo que é o Plano maravilhoso, só que eles não 5266 
souberam organizar nem as 13 (treze) Audiências tá. Aqui faltou água no 5267 
começo, não tinha acessibilidade pra a moça cadeirante né, teve Audiências que 5268 
as pessoas tiveram que sentar em cadeiras de criança, teve Audiências que era 5269 

o espaço pra 60 (sessenta) pessoas colocaram 200 (duzentas) pessoas dentro, 5270 
teve Audiência que as pessoas tiveram que sentar em banco, em banco de 5271 
madeira. Então, ou seja, eles tão pensando que nós somos palhaços, ou então 5272 
que somos lixos pra ser tratados assim. Isso não pode ser assim, não pode ser 5273 

dessa maneira, ele a gente não pode deixar ser tratado assim. até porque nós 5274 

temos mais 2(dois) anos pra discutir esse Plano Diretor. Por que essa pressa 5275 
toda pra usar o dinheiro da política, o dinheiro das eleições. Não pode isso 5276 

acontecer. Não podemos deixar isso assim. Temos que continuar lutando e 5277 

estando presente nas Audiências, estando até o final. Isso de começo, isso daqui 5278 
não tava abafado? Tava abafado. Agora não tá frio? Tá frio. E não é questão de 5279 

diminuir pessoas aqui, é questão que eles fazem isso pra gente desistir de estar 5280 
aqui, eles querem que se canse de estar aqui, e não vamos desistir, não 5281 
podemos desistir. se nós não se estivermos aqui, quem vai estar? Eles querendo 5282 

que não um Plano Diretor não aconteça não, aí que eles vão falar assim é o povo 5283 
não tá interessado e nós tamos interessado, no bem da cidade, nós que 5284 

sabemos o que é o bom da cidade, porque nós vivemos tendo dificuldade no 5285 
transporte, morando com a casa quase caindo, com a polícia invadindo nossas 5286 
ocupações né, sem ter saneamento, esgoto, e não eles que tão lá na burguesia, 5287 
tomando champanhe, vivendo do bom e do melhor e é isso. Sr. Carlos Alvarenga 5288 

agradece e chama a Sra. Camila Graciano de Moraes, número 104 (cento e 5289 

quatro). Muito boa noite todo mundo aqui presente primeiramente. Gostaria de 5290 

pedir que levante a mão todo mundo que tem aqui, que tem filho pequeno, 5291 
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grande, tanto faz galera, inclusive entre vocês também obviamente. Aqueles 5292 

pessoal que não passam por isso. Que nunca passaram. Que bom que nunca 5293 
passe. Mas a grande maioria entre nós, entre os pobres, tem que todo o dia, que 5294 

tem filho pequeno, estar pensando o que vai dar pro seu filho comer no próximo 5295 
dia gente. Tem que tá pensando como encher a barriga do próprio filho e como 5296 
encher a sua todo o dia, numa luta diária galera, porque? porque é essa 5297 
realidade que o pobre, que o trabalhador, ralado, sofrido, tem que passar todo 5298 

dia, tem que ter 2 (dois)  3 (três) 4 (quatro) 5 (cinco) emprego, do contrário, a 5299 
gente tem que escolher entre o nosso alimento de cada dia ou a nossa casa por 5300 

causa do nosso aluguel, que tá absurdamente caro e inacessível pro pobre 5301 
galera. Por quê? Cadê a justiça nisso? Cadê a igualdade nisso? Enquanto a 5302 
gente tem tantas pessoas passando fome, as lideranças que deveriam tá se 5303 

preocupando, justamente, com essa fome, tão se preocupando com a 5304 
comodidade do turismo, tão se preocupando e sim tem que se preocupar com a 5305 
comodidade do turismo, mas primeiro tem que se preocupar com a comodidade 5306 

de quem vive aqui, de quem é dessa Terra, tem que se preocupar com quem tá 5307 
aqui passando fome, passando necessidade, muitas vezes vivendo na rua e tá 5308 

trabalhando pra essa cidade, tá trabalhando pra manter tudo isso daqui de pé, 5309 
porque a gente, o pobre, o trabalhador que mantém tudo isso aqui, cada cadeira 5310 
que tá aqui foi um trabalhador honesto, digno, que colocou essa cadeira em cada 5311 
lugar. Não foi vocês que tão sentado aí só olhando pra gente, cochichando 5312 

enquanto alguém fala e dando risada, que fizeram isso galera. Então vamos 5313 

valorizar o trabalhador porque a gente tá precisando povo. E pra dar finalização 5314 
aqui eu queria dizer a solução. Todo mundo aqui sabe muito bem qual é a 5315 
solução pra cada um dos nossos problemas, tão dizendo que a gente não dá 5316 
solução? A solução é colocar o povo pra decidir tudo o que vai ser feito na nossa 5317 
cidade, nosso estado, nosso país. a gente precisa de liderança do povo. 5318 

Obrigado e boa noite a todos os guerreiros e guerreiras que estão permanecendo 5319 
aqui pessoal. Sr. Carlos Alvarenga chama Sra. Ana Letícia Rosa Fernandes. 5320 
Numero 105 (cento e cinco). A todos e todas presentes, eu nem sei como é me 5321 
expressar, é tamanho (...) muitas pautas, muitos temas, antes também 5322 

relacionados a tudo isso, foram levantados, mas assim, a dignidade da moradia, 5323 

realmente é um direito e não é possível conceber a ideia de ser munícipe sem 5324 
moradia, sem um sentimento de pertencimento, onde não há uma inclusão no 5325 

Plano, no Plano Diretor. Eu não vou me estender mais e não vou falar mais 5326 

porque enfim, a gente precisa morar e morar com dignidade, a gente, a família, 5327 
a condição de alimentação pelo trabalho, a remuneração condigna, a saúde, a 5328 

educação, o saneamento básico e tudo aquilo que já está na Constituição 5329 
Federal, nossa não é uma novidade, então acho que a gente né. Sr. Carlos 5330 
Alvarenga chama Sr. Leonardo Régis, por 2 (dois) minutos, número 106 (cento 5331 

e seis). Só deixa eu colocar essa bandeira aqui que eu acho que ela é importante 5332 
né? Só um momentinho. Constituição. Pronto. Testando. Boa noite pessoal sou 5333 

economista aqui da cidade, número Corecon 3844 (três oito quatro quatro). 5334 
Independente de qualquer credencial técnica ou política, tudo que eu quero dizer 5335 
o povo já está cansado de repetir. Acredito que posso falar por muitas e muitos 5336 
que assistem aqui. Tenho asco e sede de justiça contra isso que estão tentando 5337 

fazer, de nos empurrar goela abaixo mentiras sobre democracia e participação. 5338 

Isso tudo enquanto tentamos sair da maior crise econômica, habitacional, 5339 

sanitária e climática, da nossa história. a elite política, económica e mediática 5340 
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daqui, atua como um cartel criminoso, cujo objetivo é enriquecer suas famílias e 5341 

empresas. Enquanto a maioria paga aluguéis e alimentos cada vez mais caros, 5342 
ficamos presos no trânsito, jogamos mais lixo, esgoto no mar, lagoas e rios. Essa 5343 

é a proposta de adensamento e modelo que estão querendo que continue e 5344 
aprovem aqui. Por isso faço coro aos 2 (dois) encaminhamentos básicos para 5345 
garantir um modelo e plano, verdadeiramente, democrático e sustentável. 5346 
Primeiro mecanismo de orçamento participativo na elaboração e execução deste 5347 

Plano. Aproveitar o prazo de 2024 (dois mil e vinte e quatro) e as eleições de 5348 
2022 (dois mil e vinte e dois) para termos uma nova rodada de Audiências com 5349 

oficinas e melhor divulgação. Gosto de trabalhadores, trabalhar e estudar, mas 5350 
ninguém aqui nega que precisamos de empresários, de construtoras, mas não 5351 
essas que querem contratos sem licitação, atropelar o povo ou lucrar às custas 5352 

de nosso futuro. Queremos que novas empresas surjam e as que já existem não 5353 
compactuem com o Plano maligno que nos leva a ruína ao invés da 5354 
prosperidade. Ao contrário quando nós e principalmente o povo, que é que não 5355 

pode estar aqui, puder votar diretamente, deliberadamente escolher, sugerir e 5356 
reclamar das coisas públicas, que nos cercam e de uma maneira participativa e 5357 

decisiva, não apenas essa teatral ilusória, é que veremos de fato a construção, 5358 
manutenção, ampliação e fiscalização, de tudo que precisamos para viver com 5359 
direito a cidade e não de ficarmos ilhados em casa, no trabalho, ou na rua. é por 5360 
essa revolução democrática e popular. Pela qual acredito que os sonhos e 5361 

corações de nossos entes queridos. Inclusive que já não estão mais aqui. 5362 

Também se alegrariam e se alegram de alguma forma. De vermos florescer aqui 5363 
na cidade. No Brasil e de todas as nações amigas desse planeta. Para 5364 
acabarmos com a pobreza, com o racismo, o machismo, a destruição ambiental 5365 
e mudanças climáticas. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Fernanda 5366 
Haschel. (não falou) Ok. Sra. Luciane, número 109 (cento e nove) vou chamar 5367 

os próximos: é o número 110 (cento e dez) o Edson não vai falar mais, Flora 5368 
Neves, próximo Sr. Michelangelo Valgas e Sra. Ana Paula Paim Ferreira. Pode 5369 
falar por 2 (dois) minutos. Boa noite a todos, boa noite a mesa, boa noite aos 5370 
que estão aqui ainda. Bom gente o que eu tenho pra dizer aqui é mais um 5371 

desabafo tá, que aconteceu comigo. Então assisti a vários vídeos de Audiência, 5372 

presenciei a do meu Distrito e, ouvindo as falas de todo cidadão, me encorajei a 5373 
vir aqui falar né. Eu tenho um terreno no Santinho desde 1900 (um mil e 5374 

novecentos) e antigamente, pago IPTU, tem água, luz, construiu uma casa que 5375 

foi demolida, mesmo tendo casas na lateral, na frente, atrás né, porque só a 5376 
minha né? Bom, e ocorreu sem aviso prévio este acontecimento passou nos 5377 

jornais, telejornais, a polícia né, a polícia, me senti uma criminosa. Desde então. 5378 
Desde a demolição. Vou à Prefeitura, a FLORAM, constantemente, só não vou 5379 
mais porque trabalho 40 (quarenta) horas né, e é um descaso como que somos 5380 

tratados né. Fui várias vezes na Prefeitura, na FLORAM, e ninguém me dá uma 5381 
resposta concreta. Vou à FLORAM me mandam na Prefeitura e vice-versa. 5382 

Quem vê o processo da FLORAM vão pensar que eu não tô nem um pouco 5383 
preocupada, fui penalizada com 2 (duas) multas. a primeira multa hoje tá e está 5384 
em torno de 35.000 (trinta e cinco) mil. não tenho nem condição, nem sei como 5385 
é que eu vou pagar isso. a segunda multa, terei que contratar um geógrafo, para 5386 

fazer um projeto de plantar árvores, é porém isso é contraditório sendo que o 5387 

terreno estava regularmente limpo, ou seja, sem mato, não tem árvore, não tem 5388 

nada nesse terreno. Chega a ser hilário porque eu limpava pensando que se 5389 
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deixasse o terreno virado num matagal, eu seria multada. Hoje tem uma 5390 

viabilidade e o alvará, estou providenciando, peço que reitere meu pedido e retire 5391 
as 2 (duas) multas. Peço também de maneira geral que use o bom senso pois 5392 

estão lidando com vidas e não com inimigo. Deveriam levar em conta critérios 5393 
quando pensar em punir um cidadão. Temos um cadastro em seu sistema, temos 5394 
nomes, endereços, telefones, somos fáceis de ser localizados boa noite. Sr. 5395 
Carlos Alvarenga agradece e chama Sra. Flora Neves, número 111 (cento e 5396 

onze), representando a Associação Coletivos UC da Ilha, por 5 (cinco) minutos. 5397 
Vinha pensando o que eu vou falar essa altura da noite, nesse horário, se vale a 5398 

pena, se não vale a pena ir pra casa, que amanhã a gente trabalha cedo, e por 5399 
que a gente fica aqui até essa hora né. Que a gente ainda acredita que essa 5400 
cidade precisa ser do povo, para o povo. E o povo que é dono dessa cidade. Não 5401 

é esse povo que vem de fora. Que chega. E que não vive a cidade. E que não 5402 
pesca. e que não tira o berbigão lá da Resex Marinha do Pirajubaé, ou é o 5403 
Pescador lá do João Paulo, que vem sendo expremido por prédios, pessoal de 5404 

naufragados aí que já mencionaram aqui também sendo expremido lá, por leis 5405 
que vem e confundem a população.  A gente fala em nome do Rio Tavares, onde 5406 

existe um projeto de captação, de estação de tratamento de esgoto, que quer 5407 
jogar litros e litros de água e esgoto dentro de um rio, onde vive uma comunidade 5408 
de 230(duzentas e trinta) mil, 230 (duzentas e trinta) famílias que dependem né, 5409 
desse rio. Fora outras comunidades que vivem e dependem dos peixes e de 5410 

todos os recursos pesqueiros né que vem do Rio Tavares. Florianópolis tem um 5411 

artigo na sua é (...) o que reconhece a natureza como sujeito de direito e não 5412 
vem considerando essa Lei aqui. Nem no Plano Diretor, nem no dia a dia na 5413 
construção das suas políticas públicas. Nós temos aqui na mesa a 5414 
Superintendente da FLORAM, ela fez uma reunião esses dias com a gente, é 5415 
representantes das unidades de conservação, membros dos conselhos, ela 5416 

ouviu a gente atentamente, atenciosamente e a gente poderia até dizer 5417 
empaticamente. Isso não fosse se ela já não estivesse lá quase um ano. Ela nos 5418 
ouviu como se tivesse entrando. Atentamente repetia, dizia que sabia tudo o que 5419 
a gente tava falando, como se ela tivesse entrado naquele momento. A gente tá 5420 

mais, todo o governo do Gean Loureiro a gente ficou aqui esperando que fossem 5421 

feitos os conselhos das unidades de conservação, que fossem feitos os Planos 5422 
de Manejo. a gente tem unidades de conservação que são lá de 82 (oitenta e 5423 

dois) a Lagoa do Peri, onde a gente tira a água que abastece 150.000 (cento e 5424 

cinquenta) mil pessoas no Sul da Ilha e aquela unidade de conservação não tem 5425 
Plano de Manejo. Então essa Prefeitura se mostra incompetente pra gerir a 5426 

cidade, pra fazer um Plano de Manejo e pra fazer um Plano Diretor também. 5427 
Como que a gente segue uma Audiência Pública que se diz Pública essa hora? 5428 
Senhor Prefeito tá cansado? Tá com sono? tá com sono? Não a gente pegou o 5429 

senhor dormindo heim, não? Dormiu, olha não vale mentir, a gente tem foto. 5430 
Então assim a gente tá todo mundo cansado né, com certeza, mas se a gente tá 5431 

aqui é porque a gente defende a cidade, a gente quer a gente tem uma proposta 5432 
de cidade, a gente tem uma proposta de saneamento descentralizado, pequenas 5433 
estações de tratamento espalhadas pela cidade e que se não sobrecarrega em 5434 
uma região apenas, um rio que não tem vasão pra receber litros e litros de água 5435 

e acabar com toda a hidrodinâmica daquele ambiente, do maior manguezal de 5436 

Florianópolis, um dos maiores do sul do Brasil. sabe qual é a importância do 5437 

manguezal Prefeito? Qual é a importância mesmo? Eu te dou eu te concedo a 5438 
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palavra 3 (três) segundos, (não há concessão de palavra, a regra por favor ok 5439 

continue seu...) então vou aproveitar o meu tempo. a importância dos 5440 
manguezais, eles são berçários marinhos né. Florianópolis vive também 5441 

bastante da pesca, a gente se orgulha de dizer que a manezinho que tem os 5442 
pescadores né e cadê os pescadores? Estão sendo soterrados por prédios estão 5443 
sendo espremidos pra todos os cantos, cadê a comunidade nativa de 5444 
Florianópolis, os manezinhos que a gente se orgulha de falar. Tão indo morar do 5445 

Horácio, tão indo morar lá em Biguaçu, em Palhoça, em São José, em Santo 5446 
Amaro. Cadê os nativos daqui? Tão sendo expulsos dessa cidade por um 5447 

processo de gentrificação. Um processo que expulsa. Que tira o direito de viver, 5448 
de bem viver da comunidade, onde a gente se sente obrigado a ir pra outra 5449 
cidade pra ter uma um pouquinho de melhor qualidade de vida, porque aqui a 5450 

gente já não consegue comer direito porque cara (...) Sr. Carlos Alvarenga 5451 
agradece e chama o Sr. Michelangelo Valgas, por 2(dois) minutos, número 5452 
112(cento e doze) que diz: boa noite a todos, eu sou Michel Ângelo, sou 5453 

geógrafo, eu sou conselheiro no Conselho da Cidade pelo Conselho Comunitário 5454 
do Córrego Grande. Há uma outra Audiência eu falei pro (...) Audiência e daí, 5455 

depois o seu Carlos comentou que eu falei, nós estamos vivendo uma farsa e 5456 
reafirmam isso aqui. É uma farsa na verdade, não vamos esperar muito do 5457 
Prefeito. Hoje ele assinou um documento que foi pro Conselho da Cidade já 5458 
dando encaminhamentos em relação ao como o Conselho da Cidade tem que a 5459 

fazer todo o processo com a minuta. Então, não vamos nos iludir. Ângelo Arruda, 5460 

lá em dezembro, veio a falou a Floripaamanhã né, o Floripa tão sustentável que 5461 
sustenta, a Prefeitura né? Então ,esse Floripa sustentável, que também veio 5462 
agora aqui, né o Emerilson. Esse Emerilson, ele é dono da ANS, que faz os 5463 
documentos, relatórios de impacto ambiental, estudos de impacto ambiental, que 5464 
tão detonando Florianópolis, tão acabando com Florianópolis, tão ocupando 5465 

aréas naturais; e que daí a Prefeitura da as licenças é um verdadeiro absurdo. 5466 
Então reclamam que as pessoas tão invadindo o morro mas a Prefeitura tá dando 5467 
a licença pra poder invadir Morros com áreas de APP, né? E daí, tudo bem? E 5468 
então é um absurdo o que tá acontecendo na nossa cidade (***) o Conselho da 5469 

Cidade, gente há até aproveitar, no Conselho da Cidade, a Rode, infelizmente 5470 

ela não tá aqui, na não acabou não falando, mas ela, na reunião de segunda-5471 
feira retrasada, ela falou que ela conhece muito bem a pobreza, ela conhece tão 5472 

bem a pobreza que o pobre tá querendo ser empreendedor. Ele quer construir 5473 

quitinete, mas daí não tá podendo. Onde que o pobre tá sendo empreendedor? 5474 
pobre está sendo (***), tá lá batalhando dia-a-dia pra tentar conseguir o seu 5475 

alimento, tá! Então assim conseguir a sua moradia conseguir a dignidade (...) Sr. 5476 
Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. Ana Paula Paim Ferreira, número 5477 
113 (cento e treze) que diz: boa madrugada pra todos nós, eu sou muito movida 5478 

aos sinais e quando eu vim pra cá hoje às 4:00(quatro) da tarde eu fiquei 5479 
pensando, o trânsito tava horrível, e eu pensei assim, como que vai ser né? como 5480 

é que vai ser daqui pra frente? como que vai ser daqui a 10(dez) anos? Enfim, 5481 
quanto mais pessoas, mais prédios, os problemas aumentam e os sinais 5482 
também, tão aqui nesse lugar que a gente tá! Não sei se vocês perceberam, mas 5483 
a gente tá numa caixa preta e colocaram os coqueiros, e Florianópolis vai ficar 5484 

assim, vai ficar esse lugar horroroso com umas arvorezinhas em cada canto, pra 5485 

dizer que é sustentável, pra dizer que é bonito, pra dizer que os turistas podem 5486 

vir pra cá. Eu moro em Ratones, e lá, em Ratones a gente trabalha num projeto 5487 
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muito bonito, do Ratones Rural, porque a gente quer manter a tradição, a cultura, 5488 

a geografia e a história do povo. Só que naquele lugar existe uma concreteira, 5489 
eu não ia falar disso, essa hora, mas eu tou aqui até agora, né e vocês ficaram 5490 

também, então, assim a concreteira, faz com que as pessoas tome chuva de 5491 
cimento todos os dias, a concreteira tem uma licença que foi renovada pela 5492 
FLORAM, mesmo que faz 2(dois) anos que nós demos entrada no Ministério 5493 
Público Estadual, do Ministério Público Federal, na Prefeitura no ICMbio, em 5494 

todos os órgãos, nós levamos um dossiê com mais de 20 (vinte) páginas e sabe 5495 
o que aconteceu? até agora nada. As pessoas vêem, as pessoas vão, e é um, 5496 

empurra, empurra. Eu espero de verdade, de novo, eu tou falando isso, eu estou 5497 
sendo insistente, precisa acabar. Então, assim como a Concreserve está lá no 5498 
nosso bairro eu fico pensando o que vai ser de Ratones com prédios de 5(cinco), 5499 

6(seis) andares. Qual é o turista que vai lá? E sabe o que acontece essas 5500 
pessoas que constroem esses prédios elas vão fazer turismo rural na Suíça 5501 
daqui a pouco, porque não vai mais ter como fazer turismo rural na nossa cidade. 5502 

Então é só queria dizer também que, nem tribunal do júri não suspende uma 5503 
sessão tão longa e faz isso conosco. Então assim é crime e isso não poderia tar 5504 

acontecendo hoje aqui e por (...) Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o Sr. 5505 
Carlos Augusto Kindle, número 114(cento e quatorze). Vou chamar os 5506 
próximos número 115 (cento e quinze) Jaqueline Amaby não vai mais falar, Sra. 5507 
Júlia Andrade, Sra. Rosângela Campos, Sr. Pedron, Vereador Pedron? Sr. 5508 

Carlos Augusto Kindle diz: boa noite, me chamo Carlos, eu sou também morador 5509 

de Ratones. Em primeiro ponto eu queria, infelizmente a pessoa que deu uma 5510 
desinformação aqui perante muitas pessoas já foi. Eu não lembro o nome da 5511 
pessoa, mas alguma coisa do mangue, um conselheiro representante do 5512 
mangue, ele disse uma inverdade aqui que não há intenção das pessoas de 5513 
buscar nos Concelhos, a Associação de Moradores de Ratones procurou muitas 5514 

vezes a ESEC Carijós pra compor Conselho. Chegamos a ser indicados e 5515 
nomeados como conselhos e nunca fomos chamados pra opinar nada, e sempre 5516 
que buscamos aí ESEC Carijós, pelo menos nos últimos anos, que houve um 5517 
desmonte total do protetivo legal federal e a ESEC Carijó é um órgão federal é 5518 

que estamos à deriva então sempre que temos qualquer questão é ambiental 5519 

envolvendo a área de adensamento da ESEC Carijós que é a bacia do Rio 5520 
Ratones, não temos nenhum tipo de ouvido ou de apoio da ESEC Carijos em 5521 

relação ao Plano Diretor. Tem se falado muito na questão do adensamento e do 5522 

aumento da quota construtiva, horizontalização. É esquecendo que Florianópolis 5523 
tem um grande potencial e viés turístico, embora nós não tenhamos que nos 5524 

preocupar com os turistas, mas há muitas pessoas aqui em Florianópolis que 5525 
vivem do turismo, e existe um potencial econômico muito forte e não vai ser 5526 
erguendo prédios gigantescos, tapando a beleza natural da nossa cidade que 5527 

vai contribuir com isso, pelo contrário, né? Os turistas ainda vem pra cá em busca 5528 
de praias limpas, bons locais, mas também pra pelo visual, pela beleza natural 5529 

do lugar e não vai ser com a edificação, com tapumes de concreto que nós 5530 
vamos melhorar isso. Então, apenas para finalizar eu queria deixar claro que nós 5531 
temos muito mais do que isso dentro do Plano, ao ex mexida em ao ex por 5532 
Decreto do Prefeito sem passar na Câmara, temos outras questões muito 5533 

relevantes numa proposta, que não sabemos qual é né? Eu tou falando em cima 5534 

daquilo que a gente viu que foi (...) Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama a 5535 

Sra. Júlia Andrade, número 116 (cento e dezesseis) que diz: bom dia, já é um 5536 
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novo dia, né? depois de 8(oito) horas esperando pra falar eu tinha várias 5537 

propostas pra colocar, mas eu estou tão exausta, que eu acho que eu quero só 5538 
colocar a minha indignação mesmo assim, que esse teatro aqui foi montado pra 5539 

nos usar de “álibi”, de cúmplice pra Prefeitura apresentar o projeto que ela quer; 5540 
e dizer que ouviu todo mundo e que teve participação popular . E, que eles 5541 
esperaram aqui até de madrugada e que, portanto, a população foi ouvida. Mas, 5542 
não, a população não está sendo ouvida. A cidade que ouvir. Você ai! Bom, eu 5543 

chegando aqui vi monte de carrão estacionado aqui no estacionamento. Eu 5544 
pensei, bom esse povo tem como voltar pra casa. Agora quem veio de ônibus, a 5545 

gente não tem mais nem como voltar pra casa. Eu quero usar essa fala aqui pra 5546 
fazer uma saudação, fazer uma saudação pra ocupação Anita Garibaldi, fazer 5547 
uma saudação pros lutadores representantes aí dos movimentos sociais, pra Vila 5548 

Aparecida, pro mocotó, pra quem tá aqui representando e pra dizer que a gente 5549 
não vai ser usado de “álibi”ou de cúmplice desse Plano que vai contra a gente. 5550 
As companheiras da ocupação, aqui tem criança tem criança de 3(três) anos, 5551 

aqui de madrugada, porque é mãe solteira e vai deixar com quem seu filho? Tem 5552 
que trazer. Esse Plano Diretor aqui, vai valer pelos próximos 10(dez) anos, esses 5553 

meninos que estão deitados, aqui dormindo, já vão ser adolescente, já vão tar 5554 
sendo perseguido pela polícia, ou já vão ser novos sem teto, desempregados. E, 5555 
é por isso que essas mães tão aqui lutando, é por isso que essas mães tão aqui 5556 
ainda de madrugada, é pra justamente usar desse espaço pra dizer que a gente 5557 

não vai ser feito de idiota. Existe a companheira ali tava falando, eu vou voltar 5558 

nem que seja a pé até o continente mas eu vou ficar aqui até o final, pra usar o 5559 
uso da palavra, pra dizer o que a gente pensa, mas assim é eu acho que tem 5560 
uma contradição, muito dada aqui vou usar os meus últimos segundos pra falar 5561 
sobre o projeto que a Prefeitura. A Prefeitura, empresariado, a elite da nossa 5562 
cidade tá apresentando; e o projeto que os movimentos que os moradores tão 5563 

apresentando, porque a gente também tem pressa, não é só o empresariado que 5564 
tem pressa, não. Nós temos pressa pra questões emergentes do povo: a fome é 5565 
uma questão que exige pressa, a falta de moradia, o déficit habitacional, exige 5566 
pressa e aqui na apresentação, a gente viu qual que é a pressa. A pressa em 5567 

dizer que em 30(trinta) dias foram feitas não sei quantos despejos, não sei 5568 

quantas demolições e que a construção de moradia popular e ficar pra 2024(dois 5569 
mil e vinte e quatro), até 2024(dois mil e vinte e quatro) como é que vai tar nossas 5570 

crianças, como é que tá a ocupação então, a nossa pressa tá colocada (...) Sr. 5571 

Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. Rosangela Campos, representando 5572 
Fórum da Bacia Itacorubi, por 5(cinco) minutos que diz: boa noite a todos, 5573 

senhoras e senhores. Aliás, bom dia. Desculpa Senhoras e senhores, em abril 5574 
de 2022 (dois mil e vinte e dois) 42 (quarenta e duas) entidades comunitárias 5575 
solicitaram a Comissão Multidisciplinar da Prefeitura a realização de debates 5576 

reuniões nos bairros da cidade para o nivelamento de informações e capacitação 5577 
da população. Essa comissão se negou a realizar sua atribuição e delegou as 5578 

lideranças comunitárias essa responsabilidade, sem promover capacitação as 5579 
lideranças comunitárias ou dar qualquer apoio técnico, material ou de recursos 5580 
financeiros. O Fórum da Bacia Itacorubi, do qual tô aqui representando, então 5581 
realizou reuniões emergenciais com as entidades dos bairros da bacia do 5582 

Itacorubi, para apresentar as alterações consideradas prejudiciais à coletividade 5583 

expressas na minuta de revisão do de dezembro de 2021(dois mil e vinte e um) 5584 

tais como, desproteção de 800 (oitocentos) hectares de APP de topo de morro 5585 
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equivalente a 800 (oitocentos) campos de futebol, até então protegidos pela 5586 

Resolução Comana 303(trezentos e três) de 2002(dois mil e dois), que a 5587 
Prefeitura quer substituir a desproteção das APPs de banhados, que poderão 5588 

ser aterrados e edificados sem estudos técnicos que embasem essa decisão; 5589 
incersão de artigos que possibilitam a redefinição da caracterização de APPs, a 5590 
APL é a área de preservação permanente, áreas de preservação de uso limitado 5591 
pelo próprio proprietário, através de estudos custeados por ele mesmo, em 5592 

detrimento da análise dos técnicos do IPUF, na tabela de adequação de usos da 5593 
minuta de revisão, essa de dezembro 2021(dois mil e vinte e um), a ampliação 5594 

dos usos em APLs, inclusive para polos geradores de tráfego sem limites de 5595 
porte, tais como condomínios multi familiares, motéis, casas noturnas, estádios, 5596 
ginásios, creches e escolas, usos comerciais e de serviços estacionamento, com 5597 

desmatamento impermeabilização, dessas áreas até então resguardadas por 5598 
suas características ambientais. O uso e ocupação das APLs está mais 5599 
permissivo do que as áreas residenciais que é uma área urbana a tabela de 5600 

limites de ocupação desta minuta flexibiliza os limites de ocupação,o sendo que 5601 
o lote mínimo para as áreas residenciais passa de 360(trezentos e sessenta) m² 5602 

para 125(cento e vinte e cinco) m², sendo permitido edificar um prédio de 5603 
12(doze) andares em lote de 125(cento e vinte e cinco) m² o que é um absurdo 5604 
urbanístico. A permissão do uso e ocupação de AVLs de porte para a construção 5605 
de edificações para fins administrativos educacionais, comerciais e de serviços, 5606 

estacionamentos nos comércios e serviços, paralelamente a dispensa de 5607 

exigências de estacionamento em restaurantes e bares e dos comércios e 5608 
serviços, a revogação do artigo que exigia vagas de estacionamento rotativo 5609 
para visitantes em condomínios multi familiares. Vocês sabiam disso? num claro 5610 
prejuízo à coletividade, onde dispensa estacionamento em áreas particulares e 5611 
permite estacionamento em áreas públicas e, ainda, nessa mesma minuta, as 5612 

AVLs consideradas particulares poderão adotar o zoneamento de uso urbano. 5613 
Pergunta-se se as AVLs são provenientes de parcelamento do solo, então ela 5614 
sempre deveria ser pública? Será que essas AVLS do Plano Diretor são mesmo 5615 
de particulares? Recentes decisões judiciais dão conta de AVLs de loteamento 5616 

que nunca foram averbadas, em que com o tempo passaram a ser consideradas 5617 

de domínio particular no Plano Diretor. A necessidade de levantamento histórico 5618 
desses parcelamentos do solo, é o caso da AVL do Loteamento Jardim Santa 5619 

Mônica de 1970(um mil novecentos e setenta) que nunca esteve no mapa e da 5620 

AVL oriunda de mudanças de zoneamento de área comunitária nacional, Praia 5621 
MC área mista central em 2004(dois mil e quatro), ambas localizadas na Avenida 5622 

Madre Benvenuta e que nunca foram incluídas no mapa de zoneamento dos 5623 
Planos Diretores à época, e cuja área está atualmente classificada como área 5624 
mista central 6.5(seis ponto cinco) que permite 6(seis) andares em cima de área 5625 

de AVL na proposta atual da Prefeitura. Essas áreas podem chegar a 9(nove) 5626 
andares ou 3(três) andares a mais em áreas consideradas como alagáveis, 5627 

porque também são áreas alagáveis instituídas essa definição pela própria 5628 
Prefeitura em estudos técnicos, está proposto ainda nessa minuta reduziu em 5629 
50(cinquenta)% a exigência de áreas verdes de lazer e áreas comunitárias 5630 
institucionais em parcelamentos dos do solo que dificultará a instalação de 5631 

equipamentos de esporte e lazer em pequenas áreas descontínuas. Sendo 5632 

assim pergunta-se o que veremos na minuta consolidada após a essas 5633 

Audiências Públicas que vai ser do dia 20(vinte) agora publicizada? A ampliação 5634 
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das áreas verdes de lazer conforme os bairros completos, uma proposta ou a 5635 

diminuição de 50(cinquenta)% o que nós veremos lá? a proteção das APPS ou 5636 
a permissão de um uso e ocupação sem estudos técnicos? vamos comparar 5637 

gente e vamos divulgar artigo por artigo dessa minuta de revisão final, para 5638 
verificar a continuidade dos prejuízos à coletividade em favor de poucos e fazer 5639 
controle social desse processo de revisão, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga chama 5640 
Sr. Pedro de Assis Silvestre, (não falou), Sr. Jefferson Spindola, número 123 5641 

(cento e vinte e três) (não falou) e Sr. Francisco Eduardo de Melo Franco Sá, 5642 
número 124 (cento e vinte e quatro), é o Francisco ok. Vou chamar os próximos 5643 

tá Francisco? São os últimos número 125 (cento e vinte e cinco), Sr. Fabiano 5644 
Bernardes não vai mais falar e o último Sr. Kane, número 126 (cento e vinte e 5645 
seis) Sr. Kaue Risance. Sr. Francisco pode falar então por 2(dois) minutos, que 5646 

diz: bom, boa noite a todos, eu sou arquiteto e urbanista, trabalhei 2(dois) anos 5647 
na empresa municipal de urbanização do Rio de Janeiro, tou aqui no programa 5648 
de gestão territorial da Universidade de Santa Catarina e, nem por isso eu vou 5649 

usar do termo. Assim como urbanista pra me achar que eu tenho o direito de 5650 
decidir a cidade, né? É uma baita vaidade nossa, dos urbanistas, achar que cabe 5651 

a nós tomar as decisões quanto às cidades, né? Na verdade isso é um 5652 
pensamento já ultrapassado, equivocado dos modernistas, quando achavam 5653 
que a centralização das ideas ficava nas mãos de uma única pessoa, né. Hoje, 5654 
as cidades contemporâneas, elas colocam, a população na tomada de decisões, 5655 

né? E cabe a nós, o papel de orquestrar a construção do Plano junto às 5656 

reivindicações da população, e mais, os diagnósticos atualizados aqui, questão 5657 
de diferentes níveis de participação, do menor informar pra daí, vão aumentando 5658 
uma questão Consulta Facultativa. Depois recomendação, uma cogestão, 5659 
delegação e auto gestão, ou seja, quanto mais horizontal for a gestão do 5660 
território, mais democrático a gente coloca a cidade. E pode parecer difícil de ser 5661 

isso, ser colocado em prática, mas é porque também a gente deixa pra a lavar a 5662 
roupa suja aos 45 (quarenta e cinco) do segundo tempo, né? o Brasil, ele tem 5663 
uma cultura corretiva, ele não tem uma cultura preventiva, então a gente deixa 5664 
para ver as reivindicações a cada de 10 (dez) em 10(dez) anos. Se nós 5665 

tivéssemos um monitoramento das reivindicações, da participação em que o 5666 

servidor, o cidadão, ele participa. O servidor instrumentaliza e o governo 5667 
implementa, a gente não taria aqui ouvindo alguma série de reivindicações que 5668 

até ultrapassam as questões estratégicas do Plano Diretor. E, aqui Florianópolis, 5669 

a gente, o que mais pode ser oferecido são plataformas participativas, abertas 5670 
populares, que sejam tão fáceis de você inserir informação, quanto você coletar 5671 

informação, não é? É o Vale do Silício. Bom, os dados de infraestrutura, meio 5672 
ambiente, enfim todas essas coisas se eles forem favoráveis. Então, não haveria 5673 
tanta contestação aqui. Apresente os dados, a população se informa, e daí, 5674 

então, a gente vai ter, com certeza, não vai negar tantas coisas que hoje estão 5675 
sendo apresentadas aqui, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sr. 5676 

Kaue Risance, não? Então eu passo a palavra ao Prefeito pra encerramento 5677 
Audiência. Obrigado. Prefeito Topázio Silveira Neto diz: bom, eu queria 5678 
agradecer a presença de todos, em especial as pessoas ficarem até o final. Dizer 5679 
que eu sou mais otimista, eu não acho que as pessoas que hoje passam 5680 

dificuldade na vida por uma questão de moradia, de emprego vão ser 5681 

condenadas a ficar assim pro resto da vida. Eu acho que todo mundo tem a 5682 

oportunidade de melhorar, de mudar a sua vida e tenho essa convicção, né? 5683 
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Queria dizer também pra os as pessoas estão aqui da Vila Aparecida, nós já 5684 

tivemos uma reunião na semana passada com um grupo da Vila Aparecida, com 5685 
o representante da Vila Aparecida, encaminhamos uma discussão lá no 5686 

Gabinete da Prefeitura, estamos procurando o proprietário da terra, enquanto 5687 
aqui advogada do grupo, tá levantando as famílias que moram lá. Então, esse 5688 
assunto não ficou absolutamente no ar. Desde a última Audiência no continente, 5689 
sobre a questão do Santinho eu estive na CASAN, fiz o apelo na CASAN com 5690 

relação às 2(duas) estações de recalque da Lagoa do Jacaré e a CASAN ficou 5691 
de estudar a localização da das 2(duas) bombas de recalque, apesar de ter 5692 

colocado toda a segurança que as bombas tinham naquele momento. E dizer 5693 
que, esse processo de participação, nós ainda temos a Consulta Pública aberta, 5694 
na internet até o dia 12(doze) de agosto. Portanto todas as pessoas que fizeram 5695 

manifestação, e eventualmente ainda tem novas colocações pra fazer está 5696 
aberto, lá na internet até o dia 12(doze). Pode fazer, se não tiver internet, nós 5697 
estamos recebendo no Pró-cidadão, pode ir lá, tem um papel você preencher, 5698 

coloque, vai ser considerado. Em nenhum momento nós dissemos que não 5699 
consideraríamos as opiniões das pessoas. Tudo o que foi considerado e tudo o 5700 

que foi colocado no site e durante as Audiências Públicas vai ser levado em 5701 
consideração na construção do Plano Diretor, na construção do projeto de lei. 5702 
Esse projeto de lei será apresentado no dia 20(vinte), como eu havia colocado 5703 
no início da reunião. E dizer que o processo é democrático, nós aqui fomos 5704 

chamados de ladrão, de corruptos, de ignorantes, de mal educados, de não 5705 

técnicos, mas eu acho que isso faz parte do processo, em nenhum momento eu 5706 
devolvi essas críticas pra quem fez, pra gente aqui, como eu disse das outras 5707 
vezes, essa grade que coloca aqui é pra 2(dois) motivos, pra poder colocar a 5708 
placa e para proteger os equipamentos, que estão aqui no chão e um monte de 5709 
fio que tá aqui. Não tem nada a ver com separação ou coisa parecida. Então, 5710 

dizer que fico muito feliz, enquanto Prefeito da cidade, a gente ter chegado ao 5711 
final de 14(quatorze) Audiências sem nenhum incidente. Foram 14(quatorze) 5712 
Audiências onde todos puderam participar, onde as entidades participaram, onde 5713 
as pessoas puderam se manifestar livremente. Nós fizemos aqui e ouvimos e 5714 

anotamos tudo, além de gravar tudo no YouTube. Então, as pessoas que saíram 5715 

mais cedo, amanhã elas podem pegar o vídeo do YouTube e ver todo mundo 5716 
que se manifestou aqui. Eu espero que com essa participação, que nós tivemos, 5717 

que certamente passou de 3.500 (três mil e quinhentas) pessoas nas Audiências 5718 

Públicas, mais de 700 (setecentas) manifestações, nós vamos ter bons 5719 
argumentos pra poder construir um Projeto de Lei que espelha a vontade das 5720 

pessoas, e que possa realmente ajudar a construir uma cidade próspera, mais 5721 
inclusiva, com mais justiça social e que possa dar oportunidade a todos. Boa 5722 
noite obrigado a todos, está encerrada Audiência. Desta forma, encerrou-se a 5723 

presente Audiência Pública, às 00h55 (zero horas e cinquenta e cinco minutos) 5724 
e, lavrada a ata que vai ser assinada por mim, Adriana Zanqueta Wilbert Ito que 5725 

redigi a presente ATA, pelo Sr. Carlos Leonardo da Costa Alvarenga 5726 
(Superintendente do IPUF e Presidente da Mesa Diretora/Coordenador Geral 5727 
Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e pelo Sr. 5728 
Alexandre Felix – Secretário Executivo Comissão Multidisciplinar de Revisão do 5729 

Plano Diretor – CRMPD e Geografo IPUF). 5730 

 5731 

 5732 
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