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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE 

FLORIANÓPOLIS, SOBRE AS ALTERAÇÕES DO Plano Diretor  

Às 17h (dezessete horas) e 45 min (quarenta e cinco minutos) do dia 11 (onze) 

de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi iniciada Audiência Pública na SAL - 

Sociedade Amigos da Lagoa - R. Henrique Veras do Nascimento, 350 - Lagoa 

da Conceição, Florianópolis - SC, 88062-020, sob a presidência do Sr. Carlos 

Leonardo Costa Alvarenga, Coordenador Geral da Comissão Multidisciplinar de 

Revisão do Plano Diretor – CRMPD e Superintendente do IPUF e com a 

participação das pessoas indicadas na lista de presença anexa. O Sr. Carlos 

Leonardo da Costa Alvarenga (Superintendente do IPUF e Presidente da 

mesa diretora) convida todas as pessoas presentes para iniciar os 

procedimentos da Audiência Pública do Distrito Lagoa da Conceição referente a 

Revisão e Adequação do Plano Diretor do Município de Florianópolis, e diz: peço 

a todos que tomem assento e mantenha-se em silêncio para a gente 

acompanhar todos orientações e vídeos. Peço ao Secretário Araújo, que venha 

para compor a mesa conosco, Secretário Michel Mittmann, Vereador Renato 

Geske por gentileza, eu queria convidá-lo a compor a mesa como Vereador da 

Lagoa da Conceição, como representante, Ok? Então, para dar início a 

audiência, o Prefeito também vai participar, tá gente? Ele já está chegando, ele 

vai fazer inclusive manifestações durante a audiência, também vai acompanhar 

as manifestações públicas da comunidade, porque a Prefeitura está 

aproveitando, esse momento para, além de colher as manifestações para a 

construção do processo para a elaboração do Plano Diretor, o Prefeito está 

aproveitando essa oportunidade; está dizendo para os Secretários do município, 

para colher as demandas da comunidade. Inclusive correr atrás de satisfazê-las, 

inclusive aquelas demandas que não componham ou não estão diretamente 

relacionadas ao Plano Diretor em si. O Prefeito Topázio acabou de chegar, 

enquanto isso eu vou cumprimentar algumas autoridades presentes: Vereador 

Afrânio, muito obrigado pela sua presença. O Sr. Hélio Leite da CDL, muito 

obrigado por sua presença. O Sr. Rudnei Martendal, representante do Vereador 

Dinho, obrigado pela sua presença. O Sr. Pablo Henrique Torres, Doutor Pablo, 

representando o IASC, muito obrigado pela sua presença. Doutor Luiz Felipe, 

representante da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Santa Catarina, 

muito obrigado pela sua presença. O Sr. Carlos Leite do Sinduscon, muito 

obrigado pela sua presença. Da Coordenação da Comissão Multidisciplinar do 

Processo de Revisão, o Gabriel, representando a Coordenação de Comunicação 

da Comissão, muito obrigado pela sua presença. A Tati Filomeno, Coordenadora 

Institucional, muito obrigado pela sua presença. A Júlia, da Mobilidade, muito 

obrigado pela sua presença. Kalil, Coordenador de Ação Territorial, muito 

obrigado pela sua presença. Gabriela do IPUF, Gerente Processo, obrigado pela 

sua presença. Zena Becker, obrigado pela sua presença. Essas seriam as 

autoridades, vou começar a apresentar a mesa: a minha esquerda Prefeito 

Topázio Neto, muito obrigado pela sua presença; a esquerda do nós temos o 

Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano: Michel Mitmann. À minha 

direita, Alexandre Félix, Geógrafo, Servidor de Carreira do IPUF e Secretário 
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Executivo da Comissão de Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor. À direita 

dele, o Secretário de Segurança Pública Araújo Gomes, e à direita dele o 

Secretário Municipal de Educação, Maurício Fernandes Pereira. Eu queria 

cumprimentar também o Bruno Palha da FLORAM, que está presente também 

na Comissão Multidisciplinar, muito obrigado pela sua presença. Primeiramente 

eu queria agradecer a todos da comunidade que estão presentes. A presença 

de vocês aqui é de suma importância para a construção desse processo de 

Plano Diretor. É isso que nós buscamos, nós justamente. Nós não temos uma 

minuta ainda. Essa minuta está sendo construída com a comunidade. Para a 

construção disso, nós precisamos acolher a participação de vocês. Vocês que 

vivem o dia a dia do Distrito da Lagoa, vocês sabem as dores e o sofrimento que 

vocês passam, e nós vamos ouví-los, neste momento, para construir 

mecanismos melhores para melhoria desse distrito, ok? Então, dando sequência 

à nossa audiência, eu gostaria de solicitar a todos agora que estão na audiência 

que tomem assento e prestem atenção; que nós vamos passar um vídeo que vai 

explicar as regras de participação da Audiência Pública. Esse vídeo, ele explica 

tudo que está no nosso Regimento Interno, que tem lá na entrada, do ambiente 

aqui da SAL (Sociedade Amigos da Lagoa). Inclusive cometi um pecado aqui, eu 

queria agradecer, de coração, aos representantes da SAL, a disponibilização do 

espaço para a realização desse evento democrático. Muito obrigado pela 

disponibilidade do espaço. Então, ali na entrada da SAL, tem o Regimento 

Interno, que foi publicado antes. Ele está no site oficial do Plano Diretor e nós 

trouxemos impresso, assim como tem esses. O QR codes, aí na parede, cada 

um que quiser e tiver a curiosidade de ver, durante a audiência, as regras de 

participação no documento, fique à vontade; vocês podem fazer essa leitura. 

Mas, nesse primeiro momento a gente vai apresentar as regras para que todos 

tenham ciência, e aí eu peço que prestem atenção, para que se evite dúvidas e 

questionamentos durante a audiência. Mas mesmo assim, se durante o vídeo 

ficarem dúvidas sobre essa participação, nós temos os representantes da 

FEPESE, inclusive queria agradecer a presença de vocês e de todo o trabalho 

que tem sido realizado. Eles conseguem esclarecer, tanto lá na entrada, como 

aqui. Estão de camisa preta, identificados como FEPESE. Eles conseguem 

esclarecer. Então, vamos passar o vídeo de apresentação das regras. Vereador 

Renato, por gentileza, vou convidá-lo para sentar à mesa novamente, eu vou 

reiterar esse convite, assim como todos, eu peço que se assentem para prestar 

atenção no vídeo. Pode passar os vídeos das regras para todos termos ciência. 

AUDIOVISUAL que apresenta as REGRAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. A 

seguir segue o conteúdo que foi transcrito na íntegra: “A sua contribuição é 

essencial para construir um Plano Diretor que converse com as necessidades de 

Florianópolis e você pode participar da revisão do plano de diferentes formas, 

seja por consulta pública, audiências de trás e geral. Mas você sabe como elas 

irão funcionar? As audiências públicas são uma ferramenta democrática 

importante na hora de participar da revisão do Plano Diretor. Elas são de caráter 

consultivo, com o objetivo de informar, colher dados e informações e críticas da 

população, serão realizadas 13 (treze) audiências distritais e uma audiência 

geral final. Todas terão início às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) 
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minutos e serão feitas em dias alternados, mas, para participar e realizar a sua 

manifestação, é importante que as regras presentes no Regimento Interno das 

audiências sejam respeitadas para se manifestar, deverá ser respeitada de 

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

prazo de inscrição inicia 15 (quinze) minutos antes da audiência e se encerra 3 

(três) horas após o início das mesmas. REGRAS DA AUDIÊNCIAS As 

audiências públicas serão gravadas e disponibilizadas no canal do youtube da 

Prefeitura Municipal de Florianópolis; As audiências públicas terão a duração de 

no mínimo 4h (quatro horas), podendo ser prorrogado por iniciativa do Presidente 

da audiência para conclusão das manifestações previamente inscritas; Todos 

deverão assinar lista de presença para registro da audiência; O uso da palavra 

será por ordem de inscrição e não serão permitidas interrupções da ordem, sobre 

qualquer aspecto ressalvada as prioridades legais. Manifestações por escrito 

deverão ser entregues na forma de consulta pública; Todos os cidadãos terão 

direito a palavra apenas um uma vez e na sua ordem de inscrição tendo 2 (dois) 

minutos para manifestação podendo ser prorrogado por 30 (trinta) segundos 

apenas para encerramento do raciocínio e após o tempo acabar a fala será 

encerrada. Com exceção os presidentes ou representante das associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, exercida comprovação 

conforme prevê a lei complementar n. 482/2014, (quatrocentos e oitenta e dois 

de dois mil e quatorze) terão o direito a palavra também apenas uma vez, na sua 

ordem de inscrição, com o tempo de 5 (cinco) minutos para manifestação, 

podendo ser prorrogado por 30 (trinta) segundos, apenas para encerramento do 

raciocínio e após o tempo acabar, a fala será encerrada. Importante ressaltar 

que o participante inscrito não pode ceder o seu tempo para somar ou mesmo 

para transferi-lo para outra pessoa. A gravação, ata, lista de presença e fichas 

de inscrição, serão publicadas no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis no 

prazo máximo de (3) três dias úteis. As audiências públicas iniciarão com 

apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência, por meio 

audiovisual, no início do evento. Seguirá com as manifestações de cidadãos que 

procederam às inscrições prévias, durante a audiência, dentro do prazo e por 

ordem de inscrição. Então seguirá para considerações finais pela mesa diretora, 

e então o encerramento. Além disso, para segurança e garantia da manifestação 

de todos, as condições de acesso e permanência no ambiente e da realização 

da audiência pública, são os seguintes: Instrumentos musicais, mastro de 

bandeira, objetos, bebidas alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de 

gerar a prática de ato de violência; Não arremessar objetos de qualquer natureza 

no interior do recinto, não portar ou utilizar fogos de artifício, ou quaisquer outros 

engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogo; Não incitar e não 

praticar atos de violência física ou verba. Para ter acesso ao regimento interno, 

com as regras das audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada 

audiência distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no 

site que está aparecendo aqui na tela: acesse bit.ly/planodiretor2022. “Participe 

e contribua com as discussões.” O conteúdo do referido vídeo poderá ser 

acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. O conteúdo do referido vídeo 

poderá ser acessado no site 
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http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas. O Sr. Carlos 

Alvarenga toma a palavra novamente e fala: Dando continuidade então, estando 

postas as regras como nós explicamos, eu só reforço que as inscrições para a 

manifestação, elas já se iniciaram antes mesmo da audiência e como nós 

começamos, pontualmente, às 17h45 (dezessete e quarenta e cinco), elas vão 

até às 20h45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), após esse momento as 

inscrições, para a fala, estarão encerradas. Então, agora nós iniciaremos o 

processo, com uma apresentação formal, do Secretário Michel Mitmann, de 

Mobilidade e Planejamento Urbano, onde que ele colocará todos os nossos 

raciocínios, que nós demos publicidade, informando o conceito geral do 

processo de revisão, e os pilares que subsidiam o nosso processo de revisão e 

ele explicará, essa visão nossa, de forma introdutória, antes de passarmos a 

especificidade do Distrito. Então passo a palavra ao Secretário Michel Mitmann, 

para se pronunciar: Alô, vim aqui mais pertinho de vocês. Boa noite pessoal. Boa 

noite, agradecer ao Prefeito por mais uma oportunidade. Cumprimentando o 

Alexandre Félix, eu cumprimento toda a Comissão Técnica que está trabalhando 

nesse processo. Bom, antes de mais nada, antes de entrarmos um pouquinho 

das diretrizes, das ideias que estão orientando a discussão e que a gente quer 

avaliar, com vocês. É bom situar onde é que a gente se encontra no processo, 

em que momento que a gente está. O momento que está é mais ou menos esses 

4 (quatro) itens aqui. Existe um pré-diagnóstico, que é diagnóstico que a gente 

leu, como é que tá acontecendo a realidade da cidade, mais focado, claro no seu 

Distrito, com alguns indicadores, com uma leitura geral. Mas esse diagnóstico 

vai ser completado a partir de uma leitura, também, de percepção das audiências 

e também, depois, quando a gente entender quais as propostas. Aí, sim, 

completar o diagnóstico, para ver o impacto final de cada proposta, cada ideia 

que possa surgir. Então a contribuição aqui, gera uma pré-proposta, uma ideia 

inicial, que a gente quer discutir, quer colher manifestações e ideias. Estamos 

aqui apresentando essa primeira (...) Esse princípio, esses ideais. Não é uma 

proposta, como bem alertou o Doutor Carlos, não é uma proposta fechada. Na 

realidade é um início de uma montagem de uma proposta e aí estamos 

acolhendo, não só as manifestações que vocês vão fazer hoje aqui, mas também 

manifestações que podem ocorrer ao longo de todo o processo, das diversas 

formas, seja participando da audiência aqui da Lagoa, pode participar de uma 

outra audiência, em outro bairro, falar de qualquer assunto e também, durante 

todo o tempo está aberto o que a gente chama consulta pública. O que é a 

consulta pública? A consulta pública, às vezes a pessoa vem aqui para ouvir e 

entender, estudar mas, quer fazer mais reuniões com colegas, com comunidade, 

com outros grupos, por que é complexo mesmo. São temas difíceis e não tem 

problema, não estar com a análise pronta hoje. Longe disso. Hoje, é até bom 

ouvir, entender ideias, se for o caso estudar melhor, provocar discussões e 

depois poder preencher a consulta pública, quantas vezes quiser. Ah, eu quero 

falar sobre proteção das áreas de APP, vai lá e fala sobre proteção das áreas de 

APP, quero falar sobre um problema particular que eu sinto nos terrenos, vai lá 

e manifesta. Tudo isso vai dando base para a nossa equipe montar, o que a 

gente chama de produto, da ideia final para ser apresentada ao Conselho da 
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Cidade. Então, a gente está realizando 13 (treze) audiências, mais 1(uma) 

audiência final e a consulta pública. Não se esqueçam disso, a consulta, se não 

tem acesso à internet, não tem como fazer por computador ou celular, pode ir a 

qualquer Pró-Cidadão, que tem lá todo o material, está impresso, pode consultar. 

Mas também pode fazer a mão, colocar documentos. Então muita gente diz: eu 

quero protocolar um documento da minha associação, é uma ideia da minha 

associação, uma crítica, uma sugestão, uma proposta, faz também na consulta 

porque daí pode anexar documento, pode desenvolver melhor as ideias, e 

também, às vezes a pessoa fica até inibida de falar, acha que nós vamos estar 

aqui querendo que todo mundo entenda de Plano Diretor. A lei é bastante 

complexa, até para nós, a gente trabalha todo dia com isso e ela é bastante 

complexa. Então é difícil às vezes uma pessoa vir aqui falar sobre alteração da 

lei, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está discutindo a revisão 

da lei atual, certo? Estamos discutindo ou tentando analisar, como a lei atual nos 

ajuda ou o que está ruim, o que pode melhorar. Tem que identificar o que dela 

está nos causando problema ou o que está bom e que tem que reforçar. É difícil 

entender a lei, mas a pessoa pode entender sobre o que afeta o seu dia a dia. 

Daí a gente vai com a nossa equipe técnica, interpretar. Ah, tem o problema (...) 

provavelmente vai surgir muito aqui de esgoto, de infraestrutura, da falta de rua 

para fazer o tal do adensamento, criar cidade centralidade. Então é colocar esses 

dados, para que a gente interprete esses medos, essas sugestões e consiga 

responder de forma adequada. Às vezes a dor que a gente sente, até uso está: 

estou com dor no braço doutor (...) Fui no Google e disse que é para tomar um 

“AS”, talvez não era para tomar um “AS”, era para tomar uma outra coisa. Então 

deixa o pessoal técnico entender, pegar, captar, devolver as respostas e 

processar de forma adequada, porque às vezes as nossas dores têm o remédio 

que não depende só da gente, depende de uma construção da gente enquanto 

o que está sentindo, mais outras pessoas para nos ajudar a achar saída. Esse é 

o momento que nós estamos. Lembrando então, que estamos revisando a atual 

lei, estamos com uma diretriz geral de revisão que é ideias, conceitos, diretrizes. 

Estamos realizando a consulta e as audiências e, aí sim, vamos estruturar a 

proposta, certo. Essa proposta vai depender de uma leitura técnica sobre as 

audiências, então tem a parte comunitária, a parte técnica, que se juntam para 

compor isso, e que vai analisar demandas comunitárias. Isso é importante às 

vezes. A gente teve uma reunião hoje do Comitê Executivo. O que é o Comitê 

Executivo? São vários Secretários que acompanham os técnicos que estão 

trabalhando, no dia a dia, “carregando o piano”, mas a gente vai analisando como 

é que está, se está ocorrendo tudo certinho.  E aí surgiu (...) temos que avisar o 

Prefeito que está surgindo bastante demanda aqui. Parece que não é de Plano 

Diretor. Daí a gente pensou assim: tudo é do Plano Diretor, é a falta do esgoto, 

é a falta do recolher o lixo, é o buraco. Mas é o Plano Diretor que vai arrumar o 

buraco? É o Plano Diretor que vai botar o caminhão de lixo passar? Não; mas é 

o jeito com que a gente lida com a cidade, com a estratégia da cidade, com a 

forma da cidade, pode ser que esse buraco consiga ser tapado mais rápido, 

esperamos que bem rápido, ou que aquela rua seja calçada mais rápida, ou mais 

lenta, depende da forma com que a gente organiza a cidade. E, claro que cada 
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comunidade tem um jeito diferente, tem suas características. A Lagoa tem sua 

característica, o Distrito da Lagoa tem, mas assim; a presença do ponto de vista 

ambiental da natureza, daquilo que segura isso aqui; é a natureza em seu 

máximo esplendor. Uma cultura muito forte; é uma cultura histórica aqui de 

ocupação açoriana, e que foi, ao longo do tempo agregando o turismo em outras 

coisas. Mas essa essência da natureza é o que nós precisamos pensar: como 

que a gente vai lidar entre preservar, preservar o máximo que der, tornar isso 

um ativo para preservar a nossa cultura e nosso turismo? Mas também fazendo 

parte de um todo e pensando no futuro, oferecendo para os moradores locais, 

que nível que a gente pode dar de resposta de melhorias para que consiga 

organizar o bairro. Que a gente dependa menos do centro, desde que não 

impacte. Produza assim coisas que estraguem esse lugar belíssimo, então é 

nessa linha que a gente está pensando aqui para a Lagoa, consolidar. Antes de 

chegar aqui na Lagoa vamos falar um pouquinho de cidade. Está bem rápido, 

está pessoal, e aí? Uma das coisas que vão falar hoje, tenho certeza, é o 

adensamento, a verticalização. O tema da moda agora a verticalização: querem 

verticalizar a cidade, vão estragar a cidade, vamos pensar, vamos pensar (..) 

pensar como se fosse um copo d'água, independente do que acontece, a cada 

ano, esse copo de água, que são as pessoas, enche, vai subindo. Mais um 

pouquinho de água é colocado nesse copo, a gente verticalizando ou não 

verticalizando, a gente regularizando ou não regularizando a cidade cresce, e 

ela vem crescendo 10.000 (dez mil) habitantes cada ano, mais ou menos, tá!  

Estou com medo, aqui nos últimos anos até mais, tá, ela vem crescendo e vem 

se espalhando, vem se espalhando. Então, a forma de como essas pessoas 

ocupam a cidade é que nos preocupa. A forma com que a gente ocupou essa 

cidade, ao longo do tempo, é o que nos preocupa. A Lagoa sente menos isso 

porque, como eu falei, a questão ambiental é tão presente que segura, que 

controla de alguma forma. A gente aqui tem uma rede de proteção e de 

vizinhança que está de olho. Está presente olhando, todo mundo é fiscal né?  do 

que acontece aqui, mas assim, de vez em quando ainda escapa alguma 

coisinha, não é? Um morro que sobe, derrubam, alguém invade uma APP, vai 

para cima da duna, tem de tudo, né? O esgoto que não dá conta, e a cidade 

independente de nós queremos, ou não, vai encher esse copo. Vai continuar 

enchendo esse copo de gente. Então, vai ter gente aqui e, é normal defender a 

tese que não pode fazer mais nada porque não cabe mais pessoas. Então, pode 

ser uma opção da cidade escolher: a partir de amanhã fecha as pontes, ninguém 

mais entra até nós ter tudo resolvido; ou a gente vai utilizar os conceitos que 

existem hoje. Inclusive vai ter colegas aqui que provavelmente vão dizer sobre 

estudos da ONU, que falam isso, que fala aquilo, esses estudos da ONU, dizem 

que a gente tem que revisar o modo que a gente está fazendo a cidade. 

Densificar, adensar (...) não, não é densificar e adensar tudo. É escolher alguns 

pontos que a gente consiga dar para cada bairro:  um pouco mais de vida urbana, 

um pouco mais de solução naquele lugar, e é isso que a gente quer provocar, 

será que é possível a gente construir? É veja: não quer, vamos construir, será 

que é possível a gente organizar um pouco disso aqui na Lagoa? Será que é 

possível organizar um pouquinho mais, ter um bairro um pouquinho mais 
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completo? Tive com um colega ontem, desculpa, sábado, aqui da Lagoa, colega 

querido, um professor da arquitetura, ele falou: poxa, falta, eu que agora estou 

ficando mais velhinho, ele falou né! "Tô de saco cheio”, de toda hora e fazer 

exame no centro e voltar, porque podia ter alguma coisa mais comercial e tal. 

Esta é a demanda dele, talvez o bairro falte alguma coisa que dê um pouco mais 

de vida urbana para cá. A decisão vai ocorrer se nós vamos fazer ou não, de que 

forma fazer para que isso não impacte negativamente, mas sim positivamente. 

Voltando aqui, e esse aqui que aconteceu na cidade. A cidade cresceu, veio 

essas pessoas, só que a gente disse assim: “ó, está proibido fazer aqui, está 

proibido fazer lá, não pode ocupar aqui, e não pode ocupar lá, não pode ter 

comércio nos bairros, não pode ter serviços nos bairros”; nós vamos 

desincentivar a atividade econômica nos bairros, eu estou falando de várias 

escalas, não estou dizendo aqui vamos criar shopping center na Lagoa; mas o 

cara que vai fazer um mercado “pequeninho” num bairro. Vamos pegar outro 

bairro, Campeche por exemplo, ele não pode fazer um comércio que todos os 

cidadãos daquele bairro precisam; em algumas ruas mais próximas, daí depende 

de um mercado maior que já tem que pegar, tem que pegar carro para ir, tem 

né? Poderia ser resolvido com outras alternativas tá! E, a gente falta espalhar 

um pouquinho dessa concentração de atividades e serviços, para fazer jus um 

pouco, se puder pessoal respeitar um pouquinho. Há, para fazer jus um pouco, 

essa distribuição da população que já têm, se está se dando em todos os bairros, 

e tá se dando naquele copo que eu falei. É um copo espalhado, em vez da gente 

selecionar, não deixa espalhar tanto. Escolhe alguns pontos para a gente 

organizar pequenas centralidades, pequenos comércios que essas pessoas 

virão, e elas continuam se espalhando, espalhando. No centro aconteceu, tem 

tudo não é? prédio, monte de prédios, serviços, atividades, o que for, até o 

pessoal fala não, não queremos isso aqui na Lagoa. Da festa, é olha só, vai 

chamar um monte de prédios para o meu bairro, vai encher de trânsito né? Eu 

não vejo muitos, é muito movimento no centro, no sábado à tarde, no domingo, 

e o lugar que mais concentra pessoas, concentrar pessoas na escala adequada, 

não significa gerar trânsito. O trânsito acontece por outros motivos, é porque falta 

emprego lá nos Ingleses, que daí a gente tem que tirar 60.000 (sessenta mil) 

pessoas, todos os dias de lá para levar para outro lugar da cidade, aí enche SC. 

Falta alguma coisinha aqui no bairro, talvez que poderia manter um pouco as 

pessoas aqui, dar uma alguma atividade econômica que sejam benéficas, e esse 

é o lugar, que tiraria movimentos em outro lugar, falta pensar diferente, de que 

forma a gente vai trabalhar com esse (***) leste, que a coisa, talvez a cena mais 

bela de todo o litoral brasileiro: é a Lagoa da Conceição, é Joaquina, é Praia 

Mole, é Galheta, é Barra da Lagoa. Como é que a gente vai andar até lá? A gente 

tem que se organizar diferente, talvez vai ter que ter outras maneiras de pensar 

para além do uso do carro, por exemplo. O Plano Diretor, ele vai ser completado 

por outros planos, plano de mobilidade, de ações de mobilidade, mas a forma 

com que a gente organiza nossos edifícios, a forma como que a gente organiza 

nossas atividades. Vai colaborar muito para isso, e a cidade se espalhou. No 

continente já tem edifícios, lugares mais vazios esperando alguma coisa, não sei 

o quê. A cidade se espalhou para o norte com uma ocupação a partir das SCs, 

DocuSign Envelope ID: E707C038-E63C-4D19-8B06-4CEB1C303D29



 
 

 

Página 8 de 75 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

e aí, eixos importantes, que inclusive o plano de mobilidade sustentável já dizia. 

Já faz 10 (dez) anos, que isso aqui deveria ser um corredor de transporte com 

habitação ou serviços com bastante coisa acontecendo aqui. Não acontece 

porque tá travado, ou um lado ou outro, e aí gente subindo morro aqui pessoal. 

Mais um pouquinho, vai estar chegando na Costa da Lagoa a visita da ocupação 

irregular, subindo o morro do Saco Grande. Não falta muito, não falta muito, eu 

estou alertando, não falta muito. Fechar o olho para esse tipo de situação não 

dá, que é ocupação espalhada no território, aqui bairros mais organizados tipo 

Canasvieiras, Daniela, Ingleses por exemplo, está se espalhando gente. Se, de 

repente a gente tivesse organizado e facilitado para fazer loteamento é muito 

difícil, não cabe nos terrenos, a regra. Sabe aquele menino, criança que tenta 

fazer, encaixar a bola no quadrado e não entra. A lei que a gente tem não encaixa 

na nossa cidade. Para algumas coisas e, uma delas é loteamento, parcelamento, 

daí ninguém consegue fazer. Aí vende irregular, e a culpa é toda, talvez aqui um 

parcelamento irregular, aqui não, não tem nenhum aqui, é nessa área que talvez 

lá na frente. Ah, só que toda essa gente está errada ou a gente perdeu um 

descompasso, a gente ficou um pouco afastado da realidade. A ideia é tentar 

retomar e criar algumas condições para começar a reverter. Ninguém aqui quer 

dar um “cavalo de pau” na cidade, até porque a cidade, ela é um ser dinâmico, 

vivo, difícil de lidar, é difícil de lidar. Porém, se a gente não parar e refletir, olha 

vamos mudar um pouquinho nosso navio para começar a corrigir alguns erros, 

a gente não vai conseguir chegar tão cedo a uma cidade mais sustentável. A 

gente está criando um ambiente de má urbanização, dificuldade de 

implementação de infraestrutura, são mais e mais ruas, cada vez que a gente 

tem que buscar para tentar fazer espalhado, espalhado, caro, espalhado e caro. 

E, eu repito, não adianta a gente dizer que não há mudança, porque manter é 

isso aí, manter a lei do jeito que está. É isso aí, é repetir essa dose. É uma 

decisão, podemos manter esse modelo, podemos rever esse modelo, prédios, 

mais prédios irregulares aqui também. Territórios que cada vez mais vão ser 

mais difícil para a cidade. A gestão deve organizar, espero que não seja uma 

cidade que seja tomada daqui a pouco por milícias; porque não, não, é porque 

tem alguns territórios que cada vez mais se afastam da gestão pública, que a 

gente não consegue entrar, até a nível de segurança, organização. A gente criou 

regra que impede isso aqui é a realidade que é praticada, talvez não existe um 

meio do caminho, recompensa me dá alguma coisa, deixa ocupar melhor o 

terreno, mas é uma necessidade e aqui deve ter gente que mora em situação de 

casas geminadas separada porque é o único jeito de morar ou vai morar em cima 

da APP. Então, esse é o drama. Ocupação espalhada, vias e mais vias que 

foram abertas a partir dos antigos terrenos que eram cumpridos de forma 

irregular, ou seja, foi criando terreno e não sobrou nenhuma conexão. A gente 

fala bom, o cara que mora aqui para visitar o vizinho ele tem que andar 2(dois) 

km, não é? Para ir para a rua, ou ele pula o muro, porque não tem ligação. Ah! 

Mas isso é uma piada, não? Mas pensa, um caminhão de lixo todo o dia fazendo 

uma rota e voltando dessas servidões que faltam conexão. Ou, alguém para ter 

acesso a uma praça ou um espaço para a gente conseguir fazer o que o sistema 

viário que está planejado consiga acontecer. A gente não consegue ter espaço 
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e a gente vive drama do “não para aquilo” e que “é aquilo que esse não impede”. 

Eu vou dar um exemplo, Avenida Pequeno Príncipe, o que de novo aconteceu 

na Avenida Pequeno Príncipe a partir da Lei de 2014 (dois mil e quatorze) o que 

de novo aconteceu? Acho que são 2 (dois) empreendimentos ou 3 (três) tá?! Um 

banco, uma farmácia e um supermercado, vejo que esses empreendimentos não 

trouxeram nenhuma habitação, né? Que poderia ter, renovou porque fazer 

farmácia é fazer um galpão, bota dentro ali as coisas e tal, fazer um mercado 

também resolve em 2 (dois) pavimentos, agora motive e eles daí deram espaço 

para sistema viário crescer, mas o motive os outros a tirarem que todos 

mudaram, eram antigas casas que viraram o cachorro quente que foi melhorado, 

o boteco melhorado. Foi criando toda uma vida urbana, uma situação, mas a 

gente não consegue espaço para mudar aquela via que poderia ter um corredor 

de ônibus; por exemplo, poderia ter mais espaço para as pessoas caminharem, 

porque ninguém vai motivar a demolir o seu empreendimento, a sua casa de 2 

(dois) andares que está ali para construir outra de 2(dois) andares, não vai, e 

não vai ter a infraestrutura e espaço viário, salvo se a gente desapropria. Algum 

preço bastante caro, e de difícil, difícil solução, tudo aquilo para conseguir 

resolver, e a gente vai convivendo com isso né? Ocupações que vão subindo o 

morro, que vão para cima de áreas ambientalmente frágeis aqui já é caminhando 

aqui Lagoa pequena caminhando em direção à Lagoa, mas no Pântano do Sul, 

Santo Antônio; é uma ilha, que chega no nosso lugar aqui. Um dos temas que a 

gente vai ter que pensar sobre a APLs, a APLs de encosta, que usos que a gente 

pode dar, se a gente, se os usos atuais são adequados ou não, se a gente vai 

promover que ela seja um realmente (...) faça alguma diferença econômica para 

o lugar, uma coisa que nos estranha por exemplo, por que uma APL? Vamos 

supor aqui, que parece ser uma APP, espero que isso aqui não seja uma APP 

porque não é regular, mas vamos supor que não fosse tá? Por que que uma APL 

que são aquelas áreas de pré APP, um pouco antes da APP, não poderiam ter 

um pequeno hotel, um SPA, alguma coisa que dê emprego na região. Está 

proibido hoje no plano, aí teve um senhor, o Prefeito lá na audiência, o senhor 

lembra? que falou que há, mas tem uma APL aqui, que vocês querem daí fazer, 

primeiro a gente não quer, a gente quer construir. Pegou uma ideia que já vem 

sendo trabalhada desde a lei da proposta, que a gente chama 1.715 (um mil 

setecentos e quinze), em uma outra minuta e disse à querem fazer, querem 

permitir casas de show numa APL, ele ligou um alerta. Se for pensar nisso tem 

que ter critério, não vai fazer em qualquer lugar. Não vai fazer um hotel em 

qualquer lugar, não vai fazer uma Pousada em qualquer lugar. Mas eu acho que 

um dos temas que a gente deveria pensar, qual é o papel das APLs? Elas podem 

proteger realmente as áreas de proteção ambiental, certo? Elas são uma coisa 

que me ajuda a proteger, criar uma cerca nossa de vigilância de cuidado, ou 

ainda, os proprietários de toda essa área aqui que são as APPs. Tem um monte 

de gente que é proprietário de uma APP. E que valor a cidade dá para essas 

pessoas? que valor a gente dá para as APPs? a gente tem o valor do não, (...) 

não pode, não deve, não isso não aquilo, ok, é o que a gente quer? Não, não 

pode, não pode mesmo, elas são protegidas e quanto mais melhor inclusive se 

for pra aumentar APP, mais áreas de APP ok. Só dá alternativas que a gente 
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consiga construir para que isso aconteça, e tem um dispositivo no Plano Diretor 

no início nas diretrizes que fala assim, mais ou menos assim tá, depois leiam lá, 

e me critique se eu falar mais, mas errado, mas que a gente deve promover, 

incentivar os proprietários de áreas de preservação com alguma compensação, 

para que eles realmente querem proteger. Então, porque não pensar daqui a 

pouco algumas trocas? alguns incentivos? Proteger de alguma forma, alguém 

joga esse item para um outro lugar da cidade, que pode construir, que não tem 

impacto, mas que gere realmente proteção. É um tema interessante que a gente 

poderia discutir, a Lagoa, ela teve uma fase de alguns edifícios soltos que talvez 

foram mal colocados, espalhados sem uma organização, sem gerar as ruas e 

isso gerou também o medo da verticalização né? Só vamos 4 (quatro) andares, 

3 (três) andares, uma verticalização tá pessoal, um pouquinho de adensamento 

um pouco de forma de ocupar, mas não pode ser chamado de verticalização tá! 

Isso saí, de 2 (dois), para 3 (três) andares não é verticalização. Temos patrimônio 

das dunas aqui, que é nosso, e o que não dá mais é para conviver com isso, 

com infraestrutura que fica esperando anos aqui na Lagoa tá!? Fica esperando 

anos, antes entra na fila, chama o vereador. O vereador vai lá cobrar, ocupação 

irregular, mais uma rua que abriu, de repente talvez essas 20 (vinte) e 30 (trinta) 

casas se tivesse bem organizado numa edificação, 2 (duas) só a mais próxima 

da rua, o resto tudo protegido. Seria mais fácil levar água, esgoto, menos ruas, 

essas coisas que talvez a gente vai ter que começar a pensar, tá? E vai 

crescendo e vão abrindo, e vão abrindo, e aí isso vai ficando, vai ficando, e vai 

para cima das APPs, depois vai lá para cima da APP, já vai para cima da APP. 

Ah! e é isso que a cidade tem assistido, em especialmente em outros bairros, 

aqui menos tá! aqui bem menos, ainda bem né!? bem menos, mas tem também, 

e a gente convive com a possibilidade de não dar comércio para os bairros, que 

o cara não consegue aprovar, só não entendo porque esse cara aqui, ele poderia 

só 50 (cinquenta) m², não cabe um mercadinho naquele bairro em 50 (cinquenta) 

m², mas poxa?! Cadê a casa do dono de um mercado aqui em cima, que já 

moraria em cima do trabalho, e tal né? E, já resolveria algumas situações ou 

poderia ter mais um bocadinho de serviço para a costureira pra alguma coisa, 

não dá. A lei não dá, não deixa, nós não queremos uso misto hoje no território. 

Há atividades que, o que tem de difícil enquadramento, hoje a pessoa vai abrir 

um negócio, se esse negócio não existia na tabela de usos do que lá em 2014 

(dois mil e quatorze) não abre, e negócios né, empreendimento digital de alguma 

coisa, é a tal da tabela do CNAE de atividades econômicas. Isso tem um grupo 

lá do IBGE, que toda semana criam um novo, e nós espertamente colocamos no 

Plano Diretor essa tabela, ou seja, cada semana a gente teria que pedir para a 

Câmara de Vereadores reaprovar o plano porque foram incluídas atividades 

econômicas novas que o plano não prevê. Não pode estar no Plano Diretor, isso 

você tem que ter outros instrumentos ou atividade geral, o que que a pessoa vai 

fazer, dar impacto ou não dá impacto, ou ela convive ou ela não convive. 

Costureira que trabalha com costura de ternos não pode, costureira que trabalha 

com lã pode, mais ou menos isso entendeu? Não dá, aí é burocratizar o plano e 

perder tempo. Conviver com isso, falta habitação social, a gente tem falado sobre 

isso mas talvez a mensagem não chegou. Aqui vamos esclarecer não sei se tem 
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alguns Vereadores que falam sobre isso, o que que se imagina: 1(um) quem 

quiser empreender habitação social de venda, não conseguiu até hoje, desde 

2014 (dois mil e quatorze). Então, a gente perdeu, perdeu, todo o Programa 

Minha Casa Verde Amarela não conseguimos, e todo o Programa Minha Casa 

Minha Vida, ninguém empreendeu com esses programas, a gente perdeu o 

bonde, né? Tá perdendo, ponto, então porque, porque a conta não cabe, não 

fecha a conta, tem que, é o que dá para construir em cima do terreno, mas social 

é muito pouco, só que a nossa ideia não é só provocar uma melhoria desse tipo 

de pessoa que quiser empreender, um empresário que quiser empreender para 

a baixa renda fazer. Mas criar o que a gente chama de um quase que, um uma 

tarifa de, de habitação social. Se a gente constrói pouquinho em algum lugar, 

dizer: cara tu constrói um pouquinho a mais, mas tu pagar um pedágio e esse 

pedágio vai para o município, para o fundo de habitação, para nós construirmos 

ou conseguirmos viabilizar a habitação de baixíssima renda tá? Então, quando 

falarem sobre habitação não é só o incentivo ao proprietário privado construir, 

mas também a geração de fundo próprio do município para conseguir produzir 

habitação. Não dá mais para a gente expulsar pessoas de baixa renda para cima 

das APPs, ou para morar em Palhoça. Essas pessoas têm que viver nos bairros 

junto com a gente, com todo mundo, deve ter várias aqui de baixíssima renda 

também. A cidade é democrática e plural, ela tem que se misturar, ela tem que 

estar, às pessoas próximas dos lugares de trabalho, da escola, para que tenha 

tempo inclusive de superar esse problema. Não dá para nós impor a uma classe 

social, todo dia pegar transporte, trabalha, vai embora, pega transporte, trabalha 

vai embora, horas e horas na fila. Nunca vão conseguir superar, vão ter tempo 

de lazer? Assim como a gente também perde, quem está um pouquinho acima 

da renda baixíssima, também perde tempo no trânsito; às vezes necessário. Eu 

brinco assim, engraçado, faço um exercício. Você conhece a Madre Benvenuta? 

Todos conhecem? Todo mundo conhece né? Ela liga 2 (duas) Universidades 

bem importantes, e que são do nosso coração. Aquela que sabe, aquele nosso 

orgulho né?! A UFSC é o nosso orgulho. A UDESC também é o nosso orgulho 

né? Foram as pioneiras que formam pessoas aqui; quantos estudantes moram 

na Madre Benvenuta? Quantas empresas de tecnologia, incubadoras tem na 

Madre Benvenuta? Tem alguma coisa errada, a gente tem que repensar o 

modelo. A gente tem que incentivar atividades econômicas para colocar aqueles 

empreendimentos que o bairro precisa; mas que não necessariamente tragam 

população, traga o emprego. É o que a gente chama propiciar o desenvolvimento 

econômico, ou seja, incentivar atividades de desenvolvimento econômico e a 

gente pode listar algumas tá? turismo, fazer um hotel, uma pousada gera muito 

mais emprego do que um edifício com uma portaria. O hotel gera 100 

(cem),150(cento e cinquenta) empregos de várias qualificações e a quantidade 

de apartamentos que daria ali seria 2 (dois) e 3 (três) porteiros, muitas vezes 

eletrônicos e que moram lá na Bahia, aí vamos pensar quais as alternativas que 

a gente está dando para os bairros quantos hotéis vocês acham que foram 

aprovados desde 2014 (dois mil e quatorze) no município? Nenhum, e aí nós 

queremos ser uma cidade turística, ok? Não, é só hotelaria, a economia a 

comunitária também o que que a gente propiciou para gerar outras alternativas? 
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Às vezes uma economia mais local, então incentivar habitação, melhorar o 

estudo de impacto de vizinhança, que hoje mistura. O que é, ele dá o mesmo 

peso para coisas muito impactantes, para coisas menos impactantes, tem que 

fazer o mesmo estudo para a mesma coisa, entendeu? Então, simplificar pode 

ser melhorado dentro do plano, são coisas mais do nosso dia a dia, trocar as 

vezes um espaço que a gente precisa por um pouquinho de área construída, e 

aí tem um ganho. Ganha, e aí vai criar, trocar acesso à orla. Me dá um pedacinho 

do teu terreno que eu não vou desapropriar, mas tu ganhas algum benefício com 

isso, daí ganha. Nós que ganhamos acesso à orla, fruição, acesso ao bem 

comum, uma via para a pessoa passar, para pessoal acessar a praia, sei lá o 

que for, mas o proprietário ser recompensado por esse ato. Para não ficar; quem 

faz primeiro ah, não faz tu ou faz ele. Não, eu quero fazer primeiro, porque eu 

vou ganhar um prêmio por isso. Daí o outro perdeu a chance de fazer, essas 

ideias diminuíram aí a exigência do número de vagas de garagem nos edifícios. 

Hoje construir um apartamento de 3 (três) dormitórios, 4 (quatro) dormitórios, 5 

(cinco) dormitórios, exige o mesmo número de vagas que construíam um 

apartamento menor, de 1(um) dormitório, que é no mínimo uma vaga. Em alguns 

casos a gente poderia pensar um pouco diferente, que está acontecendo, a 

gente está criando um preço mais caro porque, imagina um apartamento 

compacto que hoje está na moda, a 30(trinta) metros, 40(quarenta) metros, 

1(uma) vaga de garagem é praticamente a mesma área do apartamento. E aí, 

será que as pessoas, os jovens que moram, que deveriam morar lá na avenida 

Madre Benvenuta, neste apartamento “pequeninho” precisam usar o automóvel? 

ou elas usariam a bicicleta para ir à universidade? Como tem feito em todas as 

cidades no mundo, menos a gente. A gente aqui, no nosso Plano Diretor diz, que 

se você colocar um bicicletário no seu prédio você vai gastar área construída, e 

aí, vai ter que adquirir aquela área. Se você botar na garagem você é premiado, 

para o carro, virar essa chave será importante. Ah! tecnologia construtiva, 

questão de insolação e tal, controle climático, recolhimento de água, chuva, 

passa de longe de premiar no plano, são arquiteturas mais caras, são 

arquiteturas um pouquinho mais difíceis de fazer, o custo de execução é maior 

e a gente poderia criar incentivos para isso, né, provocar? Olha! te damos um 

pouquinho a mais para te conseguir colocar isso na conta; e este começar a 

acontecer, corrigir erros que tem no plano; sistema viário que passa por cima de 

lotes e podia de repente está numa área mais vazia. Então, criar instrumentos 

que a gente consiga corrigir esses erros que afetam o dia a dia do cidadão. Tem 

áreas que estão marcadas por exemplo como a APP, aqui esse que é uma APP, 

daí lá está amarelo, é o mesmo é olhando lá. É a mesma na vida real é a mesma 

coisa, mesmo tipo de terreno, mesma ocupação, aqui não entendo porque que 

um é APP o outro não é, porque alguém pintou errado ou tem que investigar e 

oferecer instrumentos porque a gente corrija isso olhando tecnicamente; a 

FLORAN avaliando, mas não precisa mandar para a Câmara de Vereadores 

porque, vamos fazer 13 (treze) audiências Distritais; a gente vai achar alguns 

instrumentos que têm as garantias jurídicas para isso. Reduzir de alguma forma 

a questão do preço dos imóveis, então buscar junto, construir com os técnicos, 

com a população de que formas que a gente pode construir mecanismos que 

DocuSign Envelope ID: E707C038-E63C-4D19-8B06-4CEB1C303D29



 
 

 

Página 13 de 75 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

reduzem o preço de imóveis. Entender o Plano Diretor como uma coisa mais 

ampla, aí todo mundo faz, estão fazendo a revisão do Plano Diretor que a lei, 

não, a lei é uma parte, se não seria Lei Diretor. Vamos ver, a Lei Diretor, não, a 

lei é uma parte do Plano Diretor. O Plano Diretor é mais amplo e envolve gestão 

urbana, ele envolve acompanhar as coisas, ele envolve ver o que o bairro precisa 

ao longo do tempo, e não ser uma coisa estática, que tenta resolver tudo numa 

letra da lei. Então, a gente vai ter que ter inteligência junto com a população para 

construir um instrumento que seja a garantia da população daqueles medos. Os 

medos não é que não aconteçam como proteger as coisas, como organizar as 

coisas, mas que dê a flexibilidade para gente chegar daqui 2 (dois) anos e dizer, 

olha pessoal! está vendo, deu certo aquela política, vamos fazer um pouco mais 

para lá ,mais para cá, vamos ajustar. Não, isso aqui tem que dar uma freada 

porque não deu resultado. Isso se chama gestão urbana e tem que ser feito a 

partir dos técnicos da Prefeitura, né? Então, o plano é mais do que uma lei, uma 

série de situações, a gente tem que promover isso aqui. Tem fachadas mais 

ativas, uma tal de arte pública que é um programa bonito, morreu com a Lei de 

2014 (dois mil e quatorze). Morreu porque não cabe nos edifícios um incentivo, 

então teria que revisar isso tá? Ah, e a gente fez estudos gerais que identificou 

a centralidades, possíveis centralidades que, que seriam essa centralidade vai 

construir aqui um centro, não gente, não é isso, não é isso, é será que não é 

possível pensar em alternativas que melhorem o que a Lagoa precisa para 

organizar o tal do centrinho da Lagoa? O que me estranha muito, é que é naquela 

entrada bonita, que tem os vários bares, ali foi mudando, mudando, mas não 

muda arquitetura e não cede espaço, não acontece nada, falta habitação. Por 

que não dá para trocar, fazer um ganha/ ganha. Essa talvez seja a ideia. Então, 

o que a gente vai trazer para vocês? Algumas análises que, pessoal pode estar 

errada; “pode vocês entender que caras, estão viajando na maionese” faltou tal 

rua, não deveria incluir essas daqui, não tem problema, é uma ideia inicial para 

dizer: olha! tais e tais vias, se a gente pensar diferente; a gente pode incentivar 

para trocar por infraestrutura para ganhar mais espaços e alguma outra coisa, 

para que a gente consiga dentro desse Distrito. Apesar de menor, de ser a jóia, 

colaborar também para esse cenário da cidade ou a gente fica fadado aos 

automóveis ou empurrar pessoas para morar mal. Então, temos que ver a nossa 

parte, de que forma que a gente pode contribuir, nesse cenário, melhorar os 

indicadores sustentáveis?! A gente criou 10 (dez) pilares, tem os vídeos, no site, 

depois você pode pegar, ali explica quais são os pilares, porque vocês não 

precisam dizer: Oh! Eu quero dar uma contribuição sobre o pilar de garantir a 

efetivação dos objetivos. Não precisa, deixa que a gente olha isso, aqui serve 

para aquele, para outro, está dentro, é quase que o nosso mantra. É um guia 

conceitual, esse conjunto de pilares aqui. Não vou entrar em detalhes, mas a 

grande pergunta é: como a gente pode adequar os distritos como um todo? 

Então a gente fez isso de forma genérica e vão nos criticar por isso, ok? Mas, é 

porque a gente está falando sobre o modelo de cidade, o que a gente tem que 

encontrar com a comunidade, esse modelo de cidade pode? E qual o tamanho? 

e como se faria para esse lugar (...). Então, a receita básica é meio parecida, 

mas é o lugar que vai contar as formas, e uma das formas que ele tem trabalhado 
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o mundo inteiro. É criar bairros mais completos que resolva um pouco mais a 

vida do cidadão, alguns bairros vão ser mais potentes, outro menos, cada um na 

sua escala, e o tal do Dots (***). O Dots o que que é? Desenvolvimento orientado 

ao transporte sustentável, então criar estratégias da cidade para que a gente 

consiga organizar e identificar lugares que o transporte, seja ele baseado em 

ônibus por exemplo, ou caminhada, ou bicicleta. Possam organizar essa vida 

comunitária e começar a criar mudanças positivas para o bairro, e para isso, a 

gente vai precisar fundamentalmente encontrar espaço, fazer que as vias 

pensadas preliminarmente, já no plano de 2014 (dois mil e quatorze) 

minimamente aconteçam. Mas não vai ter um corredor de ônibus que vai ligar o 

Campeche até o centro. Mas se se tivesse na Avenida Pequeno Príncipe que 

fluísse, que as pessoas, bom; eu consigo sair daqui mais rápido pegando o 

transporte coletivo, a gente precisa criar uma ciclovia que sai lá dos Ingleses e 

aí até o centro. É legal, muito bom, mas a vida nos bairros é prioritário. A gente 

criou aqui essa ciclofaixa, aqui na frente tentando ligar o terminal, agora vai ligar 

a rendeiras ela liga, até o centro não liga? Até porque teria que ser uma Ironman, 

não é? para fazer aquela subida ali. Mas, daqui a pouco provoca movimentos 

internos e começa a provocar mudanças de comportamento no bairro, que 

podem ser utilizadas para melhorar a situação como um todo, então a gente 

precisa, dentro do Dots, compactar achar lugares que a gente evite espalhar 

muito a cidade. Aí cada bairro pode, ou não pode observar. Aqueles bairros de 

planícies têm que parar de crescer espalhando se não tem que dar um opa, stop, 

vamos parar, vamos olhar como é que a gente vai fazer. A gente precisa achar 

pontos que a gente pode adensar um pouco mais para equilibrar todo esse jogo 

de xadrez. Aí que a gente tem tá, é óbvio que a Lagoa não vai ter adensamento 

porque não comporta. Não é uma questão de adensamento, mas aqui eu acho 

que talvez fique sugestão, são as trocas por espaço público para organizar o 

nosso centrinho e algumas atividades que o bairro precise tá? Transportar, 

conectar, criar conexões, variações para a pessoa andar. Misturar, misturar o 

uso, que eu não consigo acreditar porque que, eu vou insistir na Madre 

Bevenuta, aquele boteco que a galera usa de noite, vai lá agora, está cheio de 

estudante, depois vão embora. Não ficaria bem mais legal eles ir no boteco e 

morar em cima, e de manhã pegar a bicicleta e do outro lado tem o centro 

tecnológico. Resolve o bairro mais é um preço mais acessível, se é uma 

provocação, será que aqui cabe alguma coisa assim? Será que cabe algum pólo 

de alguma coisa? Não sei. Podemos pensar, tá?! Usar bicicleta, mudar coisas 

do trânsito não é conquistar espaço, andar a pé, e dentro dos bairros a gente 

imagina que é possível. A gente já está fazendo um levantamento no diagnóstico 

preliminar de carências, identificando que está acontecendo a transformação das 

vias ou não, mas muito do que, é óbvio, o que o bairro está precisando, as dores 

que sente e o paciente mais, não. Eu acho que tal bairro vai acontecer. A gente 

acha, do ponto de vista técnico que é, mas assim o que precisaria de uma 

determinada situação, mais as prioridades as formas de ver como que o bairro 

necessita mesmo, a falta o esgoto, falta infraestrutura, falta via, até para nos 

ajudar da ordem de prioridade das coisas, depois se vier, a se vier acontecer 

essa ideia. Identificar então algumas vias, algumas, olha essa daqui tem “jeitão”, 
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tem “cheiro de centrinho”, essa daqui pode auxiliar um pouco mais a vida 

comunitária local. O que que ela precisaria para melhorar? Terei um 

“comerciozinho” mais básico. Como que a gente pode propiciar isso? e aí 

selecionar trechos para que se definam essas compensações e trocas e 

contrapartidas. Vamos gerar uma edificação que pague uma praça em um lugar 

que precise. Então, se a ideia é um pedágio, um pequeno pedágio para que as 

coisas aconteça e eu vou simplificar um pouquinho isso para a gente, já fez o 

diagnóstico, que é identificar as carências, oportunidades, as vias, que vias tem 

de todo tipo, e tentar identificar a carência de oportunidades, eu vou usar isso 

aqui como exemplo: esse aqui imagina um terreno de 1000 (mil)m² , 1000(mil) m 

não é 1000 (mil) m um terreno de 1000(mil) m² podia ser de 100(cem) podia ser 

200 (duzentos). Hoje a maioria dos casos, 80 (oitenta)% da cidade dá para 

construir os mesmos 1000(mil) m², com 2 (dois) pavimentos, guarda essa ideia, 

que diferença tem se a gente reduzisse o prédio e construísse os mesmos 1000 

(mil) m² em 3 (três) pavimentos, teria um pavimento a mais. Meu Deus tem um 

pavimento a mais, mataram a cidade porque acabaram com tudo, tem um 

pavimento a mais, mas olha o espaço que a gente poderia ganhar, fazendo uma 

troca, vai morar nesses mesmo 1000 (mil)m², mesmo número de pessoas, vai 

gastar praticamente o mesmo número de tijolo, vai gastar a mesma coisa do, do 

empresário que fez, vai gastar praticamente um talvez pagasse um pouquinho a 

mais, porque é mais alto, a relação com o vizinho pode ser controlada por regras 

de sombreamento, afastamento, mas a gente consegue talvez uma 

oportunidade. Talvez é agir esse achatamento que a gente faz, aperta o bolo ele 

espalha aperta o bolo, ele espalha; vai ocupando tudo, está faltando isso aqui. 

Poderia ser daqui a pouco a dizer: olha! te deixo fazer 3 (três) que já era o que 

dava, 1000 (mil) por 1000 (mil), mas constrói 1(um) a mais e dá isso aqui como 

uma praça que a gente está precisando. Desde que aquele a mais, de repente 

fosse o comércio que a gente precisava no bairro, em cima tinha apartamentos. 

Casou o uso que a gente precisava, a praça que a gente queria, e a vontade do 

poder do construtor ali para resolver uma determinada situação. Então, por que 

não, porque não, ou vários numa rua, que a gente precisa, que identifique, 

precisamos dessa rua, fazer fluir melhor, corredor, espaço, trocar e resolver a 

situação de uma determinada centralidade, num determinado lugar. Gente, são 

especulações, são ideias, são provocações que a gente quer discutir com você. 

Se a gente quer manter isso, ou possibilitar isso, e aí vai. Está aí, existem 

instrumentos para isso acontecer chamado outorgas, que tu pode compensar 

direto, já está previsto no Estatuto da Cidade, porque o bairro precisa, mas 

também a gente tem que ser esperto. Pessoal vamos manter o silêncio 

respeitado, está já está acabando, tem determinadas situações que a outorga 

não precisa ser aplicada no bairro. Vamos pensar, outorga é tudo o que acima 

daquele que o cara teria o direito de construir do tamanho do terreno dele, o 

terreno de 1000(mil)metros, se ele constrói 1000(mil) metros e ele não paga 

outorga. A “grosso” modo é isso, tem algumas variantes tá, se ele constrói 

2000(dois mil) metros ele pagaria 1000(mil) metros de pedágio vamos chamar 

assim. Imagina nós pegarmos os lugares que mais tem potencial, onde é? Que 

é o centro, continente, centro, são os lugares que mais tem infraestrutura, e nós 
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somos assim. Pega tudo o que der de excedente, aplicá-la no centro que é um 

lugar que já tem praça, que já tem mais esgoto. Então, por isso que a gente tem 

que ser esperto, os bairros que mais precisam, deixam outorga no bairro, 

aqueles que podem ajudar no equilíbrio social, no investimento em comunidades 

mais carentes a gente pode pegar um pouco mais dessa outorga para usar numa 

comunidade carente, ou no outro, parte distribuir para a cidade como um todo. 

Por isso que a gente divide em incentivada, em geral, esse peso a gente quer 

encontrar para necessidade do bairro versus necessidade geral. Isso são 

instrumentos de política de distribuição social, das coisas, e a gente de repente 

começa a encontrar formas de valorizar áreas ambientais com esse sistema. 

Valorizar o patrimônio, daqui a pouco a gente diz: bom, quanto vale de índice o 

cara reformar o Casarão Bento Silvério, já foi reformado, mas vamos supor uma 

outra situação, um patrimônio histórico. Esse exemplar vale quanto para a 

cidade, é difícil manter, então vai valer x índice que vou pedir novamente. Por 

gentileza para respeitar em silêncio para gente escutar a apresentação, se,  para 

a comunidade entender a apresentação no município, se, posso usar em outro 

lugar um índice construtivo maior, de repente o cara ganhou lá um pouco mais 

de construção mas pagou para nossa preservação de um patrimônio que nos 

interessa ou uma preservação diária permanente e assim por diante. Sem mais 

delongas então a gente vai apresentar, identificamos de forma preliminar, de 

forma preliminar, que aqui no Distrito a gente tem 2 (dois) lugares no centrinho 

e aqui no Porto da Lagoa que, se nós conseguirmos oferecer um pouco mais de 

infraestrutura de espaço e criar um sistema de que que a gente quer, o que a 

gente poderia dar em troca para conseguir isso, poderia de alguma forma 

melhorar aquilo que a gente precisaria naqueles lugares e estou falando de 

pouca coisa, é e ao mesmo tempo ajudar a criar sistema viário, organizar aquilo 

que o bairro precisa para alguns usos, para que a gente não precisa se deslocar 

tanto, gerar um incentivo econômico e para nós é quase que poderia ser um 

laboratório. Não precisa ser todas as vias que estão marcadas, todo o trecho de 

uma via, a gente pode começar por um pedacinho pequeno, e aí dizer deu certo. 

Vai para a próxima, isso pode ser pensado, entendeu, que a gente vai 

controlando vai organizando e vai tendo sucesso de acordo com as respostas 

que a gente consiga e com regras que têm que ser estabelecidas, aí eu termino 

aqui; foi um pouco longo, peço desculpas. O Sr. Carlos Alvarenga retoma a 

palavra: Imagina Secretário, obrigado pela sua apresentação. Para dar 

continuidade, eu acho importante explicar a toda a comunidade que tudo isso 

que o Michel passou até agora, é um raciocínio geral. A gente tenta manter a 

mesma qualidade de raciocínio do que a gente entende, como processo revisão 

do que precisa construir essa centralidade no município junto associado aos 

pilares, que têm até o caso dos cartazes distribuídos aí sobre os pilares, se não 

me engano está a direita aqui, que esses pilares que orientam a nossa revisão 

para discutir com vocês, todos esses itens vocês não precisam ter conhecimento 

técnico Michel falou, é eu acho que a minha rua está precisando disso, eu acho 

que o meu bairro precisa  daquilo, dentro da natureza de que o raciocínio que 

vocês quiserem construir, e pessoal individualizado de vocês, é isso que nós 

precisamos para construir com vocês essa, revisão ta. Antes de dar 
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continuidade, me pediram da recepção, para informar que na padaria em frente 

aqui, tem um estojo com óculos que ficou perdido e não sei se alguém perdeu. 

Se alguém tiver perdido está lá na padaria é só lá buscar tá? E antes de darmos 

continuidade, vou cumprimentar algumas autoridades presentes: Thiago Frigo, 

Deputado Estadual, suplente, muito obrigado pela sua presença. Vereadora 

Manu, muito obrigado pela sua presença. Vereador Marquito, muito obrigado 

pela sua presença. Vereadora Carla Aires, obrigado pela sua presença. 

Vereador Leonel Camasão, muito obrigado pela sua presença. Representante 

da Coletiva do Bem Viver, Marina Caixeta, muito obrigado pela sua presença. 

Diretor de Desenvolvimento da ACIF, Rodrigo Vieira, muito obrigado pela sua 

presença. Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fábio Botelho e 

Chefe Gabinete do Prefeito, obrigado pela sua presença. Inclusive em nome do 

Fábio Botelho cumprimentar os demais membros do Colegiado de Secretariado 

do Poder Executivo, obrigado a presença de vocês. Informar que a 

Coordenadora Técnica Ambiental a Beatriz, Superintendente da FLORAN, 

obrigado por sua presença. Coordenadora Técnica Geral da Comissão Municipal 

de Revisão do Plano Diretor, Cibele Assmann, muito obrigado pela sua 

presença. Thales e Rodrigo, servidores de carreira, que são hoje servidores da 

SMPU, muito obrigado pela presença de vocês. Então, antes de dar 

continuidade, isso que o Michel explicou, é um raciocínio geral, agora a gente 

entra no específico do Distrito da Lagoa, e para isso a gente preparou um vídeo 

institucional, onde a gente explica esse diagnóstico que a gente apurou e a 

mentalidade do que é específico que orientam esse processo de visão de um 

raciocínio que o Michel explicou. Então, peço que todos mantenham-se em 

silêncio. Esse vídeo não é longo, ele é bem curto e vai explicar para vocês, que 

aí vocês após isso a gente entra na manifestação dos inscritos, tá jóia? Pode 

passar o vídeo por favor. AUDIOVISUAL COM A PROPOSTA PRELIMINAR 

DIRETRIZES DE REVISÃO PARA O DISTRITO LAGOA DA CONCEIÇÃO. A 

seguir segue o conteúdo que foi transcrito na íntegra: Previsão para o Distrito 

Santo Antônio de Lisboa. A partir do diagnóstico preliminar de cada distrito, 

buscou-se identificar padrões de uso e ocupação do território para vias 

selecionadas, assim como as morfologias urbanas de cada localidade. Avaliou-

se também como o Plano Diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas 

projeções e regulamentações estão distantes daquilo que se percebe e 

necessita a cidade. Ao não ser efetivo quanto à implantação de novos 

empreendimentos, o próprio plano tem limitado as condições necessárias que 

permitam a transformação dos bairros, a partir, por exemplo, da implantação dos 

perfis viários. A partir disso foram feitos diagnósticos preliminares de carências 

e potencialidades, de limites territoriais uso do solo, estrutura fundiária, 

ocupação do solo, habitação de interesse social (HIS), áreas de especial 

interesse social (AEIS), e zonas especiais de interesse social (ZEIS), como 

aparecem na tela. Também foram analisados os equipamentos públicos, os 

espaços públicos, empregos e serviços e aspectos socioeconômicos do distrito, 

além de paisagem e patrimônio, proteção ambiental, mobilidade, transporte 

coletivo e mobilidade ativa, que você pode acompanhar aí na tela. As pré-

propostas preveem a aplicação de instrumento de outorga onerosa, que é a 
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autorização de construir a mais sobre contrapartida financeira, ou seja, o 

proprietário é autorizado a construir a mais que o limite previsto no Plano Diretor, 

porém dentro dos limites, características e necessidades da rua. Em troca, ele 

fornece a implantação de, por exemplo, um espaço público, melhorias na 

mobilidade, ampliação da oferta de empregos e serviços na região, entre outros. 

Por exemplo, na Avenida Afonso de Lambert Neto, localidade da Lagoa da 

Conceição, tem a previsão no Plano Diretor de caixa de via com largura de 24 

(vinte e quatro metros), mas atualmente possui 12 (doze) e 19,5 (dezenove 

vírgula cinco metros), não permitindo que equipamentos planejados sejam 

implantados, como calçadas adequadas, ciclovia e faixa exclusiva para o 

transporte coletivo. Com os incentivos, como a outorga onerosa, existirá um 

estímulo para que, o que prevê o Plano Diretor, seja executado e torne o bairro 

mais completo. Após a análise prévia, dois locais do Distrito foram identificados 

como centralidades ou possíveis centralidades: Lagoa da Conceição e Porto da 

Lagoa. Nestes locais, foram destacadas as áreas e vias que possuem potencial 

de servir em diferentes níveis como centralidade de bairro a estas regiões. Na 

Lagoa da Conceição, foram identificados os seguintes locais mostrados neste 

mapa com potencial para receber incentivos: Avenida Afonso de Lambert Neto, 

Rua Moacir Pereira Júnior, Rua Manoel Severino de Oliveira, Rua Henrique 

Veras do Nascimento, Rua Laurindo Januário da Silveira, Rua João Pacheco da 

Costa, Rua Mário Avancini, Rua João Antônio da Silveira, Rua João Josino da 

Silva, Travessa Leopoldo João Santos, Rua Rita Lourenço da Silveira. Áreas 

onde já é permitida a construção de no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão 

somar mediante outorga onerosa até 2 (dois) pavimentos, chegando à altura 

máxima de 4 (quatro) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras e 

centrais, poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu 

zoneamento, mediante outorga onerosa de desenvolvimento econômico. Na 

região do Porto da Lagoa foram identificados os seguintes locais mostrados 

neste mapa com um potencial para receber incentivos: Rua Vereador Osni Ortiga 

e Rua Laurindo Januário da Silveira. Áreas onde já é permitida a construção de 

no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão receber mediante outorga onerosa até 

2 (dois) pavimentos, chegando a altura máxima de 4 (quatro) pavimentos com 

os incentivos. Vias integradoras poderão ter acréscimo de mais um pavimento 

no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento 

econômico. Importante ressaltar que a revisão não está propondo a alteração de 

zoneamento e que as alterações estão sendo propostas previamente apenas 

nos locais indicados nos mapas. As propostas estão em discussão, e serão 

encaminhadas somente após a participação da comunidade que irá colaborar 

com os estudos. Depois das audiências de encerramento da consulta pública, 

tecnicamente serão analisados os cenários com o impacto das propostas e 

consolidado o texto final. Os incentivos (índices e gabaritos da área) aplicados 

conforme a proposta impactarão 12,58% (doze vírgula cinquenta e oito por 

cento) da área urbanizada existente neste Distrito. O conteúdo do referido vídeo 

poderá ser acessado no site 

http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas. Sr. Carlos 

Alvarenga diz que: Bom, esse raciocínio foi específico do Distrito né. Agora nós 
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vamos dar início as manifestações, eu acho importante informar a todos, que eu 

vi algumas pessoas gravando, esse vídeo já está disponível antes mesmo da 

audiência. Ele em conjunto ao caderno que está disponível no site oficial, esse 

vídeo tem também, explicando o caderno. Então vocês podem ver quantas vezes 

quiserem, pausar os vídeos, acompanhar o raciocínio, construir isso para fazer 

uma manifestação que não se resume exclusivamente no ato da audiência 

pública. Tem uma consulta pública aberta, vocês podem construir documento de 

páginas e isso vai ser analisado pela comissão multidisciplinar, tá? Agora, antes 

da gente dar sequência na manifestação, eu vou… a gente vai fazer uma 

pequena pausa de 10 (dez) minutos para quem quiser usar o banheiro, tomar 

uma água, antes da gente iniciar isso e eu vou explicar já de uma vez como é 

que vai funcionar essas manifestações. Aqui na nossa frente, como vocês podem 

ver, tem dois púlpitos, é onde vocês vão fazer manifestações, vocês podem ter 

liberdade se quiser virar o púlpito para manifestar pra mesa, isso aí é total 

Liberdade, ele não está fixo ali, tá gente? Ficam os números pares e ímpares, 

eu vou chamar sempre de quatro em quatro, esses quatro peço que façam uma 

fila, sejam pares ou ímpares, porque encerra uma manifestação, começa outra 

e assim por diante, tá bom gente? Então a gente vai fazer uma pequena pausa 

de 10 (dez) minutos para usar o banheiro, tomar água e a gente volta com as 

manifestações. Obrigado. O Sr. Carlos Alvarenga diz: Pessoal, vou pedir para 

ir aos poucos todo mundo voltando aos assentos pra gente começar as 

manifestações públicas, que ao final das contas é o que viemos escutar. Pessoal, 

novamente eu vou pedir para todos tomarem o assento para nós escutarmos a 

manifestação da comunidade, que é o que viemos escutar. Peço a todos que 

compõem a mesa para voltarem aqui, Secretário Michel, Prefeito Topázio, 

Secretário Araujo Gomes. Pessoal, nós vamos começar então a manifestação 

pública, eu vou chamar de quatro em quatro. Vou chamar mais uma vez, para 

que todos, em silêncio, retomem seus lugares, para prestarmos atenção nas 

manifestações públicas, que ao final das contas, foi isso que nós viemos escutar. 

Eu vou passar a palavra ao Prefeito Municipal de Florianópolis, Topázio Neto, 

para pronunciar umas palavras antes de iniciarmos a manifestação pública. 

Prefeito Topázio a palavra é sua. Prefeito Topázio diz: Boa noite, boa noite, boa 

noite. Pessoal, vamos se acomodar para a gente começar. Essa é a parte mais 

importante da nossa reunião, que é quando a gente vai ouvi-los a respeito das 

ideias para o bairro, das ideias para o distrito. Nós fizemos uma explanação 

inicial, o Michel já falou isso, queria só reforçar e dizer que a explanação inicial 

é um pontapé inicial para a discussão, com as observações de todos vocês agora 

nós vamos compor as ideias que vão fazer parte do projeto de lei que nós vamos 

encaminhar para a Câmara, se Deus quiser, até o dia 15 (quinze) de setembro, 

pelo andar das audiências públicas. Queria dizer também que nós ficamos muito 

agradecidos pela participação maciça da comunidade da Lagoa, da Praia Mole 

e da Joaquina, do canto da Lagoa e etc., aqui na noite de hoje. Para nós isso é 

muito importante, mostra que a comunidade está interessada em discutir o tema. 

E nós estamos fazendo essa revisão do Plano Diretor por alguns motivos, eu vou 

citar só os principais, na minha visão, primeiro esse… a lei 482 (quatrocentos e 

oitenta e dois) de 2014 (dois mil e quatorze), ela ainda tem algumas confusões 
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de interpretação que causam para nós da Prefeitura muita dificuldade para os 

nossos técnicos. Quando um técnico vai analisar um pedido, em função da dupla 

interpretação de alguns parâmetros, de alguns artigos, há uma dificuldade e uma 

demora muito grande de se chegar a um consenso. Então o que que acontece? 

A pessoa vai lá pede autorização para construção em determinado lugar, isso 

começa a demorar 3 (três) meses, 6 (seis) meses, 1 (um) ano, a pessoa desiste 

de esperar autorização e vai lá e constrói por conta própria. “Ah, mas Prefeito 

Topázio, por que a Prefeitura não fiscaliza?”, é humanamente impossível a gente 

fiscalizar 640 (seiscentos e quarenta) km² de ilha, porque depois da segunda 

semana que ele põe a casa de pé e alguém está habitando, eu já não consigo 

mais fazer a demolição sumária do imóvel e lá nós criamos mais um problema. 

Muitas pessoas também constroem não respeitando as áreas de APP, constrói 

em área de APP pelos motivos que são e depois está lá causado o problema, e 

assim nós temos uma série de discussões. Se fosse tão somente para tirar as 

inconsistências da lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois), já valeria a pena nós 

fazermos a revisão do Plano Diretor. Mas se nós estamos fazendo essa revisão, 

vamos fazer com alguns outros pontos que também são importantes, como por 

exemplo a questão do uso misto das instalações. Por que que eu não posso ter 

no mesmo edifício escritório, residência e um comércio no térreo? Por que que 

eu não posso ter isso? Se hoje em dia o mundo mudou, as pessoas querem 

morar perto de onde trabalham, a gente quer evitar que elas se desloquem de 

um bairro para o outro e o plano impede. O plano ele foi engessado de tal forma, 

que às vezes você tem um terreno que antes de 2014 (dois mil e quatorze) você 

tinha lá uma área residencial que você podia construir no seu terreno, em algum 

iluminado lá em 2014 (dois mil e quatorze), fez um traço em cima do teu terreno 

e declarou aquilo ali como área de APP. E o teu terreno perdeu o valor do dia 

para a noite, você está lá há 8 (oito) anos na Prefeitura, batendo na porta, 

querendo modificar o seu zoneamento e ninguém consegue fazer, “ah, mas 

esses caras da Prefeitura não querem trabalhar!”, não, não é isso! Não é isso. 

Porque hoje bate lá a senhora e pede para alterar no seu terreno, para eu alterar 

no seu terreno, eu tenho que chamar três audiências públicas, fazer um projeto 

de lei e levar para a Câmara e ter 16 (dezesseis) vereadores votando na sua 

alteração. Mas amanhã ou no mês seguinte, ele me pede uma outra alteração, 

mais três audiências públicas, mais um projeto de lei e 16 (dezesseis) votos na 

Câmara. A Câmara só faria isso em Florianópolis para consertar o que foi 

construído lá em 2014 (dois mil e quatorze). Então não há como administrar uma 

cidade desse jeito, a senhora vai desistir de ir lá me pedir e a senhora vai 

construir de qualquer jeito, e vai contar com a sorte. Se a Prefeitura não vier aqui 

eu construo, levanto, cubro, como eu brinco, ponho duas pessoas lá dentro, um 

guri pequeno e um cachorro amarrado na porta e tá feita a história, e nunca mais 

eu vou derrubar e nunca mais eu vou tirar. Então se fosse só para arrumar isso, 

já valeria a pena esse trabalho que nós e todos nós aqui estamos fazendo na 

noite de hoje que é fazendo essa revisão, mas nós podemos ir além, nós 

podemos ir além. Aqui na Lagoa tem algumas coisas que nós podemos melhorar, 

no centro da cidade tem algumas coisas que podemos melhorar, no norte da 

ilha, no sul da ilha, assim por diante. Agora, tenho certeza absoluta, nós 
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queremos fazer aquilo que for melhor para a cidade, melhor para a comunidade. 

Às vezes, algumas pessoas têm a tendência de achar que isso aqui é um jogo 

de nós contra eles, não é “nós da população” contra a Prefeitura, não existe nós 

contra eles. Tudo que nós mandarmos no projeto de lei que vai na Câmara, será 

subsidiado nas audiências públicas e na consulta pública que está no site da 

Prefeitura e vai ficar por 60 (sessenta) dias. Então lá os senhores vão ter 

propostas nossas de correção de redação, correção de interpretação, 

inconsistências no plano e opiniões da população com relação a esse plano que 

está aí e que é fruto dessa revisão. Então gostaria muito de agradecer a 

presença de todos, nós vamos ter agora uma sessão aqui de colocações. Eu até 

queria dizer, essa é a sexta audiência que nós fazemos, nas audiências 

anteriores às vezes as pessoas fazem a colocação e esperam uma resposta 

nossa… nós não vamos responder porque imaginem, se a gente fosse responder 

50 (cinquenta), 60 (sessenta) colocações. Então o que nós fazemos aqui é 

anotar, registrar, gravar, filmar tudo o que vocês colocam, isso já está na internet, 

no YouTube daqui a 2 (dois) dias, vai ser transcrito na nossa ata e isso vai 

subsidiar o nosso pedido de alteração para Câmara municipal. Nós estamos 

estudando porque às vezes as pessoas trazem pontos que não são do Plano 

Diretor. “Ah Prefeito e tal coisa assim, a falta d'água na minha rua!”, não é 

necessariamente essa colocação que vai subsidiar uma alteração, um pedido de 

alteração nosso para o Plano Diretor, mas para mim e para todo o nosso time 

que está aí, é muito rico esse tipo de manifestação, então por favor não parem 

de fazer essas manifestações, que alguns entenderam como reclamação, eu 

entendo como oportunidade de conhecer a realidade e a oportunidade que eu 

tenho de poder depois fazer uma devolutiva para que vocês possam entender 

quais são as nossas limitações e como é que a gente pode ajudar a resolver 

aquilo. E que às vezes são coisas históricas, né, que está lá na rua, está lá no 

bairro, há muitos anos e que agora a pessoa está tendo a oportunidade de ir em 

uma audiência pública se manifestar. Então muito obrigado pela participação e 

agora o Alvarenga vai dar sequência, obrigado. Boa noite. O Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Prefeito Topázio, muito obrigado pelas suas palavras. Vou até 

concluir uma informação que o Prefeito passou, que é com relação às 

manifestações de vocês, não só a importância dela, como a resposta que o 

Prefeito falou, antes de ir para o conselho da cidade, não é para a Câmara não, 

antes de ir para o conselho da cidade nós vamos publicar a minuta e os estudos 

que embasarão essa minuta com um relatório de todas as manifestações 

públicas, todas as manifestações que se deram. A gente vai explicar e expor isso 

publicamente antes de ir para o conselho da cidade, tá? Então agora, é não 

tem... As manifestações públicas eu vou chamar de quatro em quatro pela ordem 

de inscrição e aí, como eu expliquei, são pares e ímpares, eu vou chamar de 

quatro em quatro por ordem, a gente vai sequenciando, tá? Não tem palavras de 

ordem, não tem. Ok amigo, sem problema, eu entendi senhor, mas a gente agora 

é uma manifestação pública. Não, não vamos dar perguntas nesse momento, o 

senhor pode se manifestar, fazer questionamento e a gente vai fazer esse 

registro para a manifestação, ok? Os primeiros quatro: Vereador Renato é o 

primeiro por 5 (cinco) minutos, Sandro Luiz da Silva, Carlos Roberto Vieira e 
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Esdras Pio A. da Luz, podem fazer a fila e se manifestarem. O primeiro vereador 

Renato por 5 (cinco) minutos, a palavra é sua.” Vereador Renato da Farmácia 

diz: “Boa noite a todos, boa noite a mesa, em nome do Prefeito Topázio, quero 

aqui cumprimentar a todos. Em nome do Beto, do presidente da Associação de 

Voo Livre da Lagoa, de Florianópolis, esse incansável lutador por um espaço. 

Senhores, nós ouvimos aqui uma pré eleição fantástica, mas eu quero colocar o 

seguinte, a Câmara de Vereadores tem até o ano de 2024 (dois mil e vinte e 

quatro) para aprovar esse Plano Diretor, primeiro ponto. Segundo ponto, a 

Câmara não vai se furtar de fazer pelo menos cinco reuniões regionais, conforme 

a lei determina que o poder legislativo também tem que fazer as reuniões para 

nós ouvirmos novamente em cada região. Além disso, eu estou nesse local há 

43 (quarenta e três) anos, a única coisa que a Prefeitura nos fez aqui é uma 

Rendeira, daquele estado, e a outra era para fazer um túnel, sem consultar 

ninguém, é isso que a Prefeitura tem feito para nós. Meus senhores, nós somos 

aqui a região que é a sétima colocada em construções irregulares, brigamos 

durante o mandato inteiro para ter uma área para o skate, brigamos um mandato 

inteiro para ter uma área para o voo livre, são essenciais, é característica da 

região, nada disso foi respeitado ou nos foi permitido. Além do mais, eu quero 

colocar o seguinte, quando nós falamos aqui a tônica das reuniões, eu estou indo 

na sexta, é a verticalização e o adensamento. Em 43 (quarenta e três) anos, para 

quem é daqui, mudou a calha rodoviária? Foi feito uma rua sequer? Não, 

nenhuma rua foi feita. Portanto, nós temos água aqui, a última ETE instalada foi 

Prefeito Edison Andrino em 1985 (mil, novecentos e oitenta e cinco), depois nada 

mais, quando nós pedimos em 2017 (dois mil e dezessete) a ligação do esgoto 

do Araçá, o então presidente da CASAN, Galina, nos disse que a ETE não tinha 

mais condições, não dava para fazer, mas também como presidente da CASAN, 

ele não fez nada para mudar. Agora nós não temos onde levar o esgoto, não 

temos instalação de esgoto, como é que nós vamos falar aqui em questão de 

verticalização, que seja um andar. Vocês já viram, por exemplo, naquela região 

que a gente vai para o canto dos Araçás, dificilmente dois carros conseguem 

passar pelo outro, como é que nós vamos verticalizar aí? Existem várias ruas 

aqui na Lagoa que não tem espaço para colocar dois automóveis se um tiver na 

garagem. Então tudo isso nós entendemos que a Prefeitura tem 1(um) ano e 

meio para ver a questão do esgoto, para mudar a calha rodoviária, enfim, há uma 

série de melhorias que ela precisa fazer, que não foram feitas nos últimos 40 

(quarenta) anos. Lamentavelmente quando um Prefeito assume é que nem 

quando você compra uma empresa, você compra um passivo e não é culpa dele, 

mas é a responsabilidade de colocar aqui na Lagoa uma estrutura para que daí 

a gente possa discutir a verticalização, por enquanto não dá, enquanto nós não 

tivermos estruturas mínimas. Eu quero colocar uma outra coisa, a nossa água 

vem da Lagoa do Peri, vocês já viram na imprensa quantos e quantas vezes a 

Lagoa do Peri, ela está no nível esgotado. Quando nós falamos, também pela 

cidade inteira, para aumentar a verticalização e adensamento, a CASAN, isso eu 

falo em todas as reuniões, a CASAN hoje fornece água para 700.000 (setecentos 

mil) pessoas para a grande Florianópolis. Aqui se houver o adensamento e 

verticalização, isso aqui rapidinho aumenta para mais de 200.000 (duzentos mil) 
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pessoas, eu quero saber se a CASAN e a Prefeitura já conversaram sobre isso, 

se vai ter água para essa gente toda, da Lagoa do Peri não vai ter. A quantidade 

de pessoas que moram nos Ingleses e que tem ponteiras que não são regulares, 

estão tirando água à vontade sem nenhuma verificação, se isso pode continuar, 

o que que pode acontecer? A salinização do manancial dos Ingleses, isso nunca 

mais vai poder ser revertido e vai continuar, vamos ficar sem água até. Tudo isso 

tem que ser visto. Nós temos aí situações de dificuldade com relação à energia 

elétrica, a gente sabe no verão o que que acontece. Frequentemente ficamos 

sem luz e olha quantas e quantas vezes ficamos sem luz, 12 (doze), 24 (vinte e 

quatro) e 36 (trinta e seis) horas. Nós temos estrutura para aumentar isso aqui 

de uma forma ou outra? Tenho mais ainda, quem quer fazer a verticalização não 

é morador daqui, se isso aqui está cheio hoje, não é para a verticalização, está 

cheio aqui por essas pessoas que querem saber o que é que vai acontecer na 

nossa região." O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado, vereador. Antes de 

chamar o Sandro, quero cumprimentar o vereador Marquinhos, vereador Maikon 

Costa, muito obrigado pela presença de vocês. Sandro Luiz da Silva, sua palavra 

por 2 (dois) minutos." O Sr. Sandro Luiz da Silva diz: “Boa noite a todos. Na 

realidade eu queria fazer uma indagação com relação à área de preservação 

permanente. Nós somos proprietários de uma área de preservação permanente 

de 162 (cento e sessenta e dois) mil m², sendo que se menos de 5% (cinco por 

cento) dessa área pode ser construída. Só que para nossa surpresa, quando nós 

fomos tirar uma viabilidade para construir uma pequena casa na propriedade, a 

Prefeitura disse que não existe possibilidade de construir. Bom, partindo disso a 

gente foi verificar todo o mapeamento e o zoneamento da nossa região, ela está 

errada porque ela foi feito em cima da foto de satélite, não houve atualização, 

então a nossa área está batendo em cima de área de vizinho, consequentemente 

nós não conseguimos fazer nada naquela propriedade, não conseguimos 

construir, não conseguimos vender e temos que manter pagando o IPTU de mais 

de 20 (vinte) mil reais. Então eu pergunto o que que se pode ser feito, já que nós 

temos como prioridade nos desfazer daquela área, nem que seja a Prefeitura 

nos ressarcido desses valores perdidos, porque quanto tempo já tem, nós temos 

essa propriedade desde 1972 (mil, novecentos e setenta e dois), então já tem 

bastante tempo. Então é em cima disso que eu pergunto, o que que está sendo 

feito para contemplar isso no novo Plano Diretor? Beleza. Essa é a minha 

questão." O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado. Até senhor, peço que faça 

a manifestação através da consulta pública, registrando a matrícula e tal, para a 

gente fazer essa apuração nos nossos trabalhos tá? Por gentileza, faz uma 

manifestação formal na consulta também, que aí você consegue fornecer a sua 

matrícula e tudo mais. Carlos Roberto Vieira por 5 (cinco) minutos, representante 

da Lagoa Clube do Voo Livre.” Sr. Carlos Roberto Vieira diz: “Boa noite 

senhores. Pretendo ser bem breve, confesso que estou com medo desse 

microfone, de voar não tenho medo, eu acho que eu tenho reserva e aqui não 

tenho reserva. Só gostaria de lembrar os senhores que há 20 (vinte) anos atrás 

eu era presidente do Lagoa Clube de Voo Livre e agora voltei a essa função, e 

nessa sede, nessa casa aqui, os senhores, mais experientes diria assim, os mais 

experientes devem lembrar que nós votamos aqui numa manifestação pública 
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também, com a Prefeitura, que o voo livre é patrimônio cultural, esportivo, social 

da Lagoa da Conceição, que a Lagoa não pode ficar sem o voo livre. Nós somos 

também um clube que existe na Lagoa há 41 (quarenta e um) anos, idade que 

existe o voo e aqui estamos também como, legalizados na Prefeitura, como 

utilidade pública municipal, legalizado no estado como utilidade pública estadual. 

Estamos aqui é claro, pra que que eu estou aqui? Eu estou aqui para pedir, para 

implorar que não acabe o voo livre, não porque eu quero voar na Lagoa, não 

porque eu quero voar na Lagoa. Eu por exemplo, fui morar em Santo Amaro 

porque acreditava, há 20 (vinte) anos atrás, que o voo livre na Lagoa já tinha 

terminado, então moro hoje em Santo Amaro, eu poso no lado da minha casa, 

mas não vejo Lagoa da Conceição sem o voo livre, não vejo. As pessoas têm 

posse de um terreno, por exemplo, fica morando lá, como o próprio Prefeito citou, 

não dá mais para tirar. 41 (quarenta e um) anos de voo eu também acho que é 

uma boa posse, também não vejo como perder o voo livre. Soluções, soluções, 

eu queria aproveitar até para agradecer o Prefeito Topázio, que já recebeu a 

gente no gabinete, já recebeu a gente… teve com a gente na Lagoa e deixou 

alguns encaminhamentos, temos algumas soluções para o voo, pedimos 

encarecidamente que junte as áreas, caso tenha que pousar aqui na área  da 

pioneira, que junte as áreas verdes que tem, uma que a gente já tem que é ACI 

com outra área verde, se for possível juntar isso sem prejudicar o proprietário, 

porque ninguém quer, quem tem a terra não quer perder espaço e tem como 

juntar e não deixar o proprietário perder. E aí não termina o voo livre porque 

também com a verticalização das obras fica perigoso para a gente pousar, mas 

se a gente juntar as áreas é possível. Há um tempo atrás fizemos um abaixo 

assinado para fazer uma pequena engordinha aqui na Lagoa, que vai para os 

Aracas, o nosso abaixo assinado já estava com mil assinaturas, de repente veio 

outro abaixo assinado que já estava com 3 (três) mil dizendo que aqui descansa 

pinguim, eu sinceramente não acredito. Eu acho que a Lagoa está morta, poluída 

e assoreada. Nós propomos também, nós temos uma propriedade lá em cima 

com uma rampa que todos conhecem e ela fica hoje dentro de uma área de 

preservação permanente, na época que a gente voava que tinha essa rampa, 

não era preservação, era a plantação de aipim do seu Enassinho, então a gente 

acha que tem esse direito, mas nós propomos pelas dificuldades de estar numa 

APP, a gente propõe de doar essa parte, essa área nossa, para a Prefeitura para 

fazer o parque do voo livre. E gostaríamos de aproveitar para pedir que dentro 

do parque do voo livre, a gente também recuperasse o voo da Praia Mole, 

nordeste e sul, que hoje no sul veio um cara da Alemanha e está cobrando para 

voar, onde a gente voava há 40 (quarenta) anos de graça lá em cima no morro. 

Daqui a pouco o outro lado é do Andrino, vamos que o Andrino também venha a 

cobrar. Então o que colocasse, que faz parte do voo da Lagoa, no morro do 

assopra, nordeste e sul dentro do parque do voo livre, com a administração do 

Lagoa Clube do Voo Livre. E para finalizar, eu só queria pedir para vocês que 

lembrassem que não dá para ver a lagoa sem o voo livre e os mais experientes 

conseguiram ver o voo no morro da Cruz, eu só assistia quando era pequeninho, 

assistia da minha janela no Pantanal. Mas a cidade é que perde gente, se acabar 

o surfe, não é o surfista que perde é a cidade que perde, se acabar o voo é a 
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cidade que perde, se acabar os peixes, já matei 20 (vinte) kg de camarão quando 

era pequeno aqui debaixo da ponte, se acabar o camarão é a cidade que perde. 

Então vamos salvar o voo livre, salvar o pescador, o surfe e tudo o que existe de 

bom na Lagoa, obrigado." O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós agradecemos. 

Cumprimentar a vereadora Maryanne Mattos pela presença, muito obrigado. 

Antes de chamar o Esdras da Luz, vou chamar os próximos quatro: Jerry 

Conceição, Pedro Perrelli, o Paulo Scarduelli não vai mais falar, Lucas Eduardo 

Brum de Matos e José da Costa. Pode falar Esdras da luz, por 5 (cinco) minutos 

representando a Associação Costa Legal.” Sr. Esdras Pio A. da Luz diz: “Boa 

noite Prefeito, boa noite pessoal. Eu sou representante de uma Associação 

Costa Legal, da Costa e lá certamente nós temos muitos problemas e claro, tudo 

o que se decide na Lagoa, interfere na nossa vida lá. Então até aquele detalhe 

que foi colocado ali na ponte, o impedimento do nosso acesso ao barco ali, que 

aconteceu há pouco tempo atrás, ninguém perguntou para a Costa se aquilo era 

viável ou não, enfim, mas fizeram e depois a gente teve que negociar o espaço, 

mas enfim, isso é um problema específico. O que eu quero falar aqui, sem dúvida 

um dos motivos é esse, de como isso aqui está acontecendo, ou seja, nós temos 

que ter o detalhamento do processo para poder chegar definitivamente a 

consensos entre nós aqui, isso é definido pelo estatuto da cidade, nós temos que 

detalhar isso e esse detalhamento não aparece, nós tínhamos que ter a minuta 

aqui com o detalhamento desse processo, para poder discutir caso a caso, tá? 

Essa é uma questão. Mas falando de um problema específico que aconteceu há 

pouco tempo atrás, que era a questão do morro, do acesso ao morro, do túnel, 

desculpa. O túnel é uma coisa projetada há muito tempo, só que nós discutimos 

6 (seis) anos atrás, que demorou 6 (seis)... a 2014 (dois mil e quatorze), foi um 

processo de 6 (seis) anos de discussão e nós chegamos a definição que o túnel 

era uma besteira, que todo o acesso, o fluxo das 50 (cinquenta) mil pessoas da 

praia, tem que sair pelo Rio Tavares e está projetado no plano atual uma pista 

de ônibus exclusiva. E aí sim a demanda de interesse coletivo, de colocar um 

ônibus de pista exclusiva em direção ao centro e fazer todo o fluxo da praia se 

jogar para o Rio Tavares, não para o Itacurubi que já está lotada, não para via 

expressa ou a beira mar que já não cabe mais ninguém, chega a ser um absurdo, 

e claro, o túnel voltou para trás, mas a ponte não, a ponte também é um 

problema. Porque na medida que se aponta a ponte pra cá, a consequência do 

túnel é em seguida, porque a gente está colocando todo o fluxo para em cima da 

Lagoa. Outro, a ponte da Lagoa vai ocasionar pista de rolamento pessoal, ela 

vai sair aqui ó, exatamente no posto da Lagoa, tá? O posto da Lagoa vai ser 

pista de rolamento rápido, a gente divide a Lagoa em 2 (dois) e isso vai acontecer 

no centrinho, os carros não vão parar mais, até para atravessar essa pista vai 

ser difícil. Então pensem, essa ponte está mal projetada e ninguém perguntou 

para a gente, então esse é um problema bem específico que envolve mobilidade, 

mas falando com relação à Costa especificamente, tá? A Costa tem muitos 

problemas que nunca foram resolvidos, há sempre uma demanda, seja trapiche 

mal resolvido, a cooperativa que não ganha subsídio para manter um serviço 

que é público, né, e isso com a Prefeitura é sempre muito ruim de negociar. 

Então há problemas localizados que não cabe aqui ficar discutindo caso a caso, 

DocuSign Envelope ID: E707C038-E63C-4D19-8B06-4CEB1C303D29



 
 

 

Página 26 de 75 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

mas  é sem dúvida o grande problema é a possível abertura do canal, que vai 

nos tocar lá na Costa de uma forma dramática. Pessoal, estudo de fluxo de água 

ninguém fez, tem um estudo de 2007 (dois mil e sete), só isso vai ocasionar uma 

maré na Lagoa que até então nunca ninguém viu, eu já vi a água chegar próximo 

ao nível da praça da Lagoa, numa época de chuva, somada a maré, imagine se 

abrir o canal. Eu estou deixando bem claro isso aqui, até para haver um 

comprometimento público de pensar as coisas com estudos, não apenas do que 

eu acho que é, os estudos tem que ter estudo de fluxo, se não nós vamos ter a 

Lagoa tomada por marés. Os nossos trapiches das costas, que hoje são 

trapiches fixos, vão ser trapiches móveis, porque vai ter que acompanhar a maré. 

Imagine o custo disso para Cooperbarco ou mesmo para a Prefeitura, no caso 

tem que fazer esses barcos. Então, não adianta pensar em… vamos, vamos, eu 

só quero voltar atrás em uma outra questão, que é a questão da verticalização 

que é, desculpe Prefeito, desculpe presidente do IPUF, Michel, mas pensar 

aumento de verticalização no bairro traumatizado por uma situação que ninguém 

ainda arrumou, a Prefeitura não fez um trabalho de mitigação dos problemas da 

Lagoa, nenhum, nenhum! Então como pensar a verticalização… como pensar a 

verticalização sem melhorar? Isso tudo que o Renato colocou ali está 

corretíssimo, qualquer sujeito ou qualquer empresa, suficientemente inteligente, 

primeiro se faz a infraestrutura, se faz às vias, se faz a água, se faz o esgoto, 

para daí sim aumentar, ta? Antes disso não tem como pensar em nada, ou seja, 

é uma questão de coerência, e racionalidade. Primeiro se cria a estrutura, a 

estrutura qual é? Vias de acesso boas, a questão da água, da luz, tudo aquilo 

que o Renato colocou ali está corretíssimo e eu acho que nós temos que 

primeiro, a decisão, que obviamente essa consulta aqui, não sei se vocês sabem, 

mas ela é apenas uma consulta e não é vinculante, ou seja, tudo o que a gente 

dizer aqui a Prefeitura pode ou não levar em consideração, pode ou não, aceitar 

ou não, então nada do que a gente fizer aqui vai acontecer, então aquilo que foi 

decidido na reunião de sábado na Associação da Lagoa foi…". O Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Muito obrigado pela sua participação. Jerry Conceição por 5 

(cinco) minutos, representando a Associação de Vela e Preservação Ecológica 

Lagoa da Conceição.” Sr. Jerry G. Conceição diz: “Boa noite, boa noite a todos 

e todas. Eu sou presidente aqui da AVELISC, Associação de Vela e Preservação 

Ecológica Lagoa da Conceição, trabalhos na CELESC há 36 (trinta e seis) anos 

e sou voluntário aqui na Associação e também na Associação de Surfe lá do 

Campeche, como diretor de meio ambiente. Nós temos uma preocupação 

enorme né, primeiro um pacote de maldade antes das eleições para toda a 

Florianópolis, alterar gabarito nas condições atual na qual a gente não consegue 

dar conta de cuidar, de fiscalizar, o que já diz a lei, que ali não pode, isso não 

pode, aquilo pode. Nós estamos sem fiscal, a Prefeitura ela precisa renovar, 

precisa botar efetivo que consiga fiscalizar em todos os bairros de Florianópolis. 

Então há essa deficiência de demanda, para atender essa demanda de 

ocupação desordenada, que parece que a ocupação desordenada está sendo 

objetivo dessa mudança, como que se fosse melhorar com a proposta aqui 

colocada, nós vamos melhorar o crescimento ordenado do município com essas 

mudanças, ninguém mais vai construir desordenadamente, vai aparecer fiscal aí 
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do nada, não é bem assim. Nós não somos tão ingênuos de acreditar nesse 

pacote de maldade que está aí sendo colocado para toda a Florianópolis e não 

é só a Lagoa da Conceição. Preocupa e muito a mobilidade urbana, Prefeitura 

aqui nos seus argumentos coloca que a descentralização vai melhorar esse 

processo, de fato melhora, se eu não precisar sair do meu bairro para ir para o 

centro, para comprar alguma coisa e tal, melhora, mas não podemos esquecer 

que Florianópolis é a capital do serviço público, da administração pública, aqui 

dentro a gente tem CELESC, CASAN, Eletrosul, a COMCAP faz parte, mas 

outros órgãos públicos, administração pública, assembléia legislativa, tudo 

dentro da ilha e para isso, esses empregados todos, vou falar aqui na CELESC, 

é quase mil empregados ali na administração pública no Itacorubi, nem todos, 

ninguém, maioria não mora ali no Itacorubi, nós moramos espalhados pela ilha 

inteira, então há necessidade de locomoção e principalmente em horários de 

pico. Se quiser resolver um pouco desse problema, vamos tentar ver com a 

CELESC, com os órgãos públicos de um incentivo ao home office, né. Foi o que 

resolveu o problema na pandemia por exemplo, as pessoas trabalhando de casa, 

eu sou nativo da ilha, já empurrei o arado e hoje estou trabalhando de casa, com 

computador, são tecnologias que estão aí a serviço e tem que ser usada. Não 

tem fiscal efetivo para poder percorrer as dunas que estão sendo invadidas, 

vamos botar um drone, vamos fiscalizar com um drone, tão fácil botar um drone 

hoje, é tão barato, essa tecnologia disponível. Então há meios de fazer a 

fiscalização do crescimento ordenado do município, sem precisar achar brecha 

para mexer na verticalização, mas vou aqui me ater ao esgoto. A Lagoa tem o 

esgoto tratado, vocês acham que a Lagoa tem o esgoto tratado? Recentemente 

a gente foi vítima aqui, a Lagoa foi vítima de uma barragem que estourou ali na 

Rendeiras, quem que imaginava que tinha uma barragem Sr. dentro da Lagoa? 

E de cocô, gente, pelo amor de Deus! É lamentável. Então assim é, não tem, 

não suporta, ela estourou porque não suporta. Então o sistema de saneamento 

básico da Lagoa não comporta um mês de chuva e tratamento igual desse 

esgoto junto com a água da chuva, estações de elevação do esgoto, geralmente 

ô pessoal, essa estação não está dando conta do recado, volta e meia ela dá 

problema, esse esgoto vai parar na Lagoa, dá um vento sul vai tudo parar aqui 

na ponte. É uma vergonha chega ali ver aquela água amarela, parece caldo de 

cana ali, mas não é caldo de cana, é um troço horrível, feio. Até tu dizer aquilo 

para o turista que pode ser problema das algas, ou coisa parecida, até nós fazer 

uma análise da água para dizer que não tem coliforme fecal. Gente, vamos botar 

o pé no chão cara, vamos organizar a casa primeiro, vamos fazer a infra-

estrutura necessária que se faz, vamos tratar o esgoto 100% (cem por cento), 

não só da Lagoa, mas de toda a Florianópolis. Está no pacto das nações, a ODS 

06 (zero seis), que não está citada aqui no caderno da Prefeitura, é água e 

esgoto, tem que ser tratado, nós temos que cumprir isso até 2030 (dois mil e 

trinta) no Brasil inteiro, e Florianópolis vai ficar para trás? Não, vamos pensar no 

esgoto antes de edificar, antes de construir, gente. É isso que eu peço, muito 

obrigado. `` O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. Pedro Perrelli 

por 2 (dois) minutos.” Sr. Pedro Perrelli diz: “Boa noite. É um privilégio estar 

aqui. Boa noite à mesa. O sotaque já vai dizer que eu não sou daqui, muitas, 
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acho que quase ninguém me conhece, excepcionalmente o Renato, com quem 

eu aprendi e gostei de saber, que são cinco audiências e não duas ou três, muito 

obrigado. Uma boa parte do que eu ia falar já foi abordado antes, eu acho que é 

necessário que seja revisto e publicado em panfletos o mapa das APP’s, porque 

a gente fala que não tem invasão, é só olhar atrás da catedral ali da igreja, é só 

subir o morrinho ali atrás da igreja para ver o que que está acontecendo lá, ou já 

aconteceu. E aí como disse o Prefeito, um cachorrinho e uma criança coitada, 

uma criança abandonada dá processo, amarrado na porta, tá certo, não pode 

derrubar, fica aquela m**** e as pessoas perdem. Mas eu estou aqui para falar 

só exclusivamente de esgoto, já falei demais de esgoto, porque eu tenho uma 

propriedade na rua do cocô lá, desculpe, o senhor usou esse termo, eu vou usar 

de novo, 25 (vinte e cinco) de janeiro a gente teve uma invasão lá de água suja 

por conta de irresponsabilidade total da CASAN, por falta de manutenção 

daquela barragem, muito obrigado." O Sr. Carlos Alvarenga diz: "Nós 

agradecemos. Registramos que o Sr. Paulo Scardeli retirou a fala. Na sequência, 

Lucas Eduardo Brum de Matos, representando o SAJU, UFSC, 5 (cinco) 

minutos." O Sr. Lucas Eduardo Brum de Matos Pigole Gonçalves diz: Boa 

noite. Como ele acabou de falar, eu sou membro do SAJU, o Serviço de 

Assessoria Jurídica da UFSC, nós estamos assessorando o MAB, Movimento de 

Atingidos por Barragens, que faz hoje a defesa jurídica dos atingidos pela 

estação da CASAN que estourou na Lagoa da Conceição, que até hoje esperam 

e ainda buscam a devida indenização dos danos que eles sofreram, né. Eu vou 

fazer coro com as falas anteriores, que vieram antes de mim, e destacar 

exatamente isso, primeiro parabenizar o trabalho da comunicação da Prefeitura 

em tentar camuflar esse processo, que está sendo da revisão do Plano Diretor, 

em falar que ele é um processo democrático, quando ele não é, o processo está 

sendo atropelado desde o início, desde o início do ano o Prefeito e a Prefeitura, 

como um todo, busca acelerar o processo e tratorar ele no meio das instâncias, 

as audiências públicas estão acontecendo porque foram obrigados pela justiça 

estar acontecendo e ainda acontecem no meio de uma minuta que não existe, é 

uma abstração, não tem nada definido, A gente tá discutindo aqui em cima só de 

ideias, de princípios… Como os camaradas anteriores já trouxeram, as questões 

de infraestrutura, de esgoto, de todo o suporte que a Lagoa da Conceição e eu, 

como morador da Barra da Lagoa, já venho vivendo desde criança, sofrendo com 

a mesma falta de energia, falta de saneamento básico, quando tem um verão, 

que a  população da Lagoa da Conceição e da Barra praticamente dobra no meio 

desse período e não tem nada estruturado ainda, imagina para um crescimento 

desenfreado, um crescimento verticalizado, e entre as outras pautas. Um dos 

princípios que mais está é, nossa, abstrato dentro desse Plano Diretor e desses 

princípios no caso, que está sendo tratado, é exatamente as habitações sociais. 

Falam-se em criação de habitações sociais, falam-se em combate ao déficit 

habitacional, mas o plano não diz nada além disso, diz incentivos mas não diz 

os limites do incentivo, fala da construção de habitações sociais para as pessoas 

que hoje não tem casa, mas não dá nenhum detalhe, fala que tem que ser 

centralizado, como é que vai controlar a especulação imobiliária? Como é que 

vai garantir que essas pessoas tenham acesso ao pagar o aluguel? Que hoje já 
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gasta, na maioria, mais de um terço do salário das pessoas para conseguir se 

manter e hoje ter onde morar, eu como estudante da UFSC e vários outros 

colegas, a gente vive hoje numa cidade que é um dos aluguéis mais caros de 

Florianópolis, é um dos aluguéis mais caros do país, e a gente não consegue se 

manter, muitas vezes tem que dividir o apartamento com cinco ou seis pessoas 

às vezes para conseguir se manter. E o Plano Diretor ele não traz soluções, ele 

traz apenas indícios, algumas questões, alguns princípios, mas não traz 

respostas concretas, que é o que nós temos que discutir, são a partir de minutas 

existente, e não a partir de abstrações como está sendo feito aqui, então Prefeito, 

eu convoco que se quer fazer esse debate, se quer inserir a população nessa 

construção, que traga algo que a gente pode discutir, que traga a gente na 

instância deliberativa, e não em uma instância apenas que você é ouvido e pode 

ou não ser aceito, que a gente quer ter poder de voz e veto. Tá bom, agradeço. 

`` O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. Antes de dar a palavra ao 

José da Costa, eu vou chamar os próximos 4 (quatro): Dóris Paiva Salvá, Helena 

Carvalho Schmidt, Suzana Luz Cardoso, Ademir não vai falar, e o vereador 

Afrânio. José da Costa, por 2 (dois) minutos, a palavra é sua." O Sr. José da 

Costa diz: “Boa noite a todos. Hoje, eu fiz essa camisa aqui para vim 

especialmente aqui no plano de diretor, para quem não sabe, as pessoas nativas 

daqui sabe o que é essa palavra escrito saragaço, sargaço é aquela palavra 

manezinha que diz que vai dar confusão, vai dar briga, né, vai dar rolo, e é isso 

que vai acontecer na Lagoa da Conceição, se for autorizado o Plano Diretor para 

mais prédios na Lagoa. Nós temos que ver é o saneamento básico, nós temos 

que ver o saneamento básico da Lagoa da Conceição, o Michel falou quase meia 

hora, mas ele não falou do saneamento básico da Lagoa da Conceição, que há 

40 (quarenta) anos atrás ainda consta, aqui na Lagoa, o esgoto é o mesmo, que 

a gente vai ali na Avenida da Rendeira, está um caos aquilo ali, vai aqui na 

COOPERBARCO é um mau cheiro, porque tem gente ainda na Lagoa da 

Conceição que joga ainda o esgoto na rede fluvial. Há 40 (quarenta) anos atrás, 

e eu sou morador há 40 (quarenta) anos atrás, há 20 (vinte) anos atrás eu tive o 

prazer de ser o presidente da Associação de Moradores da Lagoa, AMOLA, 

juntamente com meu amigo Lelo que aqui se encontra, naquela época a gente 

já solicitava para a CASAN, para a Prefeitura, o saneamento básico, o novo 

Plano Diretor para a Lagoa da Conceição, não é, então, assim gente, não adianta 

a gente botar mais prédios, mais construção na Lagoa, se a parte de baixo ainda 

está pequena, e lá atrás ainda, tá. Então isso nós temos que proibir, aqui, mais 

de 100% (cem por cento) que está aqui, todos não querem a construção na 

Lagoa, porque tá bom gente, o que está, está bom, e esse tempo todo de 40 

(quarenta) anos que eu moro na Lagoa, eu pergunto para vocês, qual foi o 

projeto bacana para a Lagoa da Conceição? Não tem, não houve, né, não existe, 

na realidade, um projeto bacana para a Lagoa. Tem ali aquela ponte ali, que é 

uma ponte pequena, que essa parte de baixo aqui da Lagoa da Conceição fica 

o tempo todo, não tem parte de esgoto, não tem saneamento básico, não tem 

nada. Então não adianta prédio na Lagoa, porque os donos de construção, os 

empresários donos de construção eles não..." O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 

obrigado. Dóris Paiva Salvá por 2 (dois) minutos. Dóris Paiva por 2 (dois) 
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minutos? Na ausência da Sra. Dóris seguimos com a Sra. Helena Carvalho 

Schmidt por 2 (dois) minutos. `` A Sra. Helena Carvalho Schmidt diz: “Boa 

noite. Eu sou nascida, eu moro na Lagoa desde que eu nasci, tenho 26 (vinte e 

seis) anos hoje, e eu nunca vi ela tão marrom. Tem sido trágico ver a nossa 

Lagoa se tornar um pântano, enquanto eu cresci, eu lembro de ter marrecos e 

algas verdes, que apareciam durante o verão, e agora está sempre marrom, e 

isso é acúmulo de matéria orgânica e acontece mesmo com água tratada sendo 

despejada, e o aumento de quantidade de pessoas na Lagoa não vai ajudar a 

resolver esse problema. Então reiterando tudo o que o pessoal já falou até hoje, 

o Renato já cobriu todos os meus pontos eu acho, que eu tinha a dizer, que 

realmente não adianta pensar em verticalização sem antes resolver os 

problemas que a gente tem, e que eu escuto os meus pais, e a minha 

comunidade, e a minha família dizendo há 26 (vinte e seis) anos, não adianta. 

Uma coisa que eu percebi lendo o Plano Diretor, a proposta, pelo menos, era 

que não tinha um biólogo na bancada, e falando da Lagoa, a galera estava 

apontando que a gente é grande parte área de proteção, e proteção de uso 

limitado, mas ao mesmo tempo, não tem uma preocupação real com a biologia 

do nosso espaço, e a gente convive com isso diariamente,  aproveita da 

natureza, não é só desenvolvimento urbano de forma ambientalmente 

sustentável, a gente quer preservar isso, de fazer uso disso na nossa vida diária, 

não para nós, para os nossos filhos, para as próximas gerações, é o tesouro de 

Florianópolis, é o que torna a gente uma cidade tão sortuda, de poder ter esses 

recursos naturais. Então, é, a Lagoa é uma área turística, a gente tem 

microempresas, a gente tem uma alta rotação, mas a gente tem que capitalizar 

nisso e não ficar tentando imitar o centro, outros bairros, e resolver os problemas 

que a gente tem, antes de poder andar para a frente e dar o próximo passo, se 

não vai deixar um monte de gente para trás, e bem irritada." O Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Obrigado.  Suzana Luz Cardoso, por 2 (dois) minutos." A Sra. 

Suzana Luz Cardoso diz: “Boa noite, boa noite para todo mundo. Então, eu vim 

aqui mais para criticar esse processo que está sendo, esse Plano Diretor. Essa 

metodologia que está sendo aplicada, que não está sendo democrática, 

inclusiva, e também não está tendo o debate, então assim, o vice-Prefeito disse 

que não vão responder nada aqui porque não tem tempo, porque é muita gente 

perguntando as coisas, só que nós temos tempo até 2024 (dois mil e vinte e 

quatro), eu não sei por quê essa pressa toda. Eu imagino qual seja a pressa, as 

eleições estão aí, né. Só que daí essa pressa, ela só é vantajosa para algumas 

pessoas e não para a maioria, não para a cidade toda, para nossa natureza, os 

seres que estão aqui, ou estão passando aqui, e os pinguins aqui da Lagoa, 

porque nós todos temos os mesmos direitos de estar aqui e não só na Lagoa, na 

cidade inteira, no planeta inteiro. Então assim, dizer que a gente tem que fazer 

tudo às pressas e a gente vinha aqui só falar, reclamar, e eles é que vão dar 

solução, isso não é democracia, isso aí já deu pra bola. Esse tipo de 

administração pública, esse tipo de atitude é individualista, é monólogo, sabe, 

não dá mais, gente, tem que ser tudo por consenso, tem que ser discutido ponto 

por ponto, porque vim aqui falar de tudo numa audiência de poucas horas, sem 

discussão nenhuma, em cada ponto, não tem condições. E assim ó, nós não 
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vamos participar da minuta final, porque essa minuta vai ser entregue por eles, 

e não vai voltar para a gente discutir, para dizer se está errado ou não, né, eles 

é que vão ditar tudo, então isso aí tá errado, não dá mais para continuar desse 

jeito, obrigada." O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos”. Sr. Ademir 

Peruch retira a fala. Antes de passar a palavra, vereador, vou chamar os 

próximos 4 (quatro) aqui, ok? Márcio P Queiroz, Luis Guilherme Trevisani, 

Maurício Ganzo Pereira e Henrique Pimont. Vereador Afrânio, sua palavra por 

5(cinco) minutos.” Vereador Afrânio diz: “Bem, meu boa noite a todos e todas, 

me sinto na obrigação de dizer a vocês que essa audiência pública está sendo 

realizada por determinação judicial, não porque a Prefeitura tinha interesse de 

ouvir a comunidade, inclusive, eu quero registrar também, que esta audiência da 

Lagoa, provavelmente, é, das 6 (seis) audiências até agora, a maior audiência 

que nós já realizamos, e parabéns a todos vocês. Eu quero fazer aqui uma 

metáfora com um amigo meu, que ele acorda todo dia às 6 (seis) horas da 

manhã, ele põe a calça, põe paletó, põe o sapato, depois põe a camisa, a cueca 

e vai tomar banho. Essa estrutura mental assemelha-se muito com a estrutura 

mental da Prefeitura, e explico. Um iluminado teve a ideia, ele não certamente 

não está aqui, teve uma ideia na Prefeitura de lançar, “vamos fazer um túnel”, 

depois ele viu que o túnel não estava no Plano Diretor, depois ele viu que não 

estava no orçamento da Prefeitura, e também se lembrou de que não tinha 

conversado com a comunidade, essa lógica perversa de gabinete, de que tem 

solução de cima para baixo, nós não podemos aceitar, porque se não nós vamos 

concordar com a palavra do Topázio, que no meu modo de entender, não está 

tão adequada, quando ele disse “eu não tenho condições de fiscalizar a cidade, 

isso é impossível”, eu acho que não estão entendendo bem o significado das 

audiências públicas, porque se nós acertamos o passo, o poder público com a 

participação popular e da comunidade, nós estamos fazendo o quê? Uma 

pactuação, todos nós vamos defender aquilo que é nosso, a nossa cidade e o 

jeito que nós queremos que ela seja. Nós não vamos ficar refém daqueles que 

se acham os donos da cidade, e eles é que tem que fazer a nossa felicidade, é 

um equívoco, é uma necessária unidade, uma pactuação e uma garantia que o 

Plano Diretor vai ser defendido também pela comunidade, isso é que eu acho 

que não estão entendendo o significado da audiência pública. Mas eu concordo 

com o que disse o Michel, isso aqui não é uma lei diretora, é um plano, mas todo 

o plano, ele tem que ter uma capacidade de gestão, e eu, sinceramente, acho 

que a Prefeitura não está suficientemente aparelhada, a fiscalização foi 

desconstruída, a estrutura administrativa virou um cabide político eleitoral, muito 

pouco voltado à necessidade técnica, administrativa, qualificada de gestão. 

Entendo que nós precisamos também dialogar com a realidade da comunidade, 

muito pouco se falou aqui sobre o que vai acontecer, simplesmente se mostrou 

ali 2 (duas) manchas, uma centralidade, aqui no centrinho da Lagoa, e uma outra 

lá no retiro, sinceramente, é só isso que vão mexer aqui na Lagoa, ou tem jogo 

escondido? Sinceramente, nós precisamos ter garantias de transparência, de um 

diálogo franco sobre a relação do poder público e sociedade, por isso que nós, 

vereadores, e quem não sabe, eu sou Afrânio, vereador do PSOL e líder da 

bancada na Câmara, precisamos garantir que, concluídas as audiências 
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públicas, quando feita a minuta da lei, que vai ser encaminhada ao Conselho da 

Cidade, e depois vai para a Câmara de Vereadores, lá começa uma segunda 

rodada, lá não é o fim. O Plano Diretor atual, lei que está em vigor, teve na 

Câmara de Vereadores, pasmem, 608 (seiscentas e oito) emendas e ninguém 

soube, ninguém soube e não adianta, quando a Prefeitura tem precariedade 

administrativa, botar a culpa na lei e não se olhar no espelho, não se vê que 

também não está preparada para administrar a nossa cidade, é essa a minha 

contribuição." O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado vereador. Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Márcio P. Queiroz, por 5 minutos, representando a Associação 

dos moradores do Morro do Assopro.” Sr. Marcio P. Queiroz diz: “Isso. Alô. 

Bom, boa noite pessoal, estou aqui em nome da Associação do Morro do 

Assopro. É, o Michel falou, o Topázio falou sobre essa questão de um incentivo 

para o pessoal que preserva a natureza. O Michel chegou a falar do Saco 

Grande, que daqui a pouco tá encostando na nossa Costa da Lagoa. Bom, a 

nossa comunidade é um reduto que, junto com o nosso vizinho ali da asa-delta, 

até meu tio ajudou a construir aquela rampa na época junto com o vizinho aqui, 

a gente está numa situação de insegurança jurídica que a gente já denunciou, 

algumas vezes. É, vou protocolar novamente todos os, enfim, protocolos que a 

gente já fez, todos os pareceres favoráveis que a gente tem também 

judicialmente, mas a gente sempre gosta de tentar pela via do diálogo. Mas eu 

queria cobrar essa questão do incentivo, né. Então, ou o cara faz de qualquer 

jeito avacalhado com uma falsa subdimensionada tal ou libera incentivo para o 

grande empresário que bota aí verticaliza só que o cidadão do meio honesto das 

antigas igual o meu pai igual os vizinhos aqui fica cansado, entendeu. O IPTU 

absurdo, zero retorno. É, se vocês forem lá (obrigado) é o local mais preservado 

da ilha. A gente teve uma mudança mínima esse tempo todo mas uma hora 

cansa quando cansar vem de um vem de outro abandona aí vamos ter ou favela 

ou mega sei lá o quê. Mas se o caminho do meio estamos aqui pedindo esse 

ajuste. Obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: "Nós agradecemos. Próximo: Luiz 

Guilherme Trevisani, representante do Conselho Municipal de Política Cultural 

de Florianópolis. Por 5 (cinco)minutos." O Sr. Luiz Guilherme Trevisani diz: 

“Boa noite, pessoal. É, eu não quero me estender muito aqui, mas acho que todo 

mundo já falou bastante sobre os problemas estruturais aqui, questão de esgoto 

e tal, existem outras prioridades a serem observadas, não é, antes da gente 

tratar de verticalização. É, mas eu queria só fazer na verdade uma fala sobre a 

questão administrativa, porque não importa nada de fato uma lei ou um plano ou 

qualquer coisa isso isso se a gestão em si não acontece de forma coerente né. 

É, então eu queria trazer também experiência de outras áreas, não só da questão 

da infra-estrutura urbana, mas da gestão de cultura daqui da cidade que também 

cruza muito como por exemplo o uso de praça, é, e da apropriação dos artistas 

no espaço público e foi citado aqui também a questão de arte pública, né, com 

uma dificuldade hoje de efetivar esse mecanismo, é, passa muito pela pela 

questão da administração mesmo da Prefeitura, que foi citado isso, que muitas 

vezes o problema não é necessariamente a lei, mas sim como se gerencia ela. 

Essa então é a minha provocação, fica nesse sentido que eu acho que a gente 

precisa evoluir bastante na questão da comunicação, é, institucional entre 
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principalmente os concelhos e a população como está acontecendo aqui hoje, 

que é um exemplo, mas que isso precisa acontecer muito mais e o papel dos 

conselhos dentro da gestão pública também é muito deixado de lado pela gestão. 

Eu acho que isso prejudica demais o nosso entendimento de todo o processo, 

tanto o lado administrativo contra a população e acaba gerando um choque. 

Então a minha provocação que fica aqui é sobre a questão da gestão, não 

necessariamente da lei, é, que a gente precisa observar mais, é, o papel dos 

conselhos da participação popular sobre esse processo. É isso. Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Muito obrigado. Antes de chamar o Mauricio, lembrando que a 

inscrição vai até às 8 (oito) e 45 (quarenta e cinco), Mauricio G. Pereira, por 2 

minutos." O Sr. Mauricio G. Pereira diz: “Boa noite. É, a minha demanda é 

particular. É, nós temos um terreno aqui na Lagoa, no início da rua Osni Ortiga, 

que ele, é, no Plano Diretor de 97 (noventa e sete), até hoje, até o de 2014 (dois 

mil e quatorze), ele traz com uma ponte caindo em cima desse terreno, ou seja, 

desde 1997 a gente não tem como vender o terreno, como fazer qualquer coisa 

nele e a Prefeitura, é, mostrou pelos meios públicos, que a ponte sairia em outro 

lugar. O que eu gostaria de saber é, e gostaria que fizessem isso, era retirar a 

previsão da ponte naquele nosso terreno que inviabilizou o terreno até hoje. Nós 

não podemos vender, não tem valor mais e é um terreno maravilhoso, 

preservado, ali no meio das casas. Outra demanda, no Morro da Lagoa nós 

temos um terreno de 66000 m² , que foi, é, inserido em APP no plano de 2014 

(dois mil e quatorze), ele era uma PL de não sei quantos 1000 m² de a PL havia, 

hoje o que no plano de 2014 (dois mil e quatorze) colocaram ele como sendo 

uma área muito pequena, que inclusive já foi invadida, aquela área que pode 

construir, pelo vizinho da parte de baixo. Então eu queria ver se não dava para 

revisar isso, porque nós, por exemplo, somos um dos grandes devedores de 

IPTU de Florianópolis exatamente por essa parte, que não tem acesso. nós não 

podemos fazer mais nada, e está inviabilizado economicamente e o IPTU lá sei 

lá é 35/40000 BRL por ano, por uma coisa que nós não podemos fazer nada. 

Era só isso.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado. Antes de chamar o 

Henrique Pimont para se manifestar, vou chamar os próximos quatro, o Luiz 

Augusto Gonzaga, Tamires Laís de Araújo, Valdenei de Andrade, Aimê Rachel 

Magenta Magalhães. Pode falar então por 2 minutos, Henrique Pimont." Sr. 

Henrique Pimont diz: “Boa noite, eu não moro na Lagoa, mas sou arquiteto, já 

atuei algumas vezes aqui, moro em Florianópolis. É, o que eu vou falar está 

levando em conta uma coisa que está por trás do, está exposto no plano da 

Prefeitura e a gente pode questionar. Eu tendo a acreditar que Florianópolis e a 

Lagoa vai crescer independente da gente planejar o crescimento ou não, né. Em 

alguma medida, pode crescer pouco e pode crescer muito e todo mundo que 

mora aqui gostaria que isso acontecesse, que seus filhos e seus netos pudessem 

morar aqui. Lógico, com a Lagoa preservada, é o que todo mundo quer, mas 

todo mundo quer ter um lugar para morar. Também não é certo que quem mora 

aqui achar ou pretender que ninguém mais tenha esse direito, né. Então isso é 

uma coisa que tem que estar no pano de fundo da nossa discussão. Dentro disso 

eu acho que…” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Pessoal, por gentileza, para um minuto 

o tempo dele aqui. Vamos, vou pedir silêncio para a gente escutar o cidadão 
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terminar sua fala, por gentileza. Tá, pode continuar sua fala.” Sr. Henrique 

Pimont continua: “Algumas vezes quando a gente discutiu no âmbito da nossa 

associação as possibilidade de renovação do Plano Diretor, ou de revisão, a 

gente discutiu a possibilidade de implantar alguns gatilhos para que Florianópolis 

tivesse uma direção para crescer, mesmo que não pudesse crescer no dia 

seguinte. E vocês falaram duas coisas aqui, uma que obviamente a gente já tinha 

pensado que é a história do esgoto, todo mundo que vive em Florianópolis sabe. 

E outra coisa que eu nunca tinha considerado com essa objetividade, que eu 

achei muito bem colocado, uma coisa que é imaterial, que é a história do voo. 

Que a Lagoa é um patrimônio e eu acredito que talvez como contribuição para a 

evolução do plano, essas duas coisas deviam funcionar como gatilho. Ah, a 

gente pode verticalizar, colocar um pavimento, ou dois pavimentos a mais em 

alguma área? Talvez a gente tem que ter atingido um patamar de qualidade 

mínima em algumas coisas, como garantir que o voo livre vai continuar sendo a 

cara da Lagoa da Conceição. E que a gente vai ter um mínimo de 

encaminhamento do esgoto para saber que no futuro a gente vai continuar tendo. 

Mas eu como arquiteto e eu posso falar em nome da minha associação que conta 

com mais de 50 (cinquenta) arquitetos de diferentes áreas que o adensamento 

e compactação e com a possibilidade de construir um pouco mais nos terrenos 

em lugares bem específicos é um bom caminho para cidade. E a última coisa 

que fica como sugestão também, a história de incentivo para APP, que aqui na 

Lagoa é um  dos lugare mais sensíveis, apesar que toda Florianópolis é sensível, 

o que a gente colocou em discussão até como o Michel mesmo, é que esse 

incentivo não pode ser num momento, ah eu tenho uma APP, eu tenho um direito 

de construção que eu posso vender e não me importar nunca mais com isso. 

Mas seria muito bom.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado, Henrique. Luiz 

Augusto Gonzaga, representando Cabanas da Praia Mole, por 5 (cinco)minutos. 

Pessoal, vou pedir novamente silêncio para o cidadão falar. Vocês aí atrás, por 

gentileza, por gentileza, vamos respeitar a fala do cidadão. Pode falar por 5  

(cinco) minutos.” O Sr. Luiz Augusto Gonzaga diz: “Boa noite. Boa noite a 

todos, o meu problema é particular eu venho representando o Cabana da Praia 

Mole que é um projeto turístico, que exerce sua atividade a mais de 30  

(trinta)anos aqui na Lagoa, e peço a revisão do Plano Diretor que transformou a 

área do nosso hotel em área turística e residencial em uso desde 1986 (um mil 

novecentos e oitenta e seis) , e em área de preservação limitada. Foi uma 

incongruência, eu estou em contato com a Prefeitura e a própria Prefeitura viu 

que foi uma incongruência do Plano Diretor, então eu peço a revisão aos 

senhores. É esse o meu pedido.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Ok. Muito obrigado. 

Tamires Laís de Araújo, representando a AMORELA. 5 (cinco) minutos.” Sra. 

Tamires Laís de Araújo diz: “Boa noite, eu sou a Tamires, sou vice presidente 

da Amorela, que é a associação de moradores do retiro da Lagoa. Alguns 

questionamentos que já foram falados, então não precisa ser tão massante, a 

gente gostaria de colocar alguns pontos mais pessoais do nosso bairro, como o 

Beco do Surfista que metade é legalizado e a outra não. Seria possível legalizar 

as demais casas sendo que estas já estão construídas a mais de 50 anos? É, 

Av. Prefeito Cassia Garibaldi Santiago já foi revitalizada e possivelmente 
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precisamos de mais faixas de pedestres por causa da alta velocidade dos 

veículos que ainda passam por ali. E o colégio Nei desdobrada do retiro da 

Lagoa, existe a possibilidade de ampliação? Esse é um questionamento bem 

importante do nosso bairro. Apesar de bem específico, a nossa escola é pequena 

e não atende a demanda local do bairro. Ela atende Barra da Lagoa, Centrinho 

da Lagoa, temos crianças do canto, temos crianças dos Ingleses que não tem 

vaga, então necessitamos realmente de uma ampliação. É, o estacionamento da 

Avenida das Rendeiras, onde os comerciantes estão sendo prejudicados, a 

gente sabe que tem dois projetos de bolsões, um no início e um no final da 

avenida, é possível um bolsão no final da Avenida das rendeiras? Porque até 

hoje a gente não conhece o projeto inteira da revitalização. Na geral e ruas 

particulares. Sabemos também que há um projeto de desassoreação do canal 

da Barra. É o licenciamento ambiental, qual é a situação? Sabemos que é muito 

importante o desassoreamento para os pescadores, para a locomoção 

aquaviário, para os comerciantes e as marinas locais, onde hoje em dia estão 

sendo bastante prejudicados. E com o aumento do Plano Diretor, falado muito 

sobre o esgoto que a mais de 50 anos não é feito nenhuma melhoria, a solução 

seria o emissário submarino? A gente agradece que a Prefeitura tenha esse 

olhar para a Lagoa da Conceição que necessita de várias melhorias e torcemos 

muito que elas aconteçam para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor 

e os nossos filhos também.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado. Valdenei 

de Andrade, por 2 minutos.” Sr. Valdenei de Andrade diz: “Por favor, será que 

poderia ser 5 minutos, estou representando a Costa da Lagoa.” Sr. Carlos 

Alvarenga responde: “Não, aí tem que ser representante de associação. Não é 

por associação então.” Sr. Valdenei de Andrade continua: “Tudo bem então. 

Você disse Valdecir ne, sou Valdinei Valdir de Andrade, morador da Costa da 

lagoa e também assessor do vereador Renato da farmácia, eu quero dizer que 

em 2009 pensando contribuir com o Plano Diretor, um documento em favor da 

costa foi apresentado e bem recebido na Câmara de Vereadores de 

Florianópolis, mais tarde o mesmo documento foi também levado a reuniões e 

aos gestores do processo. Estranhamente nenhuma de nossas propostas 

apresentadas foi contemplada no plano que entrou em vigor em 2014. O estatuto 

da cidade prevê uma obrigatoriedade de rever o Plano Diretor a cada 10 anos. 

Ou seja, por coincidência, 13 anos depois daquela nossa primeira apresentação 

surge a oportunidade de revisá-lo à luz de critérios técnicos, legais e urbanista. 

Em resumo, esse documento com mais de 300 assinaturas que nos 

representam, o que a costa da Lagoa solicita, dentre outras medidas, é que seja 

observada na lei que se trata de áreas que estão consolidadas e antropizadas. 

Igualmente que se altere o zoneamento, APP em áreas em que não há existência 

de requisitos que o justificam. Vale lembrar ainda para os demais casos de 

zoneamento, que a costa da lagoa possui características especiais, inclusive 

únicas, o que exige sobre ela um olhar igualmente especial e único. 

Resumidamente, são as seguintes as nossas reivindicações. Primeiro, não 

demolir construções que já existem, muito menos aquelas que não ofendem a 

legislação nem alteram características naturais. Segundo, permitir ou manter 

construções que não ultrapassem a área permitida o que a lei permite e a lei é 
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clara. Terceiro, encontrar adequações legais e ambientais disponíveis na 

legislação para os focos de crise considerando as possibilidades de aplicarem 

um regime especial à região, muito pouco, né. Concluir o sistema de coleta de 

esgoto. Cinco, utilizar a região o conceito de compensação cedendo e 

conquistando espaço. Sexto, abrir novos espaços institucionais para a 

população. Quero lembrar que a gente está fora da área do revise, lá, do refúgio 

de vida silvestre e que a costa representa menos de 2% de área construída, lugar 

nenhum no mundo tem isso. Observe nosso documento, por favor.” Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Obrigado. Antes de passar a palavra Aimê, a pedido do Prefeito, 

queria pedir desculpa e nome do Prefeito que ele teve que sair por causa de uma 

emergência gravíssima que ele teve que atender. Aimê, antes de chamar você, 

eu vou chamar os próximos 4. Carlos Roberto Guzzo da Cruz, Paulo Gonzaga 

Prazeres, José Luiz Fortunato Gil, Eduardo de Souza Santiago. Aimê Rachel, é 

sua a palavra por 5 minutos representando as arteiras da Lagoa, grupo de 

artesanato.” Sra. Aimê Rachel Magenta Magalhães diz: “Boa noite a todos, sou 

coordenadora das arteiras da Lagoa, que é um grupo beneficente, que cuja sede 

é na Amocanto, Associação dos moradores do Canto da Lagoa, a quem eu 

agradeço a acolhida, através do presidente aqui presente o Sidney, que nos 

abriga tão calorosamente, a minha fala do que eu pude conversar com nossos 

membros, são todas senhoras na sua maioria idosas, nosso apelo é pela 

preservação da Lagoa, preservação ambiental, preservação cultural. Em 

primeiro lugar a questão do saneamento básico, a questão das calçadas que 

estão sucateadas, nós queremos calçadas, nós tivemos colegas que tiveram 

problema de atropelamento pela falta de calçadas, queremos mais ciclovias, 

queremos coleta seletiva já temos, mas nós queremos segurança quanto ao 

destino, ao processamento dessa coleta seletiva. Por nós temos brigado com a 

Comcap sobre isso a 6 anos nos baixamos e colhemos os nossos resíduos 

sólidos, baixamos o bagageiro do carro e a gente leva no sujinho, leva nas 

reciclagens, vende e compra tecidos, botões, fitinhas, que é o nosso material, 

nosso artesanato beneficente. Então assim, coleta seletiva sim, mas também 

segurança quanto ao destino do material ali selecionado que em sua maioria 

continua indo para os aterros sanitários. Fiscalização, fiscalização e que também 

a Prefeitura nos ensine a ser fiscais também em relação a essas APPs que vão 

sendo sucateadas e também as servidões super povoadas que também acabam 

cheias de problemas. E finalmente melhorar a nossa pracinha Bento Silvério, 

isso é uma reivindicação de todas nós, todas as arteirinhas da Lagoa, essa 

pracinha tão feiosa, tão sofrida, então melhorar nossa pracinha e a questão que 

foi tão solicitada por nós em relação aos banheiros na pracinha e que finalmente 

depois de tanta luta quando foi feito a Comcap se apossou e cadê? A população 

que continua sem banheiro público e pode querer funcionar de várias formas, né. 

Então, para terminar, na parte cultural, nós queremos mais espaços culturais e 

que nos possamos ter a valorização das rendeiras, das danças, das cantigas 

que muitos podem ter esquecido, mas haviam canções nas colheitas, na lavação 

de roupa, nos encontros das mulheres antes de vender sua renda para fazer seu 

enxoval. Então nós queremos mais espaços e preservação ambiental e cultural 

e não  a verticalização ou o adensamento. Obrigada.” Sr. Carlos Alvarenga diz: 
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“Nós agradecemos. Carlos Roberto Guzzo da Cruz, por 2 minutos.” Sr. Carlos 

Roberto Guzzo da Cruz diz: “Boa noite, Carlos Roberto, eu sou morador daqui 

a 45 anos e eu gostaria de reforçar uma coisa importante que vejo que todo 

mundo está falando em questão de evitar qualquer tipo de adensamento quando 

que as questões básicas de saneamento e mobilidade sejam resolvidas. Isso já 

falaram e eu vou reforçar não é só opinião nossa, tá, saiu num jornal, num 

caderno especial, a opinião, o diagnóstico do doutor em urbanismo Lino Perez 

arquiteto dizendo que não dá para fazer uma proposta que permita aumentar 

pavimentos, se a infraestrutura está desatualizada, vai estourar mais ainda o que 

está estourado. Agoniza o ambiente, como é que a gente vai aumentar? Outra 

questão, vão aumentar de dois para 4, daqui a pouco é de 4 para 8, de 8 para 

16, me preocupa uma Lauro Antilos Januário da Silveira, por exemplo, que hoje 

no máximo são dois, um prédio de 4, no futuro 8, 16, vocês vão destruir uma das 

mais belas paisagens que tem o Canto da Lagoa. Então essa questão cultura, 

paisagismo, acho que deveria ser levado em consideração também. Uma outra 

coisa que eu gostaria também de chamar a atenção, uma sugestão ao professor 

Michel, ele esteve aqui falando, usando como argumento: ah, vou usar como 

moeda de troca um acesso a orla e a gente permite que o cara faça um 

pouquinho mais, como isso? O acesso à orla já conferido por lei federal, então 

não pode isso, de impedir a gente de acessar a orla e agora eu vou usar isso, 

uma irregularidade como moeda de troca? Por favor, retire isso da sua 

argumentação. Tá, ok? Obrigado pela atenção.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós 

agradecemos, Paulo Gonzaga Prazeres, por 2 (dois) minutos.” Sr. Paulo 

Gonzaga Prazeres diz: “Boa noite a todos os presentes, boa noite, ouvi com 

atenção cada um dos pleitos cada um colocado, com atenção, concordância e 

respeito, eu vim aqui porque não há nada mais aviltante a uma criatura humana 

que ser alvo de uma injustiça. Eu tenho um imóvel aqui na Lagoa e foi cortada, 

ele foi tolhido da sua metade, sim, não fisicamente, mas no seu valor, o meu 

imóvel estava numa área turística multifamiliar, hoje essa área por esse Plano 

Diretor espúrio que está aí, ela é unifamiliar e residencial, eu perdi metade do 

valor desse imovel, eu poderia construir antes 4 andares, hoje eu posso 1 e mais 

1, senhores e senhoras, o meu imovel está ligado a rede de esgoto, pago todos 

os impostos não devo nada ao poder público e só venho sido mutilado desde 

então. Eu entendo o pleito de todos, concordo em parte, mas eu vim aqui reparar 

essa injustiça e tenho esperança no poder público que isso aconteça. Muito 

obrigado a todos.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. José Luiz 

Fortunato não vai falar mais. Antes de chamar o Eduardo, vou chamar os outros 

quatro. Angela Mafra de Moraes, Odete Olivia Baldança Siqueira, Luciano de 

Souza Sarraceni não vai falar mais, Vitor Borba e Carlos Alemão do Parapente. 

Eduardo Silveira de Souza Santiago, sua palavra por 2 minutos. Sr.José Luiz 

Fortunato???? Não se apresentou. Eduardo? Não se fazendo presente, chama 

a Sra. Angela Mafra de Moraes, por 2 minutos. 27. Angela? Também não se fez 

presente, chama a Sra. Odete Olívia de Siqueira. 2 minutos.” Sra. Neusa Rocha 

Patrício diz: “Bom, meu nome é Neusa Rocha Patrício, eu sou moradora do beco 

do surfista, tá, e quero narrar um fato que aconteceu a muito tempo. A 11 anos 

atrás, 14 anos, eu fiz um abaixo assinado, vários.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Só 
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um minuto, para o tempo da moça por gentileza. Gente vamos escutar o que a 

cidadã está falando, por gentileza.” continua: “Fiz vários abaixo assinado para 

pavimentar nossa rua que é o beco do surfista. Eu fiz tudo que poderia fazer. 

Depois de 11 anos eles foram fazer a pavimentação da Prefeitura. Ela fez a 

metade. Eu queria naquela época cortar até meus pulsos. Eu fiquei muito 

decepcionada porque levar uma pessoa a trabalhar, lutar, levantar uma 

bandeira, para ficar 11 anos ali trabalhando e depois a Prefeitura vem: não, a 

gente não pode fazer, vamos fazer só metade da rua. E o maior prejudicado é o 

pessoal lá de baixo, porque a gente já recebeu inundação, várias coisas 

aconteceram, agora, neste momento, eu e a Odete, o meu nome é Neusa nós 

fizemos mais 3 abaixo assinados mais ou menos, então eu quero saber o 

seguinte, o que vocês vão fazer para pavimentar essa nossa rua, que a gente já 

tem um problema lá de esgoto sanitário, como tudo na Lagoa. Como a Lagoa 

está pedindo socorro, nós estamos pedindo socorro também, e quero 

acrescentar mais uma, quando que vocês pretendem fazer isso, porque já se 

passaram mais de 20 anos, eu não tenho muito tempo para isso, e nem muita 

gente tem, então eu gostaria de saber, tá. E acrescentar um pouquinho que eu 

tenho, que vocês vão fazer pelo lado social aqui da Lagoa que está precisando, 

muita gente na rua, se tem algum projeto, que eu não ouvi até agora falar nada 

disso, tá, então eu gostaria de saber. Obrigada.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós 

que agradecemos. Só reforçando, senhora, é beco do surfista, não é isso? Ok 

está anotado.  Sr. Luciano Souza retira a fala. Sr. Vítor Borba, por 2 minutos. 

Vítor Borba, ele está vindo aí, 2 minutos.” Sr. Victor Borba diz: “Opa, boa noite. 

Primeiramente, agradecer a bancada que certa maneira criou essa modalidade 

e deixou a cara a tapa para a gente escutar os nossos ruídos, e também para 

todo mundo aí da população que saiu da sua trajetória. Opa, desculpa, obrigado. 

E a população que saiu do seu trajeto comum, não é, para participar desse 

debate por um bem comum. Primeiramente, eu gostaria de fazer um tipo de 

crítica a respeito dos projetos estruturantes, tá, para ser bem específico, o da 

orla ali, da avenida Rendeiras, porque quando tu faz um projeto que tem um 

escopo de 36 meses, tá, você acaba causando um impacto muito relevante nas 

operações que estão rodando ali,então, por exemplo, se eu tivesse um Lava Car 

ali eu completamente quebraria por conta desse impacto que tu criou na 

operação dos comerciantes, entende? Então que vocês pensem uma maneira 

de mitigar esse impacto nas operações, tá, durante essa execução desses 

projetos. Vamos lá, segundamente, a respeito do crescimento desacerbado, tá, 

eu fui na formatura de um amigo meu, Luan, que se formou como médico e 

aconteceu que tinha uma senhora com uma mobilidade horrível, não é, então ela 

precisou ir para o segundo andar, o elevador infelizmente estava quebrado e daí 

teve que fazer aquela manobra de carregar o cidadão, não é, e que se essa 

construção continuar nessa maneira a galera que hoje está com 50 anos 

morando nesses final de campeche, etc e tal, eles vão ter muita dificuldade em 

conseguir se locomover dentro do seu próprio espaço, não é, então um atento 

para que vocês tentem controlar isso da maneira mais cabível possível, tá, e 

para finalizar a respeito do sistema de transporte público, é, eu conversei com o 

pedreiro esses tempos baiano, inclusive uma excelente mão de obra, tá. Ele 
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falou que ele vai fazer o pé de meia e daqui 5 anos que vai sair de Florianópolis, 

porque vai estar impossível, então, eu o meu palpite como leigo é de vocês 

fazendo um esforço bem grande no transporte via ônibus, tá, para que tu viabilize 

que a classe C1 e C2, por exemplo, comece a pegar o ônibus, que seja por um 

tíquete gratuito ou alguma maneira assim, porque é a tua única solução o 

transporte marítimo, eu particularmente não acredito tanto, então boa sorte para 

vocês.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado. Antes dá a palavra para Carlos 

Alemão do Parapente Dal Molin, eu vou chamar os próximos quatro. Jorge 

Grunschi, não vai falar mais, Antônio de Viveiros Liberal, 33. Eduardo Lopes, não 

vai falar mais. O vereador Camasão. Marina Caixeta, representando o Coletivo 

Bom Viver e Janine Schmitz. Carlos Dal Molin, por 5 minutos, representante da 

Parapente, sua Escola de Voo Livre. Sr. Carlos “Alemão do Parapente” Dal 

Molin diz: “Bom, boa noite a todas as pessoas aqui. Eu venho falar a respeito do 

voo livre que já foi falado, mas eu vou abordar um aspecto turístico e econômico 

do voo livre, não é, a gente pratica um esporte que muita gente acha que é o 

esporte de meia dúzia de playboy, que vou aí, que quer lugar para voar e para 

pousar, mas não é bem assim. O voo livre ele traz a economia também aqui para 

a cidade, para vocês terem uma ideia, na Alemanha a gente tem 45 (quarenta e 

cinco) mil pilotos de voo livre lá, e uma revista especializada chamada de Glitch 

me colocou numa pesquisa que os voadores locais alemães gastam em torno de 

5 (cinco) mil a 8 (oito) mil EUR com equipamentos de voo e até o dobro disso 

com viagens para voar em destinos interessantes do voo livre. E Florianópolis é 

um desses destinos, a gente tem cada vez mais recebido esse turista que vem 

se hospedar nas pousadas, nos hotéis, consome nos restaurantes, não é, e uns 

turistas de um poder aquisitivo interessante e que movimenta a economia da 

Lagoa e da região, então, eu vejo que é importante a gente preservar o esporte, 

não só pelo esporte, e sim também por todo o processo econômico que 

movimenta o esporte, assim como o surfe, não é, Florianópolis, eu sou mais um 

forasteiro vim morar há 38 anos atrás aqui, porque vi uma revista visual esportivo 

uma reportagem do voo livre na Lagoa da Conceição, que já era a cara de 

Florianópolis nessa época, então esse aspecto esportivo que a cidade tem a 

gente não pode negar, a gente não pode simplesmente, hã, trocar os esportes 

por mais construção, por mais altura, ou sei lá o quê, e os espaços públicos 

serem simplesmente subtraídos em função de mais e mais construções, e mais 

e mais especulação imobiliária. O voo livre é um esporte que precisa ter onde 

pousar, a gente voa mas não consegue pousar em poste, em telhado, a gente 

precisa de área para pousar, infelizmente a gente não tem nada contra o 

proprietário ali da Hab Terra, não é, na descida do Morro da Lagoa, mas a gente 

sabe que foi aprovado para ali shoppings e mais um monte de coisas, eu fico me 

perguntando o trânsito da Lagoa, o que que vai acontecer ali com mais esse 

montoeira de carro e gente que vai para ali? Como é que vai ficar o trânsito da 

Lagoa? Para todos os acessos, os caminhões que vão estacionar ali, como é 

que vai, como é que isso vai acontecer, não é, então assim, a gente tem uma 

proposta, a gente tem uma área de pouso, uma proposta para adensar ela junta 

uma área que foi projetada de uma estrada ali para a ponte, que não vai ser mais 

utilizada, mas que foi reservado, então a gente gostaria de poder ter essa 
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discussão, ter esse respeito, essa discussão com o proprietário, a gente não tem 

nada contra o proprietário, ele pode fazer lá, o que ele tem de direito dentro da 

lei, mas a gente gostaria dessa atenção e sobretudo levantar um outro aspecto, 

existe somente 2 capitais que tem o voo livre dentro da cidade o Rio de Janeiro 

e Florianópolis. No Rio de Janeiro está preservado, será que Florianópolis vai 

virar as costas com o esporte em detrimento de mais construção, mais um 

shopping, mais sei lá o quê, sabe, eu sinceramente eu não consigo entender que 

a Prefeitura não veja, sabe, essa prioridade, que é a preservação de um esporte 

que, por mais que as pessoas não pratiquem, no dia que dá voo, eu duvido que 

não tenha nenhum de vocês que olhem para o ar e sinta que aquilo embeleza a 

cidade, que traz, acrescenta a cidade as a prática do esporte do voo livre, então 

essa, imagina só, eu tenho um filho que quer voar, será que ele vai conseguir 

voar daqui a uns anos? Será que ele vai,  a 31 anos eu introduzi o esporte 

parapente na cidade, e há 31 anos trabalhando divulgando o esporte, a gente 

voa com turistas o ano todo, do mundo inteiro, as pessoas saem daqui 

maravilhadas, com uma boa impressão do que que é a cidade, dessa beleza da 

ilha da magia, mas a nossa ilha da magia está virando a ilha do empreendimento 

imobiliário, da especulação imobiliária, é essa ilha da magia? hã, a gente quer 

respeitar os, a gente é a favor do respeito à propriedade das pessoas e ao direito 

de construção dentro do que é limitado, mas sinceramente vocês imaginam 

antigamente a gente voava no morro da Cruz, a cidade inteira via a gente 

voando, já pensaram que legal que era, hoje ainda a gente poder voar no morro 

da Cruz, a galera lá no centro vendo a gente voar, pô, que massa aquelas asas 

voando, hoje não vê mais porque não tem mais onde pousar o morro da Cruz, é 

só lá em cima, não sei se você já foi, o morro da Cruz é só coisinha de antena, 

de não sei o que de não sei o quê, não tem mais lugar para montar uma asa, 

para montar um parapente lá em cima, não sei como é que pode construir aquilo 

tudo lá em cima, não é, então assim pô, é isso que a gente quer na Lagoa, quer 

dizer a Lagoa vai ser o lugar do adensamento ou da merda na Lagoa, vamos 

falar a palavra verdadeira, e não mais do voo livre, não mais dos esportes, mas 

não da magia, eu sinceramente gostaria muito que essa Prefeitura prestasse 

atenção no esporte, não só como meia dúzia de praticantes, mas sim com um 

esporte que movimenta a economia e que traz divisas para cá. Grato.” Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Muito obrigado. Antes de chamar Antônio de Viveiros Liberal, que 

tem a palavra por 2 minutos. Informar aqui, o secretário do continente, o Gui 

Pereira, está compondo a mesa, obrigado pela sua presença secretário. Sr. José 

Grunsch não se apresenta, então chama o Sr. Antônio de Viveiros Liberal, por 2 

minutos. Sr. Antônio de Viveiros Liberal diz: “Boa noite a todos, eu também 

sou ali da Praia Mole, e na Praia Mole o que a gente observou, há dois 

empreendimentos que simplesmente, o segundo ali, tinha um monte de árvores 

simplesmente as árvores foram todas elas cortadas, ao lado do condomínio que 

eu moro, projetaram, saiu inclusive vídeo essa coisa toda, de um projeto que já 

estava a venda e iria ter mais ou menos 4 pavimentos se considerarmos a 

garagem e tudo mais, quer dizer, se tudo isso daí já estava encaminhado, então 

alguma coisa de fato por trás já existia, não é, eu quero crer que esse lobby que 

é feito pelas empresas imobiliárias, eu acho que de fato nós temos razão de 
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repensar a nossa cidade, eu estou aqui também sou de fora mas estou há 33 

anos aqui em Florianópolis, e a gente viu exatamente isso acontecendo em todos 

os cantos, um crescimento totalmente desordenado, então é, eu chamo atenção 

exatamente para isso, faço questão de fazer a fazer com que a Prefeitura olhe 

sobre esse aspecto, eu acho que nós temos tempo e melhores condições futuras 

aí pra gente planejar depois de uma infraestrutura adequada. Eu agradeço.” Sr. 

Carlos Alvarenga diz: Nós agradecemos. Sr. Eduardo Lopes Teixeira não se 

apresenta e chama o Vereador Camasão, por 5 minutos.” Vereador Leonel 

Camasão diz “Bom, primeiramente, muito boa noite a todas as pessoas aqui 

presentes e que resistem até esse momento aqui na nossa reunião, na nossa 

audiência. Meu nome é Leonel Camasão, eu sou jornalista de formação, sou 

morador do bairro José Mendes e estou vereador pelo PSOL aqui em 

Florianópolis neste mês de julho. Diz o dito popular, que o diabo mora nos 

detalhes, e tem alguns detalhes aqui hoje nessa nossa conversa, que 

eventualmente passam meio desapercebidos e que eu gostaria de chamar a 

atenção. O primeiro deles, acho que está na forma, aqui nessa faixa do meu lado 

esquerdo diz assim: a cidade quer ouvir você. Primeiro, que essa faixa ela está 

conceitualmente errada, porque hoje quem está aqui nos ouvindo são os 

representantes da prefeitura, a cidade somos nós, não eles, né. Eles, e aí me 

incluo nesse momento por estar na Câmara, somos representantes eleitos para 

governar em prol da cidade, mas nós não somos a cidade, nós somos uma parte. 

Ainda, na faixa, não sei se vocês repararam que essa faixa ela esconde, não só 

uma mensagem, mas ela esconde uma grade de proteção, que como foi dito nas 

regras aqui do nosso evento, é perceptível que há um temor do que nós temos 

a dizer, assim como as pessoas que estão aqui para ouvir a proposta, também 

tem um temor de que os seus problemas não vão ser resolvidos, de que os 

muitos pavimentos vão inviabilizar a vida e o saneamento na cidade, de que o 

trânsito vai ficar ainda mais caótico. Então a gente está numa relação aqui, de 

que nós temos medo da mesa e a mesa tem medo de nós. Eu acho que isso 

precisa ser registrado. Tem mais alguns detalhes, muitos moradores aqui, eu 

tenho percebido, talvez aqui seja como nas outras audiências, que a maioria dos 

moradores que vêm participar desse espaço são pequenos proprietários, têm 

terrenos, casas, áreas que estão como APP ou alguma outra dessas 

denominações, e muitos vêm aqui, e hoje não foi diferente, falar dos problemas 

de zoneamento, que incidem sobre a sua propriedade, sobre a sua casa, sobre 

o seu terreno. Tem um detalhe na apresentação, que talvez também passou 

desapercebido: nenhuma mudança no zoneamento será feita. Como nós vamos 

discutir a revisão do Plano Diretor sem revisar o saneamento? Como nós vamos 

cumprir a diretriz, que foi colocada no início, de colocar diferentes classes sociais 

no mesmo espaço, ricos, classe média, pobres, se nós não temos previsão de 

zonas especiais de interesse social para habitação popular? Como nós vamos 

fazer isso acontecer, se em 13 (treze) anos da criação do programa ‘Minha Casa, 

Minha Vida’ não foi construído um único condomínio do ‘Minha Casa, Minha Vida’ 

na ilha? Só 2 (dois) no continente, um por ordem judicial, como esta audiência 

aqui hoje também acontece por ordem judicial. Então, é nesses detalhes que nós 

temos que prestar atenção, porque as letrinhas miúdas que passam aqui, apesar 
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de estarem disponíveis na internet, elas não trazem o todo. E para muita gente 

que faz parte desse debate há tantos anos, nós já tivemos o Plano Diretor de 

2014 (dois mil e quatorze) que teve todo um processo de mobilização, os núcleos 

gestores, muita gente está nesse debate há muitos anos, eu queria dizer para 

todos vocês o seguinte: nós não podemos perder a esperança de mudar. Esse 

sentido que quer dar para a nossa cidade, porque da mesma forma que está 

escrito aqui ‘a cidade quer ouvir você’ poderia estar escrito ‘a construção civil foi 

obrigada a nos ouvir por ordem judicial’. E eu quero dizer para que a gente não 

perca a esperança, porque, por mais que nós sejamos minoria dentro da 

Câmara, a palavra final é da Câmara de Vereadores. Todos vocês que estão 

aqui hoje, e todas as pessoas que estão participando de todas as audiências 

públicas que nós conseguimos garantir na justiça, tem que fazer pressão nos 23 

(vinte e três) vereadores dessa cidade, para que o Plano saia do jeito que a 

comunidade quer, e não do jeito que a construção civil quer. A cidade é muito 

mais do que a construção civil, a construção civil faz parte, as associações 

empresariais fazem parte, as associações comerciais fazem parte, mas elas não 

são o todo, elas são só uma parte, todos nós temos que ser ouvidos para fazer 

o Plano Diretor e preparar o futuro da nossa cidade, para talvez, uma das poucas 

verdades que foram ditas aqui, a cidade vai crescer e a gente tem que se 

preparar, mas esse Plano aqui, não chega nem perto das necessidades que a 

gente tem de preparar Florianópolis para o futuro. Obrigado.” Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. Marina Caixeta, representando a Coletiva 

do Bem Viver por 5 minutos” Sra. Marina Caixeta dos Santos dos Santos diz: 

“Boa noite a todos e todas aqui presentes, boa noite ao Carlos Alvarenga, e em 

nome dele cumprimento a toda a mesa e todas as autoridades presentes, líderes 

comunitários. Bom, eu sou co-vereadora no mandato Coletiva Bem Viver na 

Câmara de Vereadores, um mandato que hoje se encontra licenciado, dando 

lugar ao mandato do Vereador Leonel Camasão que me antecedeu, e além de 

co-vereadora no mandato, eu também sou estudante da UFSC, eu estudo física, 

licenciatura em física na UFSC, e eu fiz uma pesquisa bem rápida ali no site da 

biblioteca da universidade, eu pesquisei por ‘urbanismo estudo de capacidade 

de suporte em Florianópolis’ e aparecem 849 (oitocentos e quarenta e nove) 

resultados, numa pesquisa inicial e preliminar. Dos 10 (dez) resultados que 

aparecem na primeira página, a maior parte deles são de 2002 (dois mil e dois), 

2003 (dois mil e  três), 2006 (dois mil e seis), enfim, de cerca de 15 (quinze) a 20 

(vinte) anos atrás, e eles apresentam, alguns deles apresentam um prognóstico 

de como a nossa cidade vai estar em 20 (vinte) anos, ou seja, na situação em 

que a gente está hoje. E para esses estudos, os sistemas de infraestrutura que 

tem na cidade já não suportam a ocupação que nós temos hoje, e a gente está 

aqui falando sobre adensamento, sobre verticalização, sobre aumento… Bom, 

sobre aumento de população, né. A gente tem falado sobre estudo de 

capacidade de suporte durante todo esse processo, que é algo essencial em 

qualquer circunstância de estudos de Plano Diretor, mas quando a gente está 

falando de uma cidade que tem a maior parte do seu território numa ilha, ainda 

é muito mais importante, né. Estudos relacionados a recursos disponíveis para 

abastecer esse local, quanto de água que tem, quanto de território que existe, 
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quantas pessoas cabem nesse lugar, qual a infraestrutura de tratamento de 

esgoto ou de fornecimento de energia, o que nós temos hoje é suficiente para 

ocupação de hoje? Como que a gente quer pensar em mais ocupação, se 

infraestrutura que existe não é suficiente para a ocupação que já tem? E a Lagoa, 

em específico, já está especialmente machucada por esse problema, teve o 

rompimento da barragem de esgoto que aconteceu no ano passado, e essas 

coisas, elas são trazidas da forma como elas estão sendo trazidas, de forma 

superficial, de forma rasa, porque existem interesses por trás dessas propostas, 

elas não tratam exatamente dos problemas da cidade real, elas falam só sobre 

o aumento de ocupação e centralidade, isso é proposital, porque isso serve para 

esconder o fato de que existem interesses por trás dessa proposta, que são os 

interesses da construção civil, os interesses da especulação imobiliária. E a 

gente chega aqui, ainda escuta propostas que beiram o absurdo, como emissário 

submarino, para jogar esgoto no mar, que, enfim, é algo que chega a doer meu 

coração e me aparece uma discussão à parte, porque mesmo com tratamento 

terciário de esgoto, ainda tem impacto no meio ambiente marinho, quando a 

gente fala em jogar esgoto no mar… Ou então em túnel para a Lagoa, para 

resolver o problema do trânsito, que é algo que, se você tem um conhecimento 

superficial sobre o assunto, você entende que não vai resolver, porque o 

problema do trânsito da Lagoa, é o afunilamento do trânsito, a gente tem muitas 

redes alimentadoras que desembocam num único nó de trânsito e se fosse 

colocar o dedo num lugar que talvez resolvesse o problema do trânsito na Lagoa, 

eu diria que seria aquele cruzamento entre a Avenida das Rendeiras e a Osni 

Ortiga, talvez mereça um pouco mais de atenção do que um túnel para o morro. 

E esses grupos que vem aqui apresentar essas soluções, eles tem total 

legitimidade para fazer isso. Como o vereador Camasão falou antes de mim, eles 

podem vir aqui, apresentar as suas propostas, o que não pode acontecer é que 

eles empurrem goela abaixo as suas propostas, como se elas fossem a última e 

a única solução que nós temos para essa cidade. É importante a gente vir aqui 

e apresentar uma forma diferente de pensar o desenvolvimento, é uma 

concepção alternativa do que significa desenvolvimento, e qual é o tipo de 

desenvolvimento que nós queremos. Eu gosto de pensar em desenvolvimento, 

de uma forma que a gente esteja mais equilibrado com o meio em que nós 

estamos, em que a gente não pressuponha uma possibilidade de acumulação 

infinita, em cima de um mundo finito, de recursos finitos, que a gente consiga 

pensar uma forma de estar no mundo de forma mais equilibrada com o meio 

ambiente.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Senhora Marina, só pedir uma gentileza, 

que eu acabei de ser informado de que o seu mandato não está em exercício, 

então nas próximas, todas as audiências você faz a sua inscrição como 

representante de coletividade. Nós trabalhamos com boa fé, fez esse registro, 

se fez o registro, já acabei de ser informado que você não exerce seu mandato, 

sem exercício de coletividade, os próximos minutos é igual a qualquer outro 

cidadão, sua fala por 2 minutos, tá ok? O aviso dado, tá ok? Próxima, Janine 

Schmitz, por 2 minutos. Janine Schmitz, por 2 minutos. Pode falar, a fala sua.” 

Sra. Janine Schmitz diz: “É, eu acho que mais do que pensar em adensamento 

e verticalização, é a gente pensar no aproveitamento do adensamento e da 
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verticalização que já existe na cidade, é, como no centro histórico que está 

abandonado e que tem em vários lugares em várias cidades do mundo em que 

foi feita uma revitalização desses centros históricos e o nosso está 

completamente abandonado, então talvez antes de pensar em de construir mais 

é aproveitar melhor o que a gente tem sobre centralidades, a gente tem aqui na 

no centro, no centrinho da Lagoa, no centro da Lagoa o terminal de ônibus, que 

tem o bicicletário que está desativado em um prédio que está abandonado, e em 

pouco mais em cima tem um outro prédio abandonado, então a ideia que foi isso 

sugerida no início de a gente ter incubadoras, é, ali no Santa Mônica talvez essas 

incubadoras poderiam estar acontecendo aqui no centrinho da Lagoa, do lado 

do terminal de ônibus, que seria excelente para as pessoas que dependem do 

transporte público, ou escolhem o transporte público por uma opção mais 

ecológica e até saudável, saúde, então eu acho que a gente aproveitar melhor 

isso antes de pensar em aumentar ampliar, e até. Isso.” Sr. Carlos Alvarenga diz: 

“Muito obrigado. Markus Johannes Weininger, por 2 minutos.” Sr. Markus 

Johannes Weininger diz:” Boa noite a todos, é, sinto muito repetiu assunto que 

é um assunto desagradável e que fé de que a merda da cidade, que acontece 

sistematicamente, e a política de muitas prefeituras sempre foi, aprova a 

construção, deixa a merda estourar depois na frente, que eu já não vou mais 

estar no cargo. E isso está se repetindo de novo, vocês lembram todos que, 

foram feitos prédios no sul da ilha que não tinha acesso à canalização, ainda que 

não tinha sido feita, e aí caminhão pipa leva a m**** para Jurerê para tratar lá, 

transbordou e jogou a m**** na praia, e que aconteceu aqui na Lagoa, essa 

estação de tratamento não era nem para operar, porque ela não tinha 

capacidade para o esgoto que ela era supostamente é planejada, e daí jogaram 

nas dunas ou excesso que é chamado de tratado, na verdade é o que a estação 

nunca foi planejada, não havia capacidade de processar isso tudo e chamar de 

barragem também é um eufemismo, simplesmente jogaram nas dunas, e após 

20 anos a m**** sedimenta, formam lodo, a água não drena mais para o lençol 

freático, e aí vai uma chuva mais forte levar a m**** para todo mundo ver, e agora 

a próxima grande ideia é um emissário, isso é século 21? Isso é uma solução do 

século 18, não é, então aqui a política é a prova construção deixa estourar a 

m**** lá na frente, e isso vai continuar a ser a gente não fizer nada.” Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Muito obrigado. Ailson Antonio Coelho representando a UFECO, 

por 5 minutos.” Sr. Ailson Antonio Coelho diz: “Licença pessoal, só um 

pouquinho, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos, primeiramente vou 

pedir a licença poética. Tua Lagoa Formosa, ternura de rosa, poema ao luar, 

Cristal onde a Lua vaidosa, sestrosa, dengosa, vem se espelhar. Parabéns, 

Lagoa. Força! Outra coisa, vou atender uma colega que ela pediu a para que eu 

desse um recado na questão de mobilidade, gente. É, ela é cadeirante e não 

conseguiu utilizar o banheiro, então, a gente já começa a ver como é que 

funciona a questão de inclusão, né, o processo aqui. E a minha prima ela não 

houve também, teve um acidente, ela teve uma pancada com a cabeça, ela 

queria entender o que a gente está debatendo, que a gente tá falando, ela 

também não consegue, que aqui a gente não tem a libras, não é, então a gente 

já começa a ver que não é inclusivo, não é. É, outra coisa minha solidariedade 
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aos moradores, né, que foram atingidos pela barragem, não é, é, fruto ali da mé 

gestão desta gestão, com relação, né, ao esgoto, com relação realmente o 

saneamento da ilha e da Lagoa da Conceição. Bom gente, eu tive lendo o plano 

diretor, e aí eu eu tentei encontrar alguns pontos no plano diretor que pudessem 

nos satisfazer ou nos incluir, correto? Mas eu estou falando do povão, tá, gente? 

Então assim ó, aí eu procurei como eles falam aqui emprego questão de turismo, 

aí eu olhei a questão do emprego, tá. Aí o que eu achei tá aqui atrás, ó tá? Aí eu 

fui procurar na questão de segurança, porque vocês viram que aqui pode ter um 

grupo miliciano aquela coisa toda, não é, aí eu digo, não ele deve ter alguma 

tática de primeiro mundo, coisa de FBI, CSI, e aí não achei nada. Daí gente, eu 

disse: não, mas eu preciso do serviço público, eu não sou um afortunado, como 

disse aqui o Mittmann, né. Pessoas de alta renda, baixa renda, eu sou de baixa 

renda, então tem que ter alguma coisa, algum equipamento público para me 

atender, gente. Aí eu digo: vou à saúde, e aí eu pensei deve ter um baita plano 

para a saúde porque vão trazer 10000 pessoas mais ou menos para cada bairro, 

e aí na saúde aí eu também não encontrei nenhum projeto para a saúde gente. 

Terreno, ampliação de posto de saúde, não tem previsão, isso aí a gente vê 

depois, como o Mittmann, me permita lhe chamar de Mittman, desculpa, é, que 

em uma reunião disse,  alguma coisa a gente ainda vai pensar com relação a 

esse assunto. Como se eu assinasse um cheque em branco, assino e lá na frente 

ele vê o que que vai fazer. Mas a educação eu disse, não a educação tem que 

ter, eu sou professor, pô, infelizmente também não encontrei nada, gente. Aí vem 

habitação, meu Deus, habitação tem, cara, porque a gente tem que acabar com 

as irregularidades, gente, nós temos que oferecer então o que é um projeto social 

deputação popular, aí sim, aí novamente eu também não encontrei nad,a isso aí 

a gente vê depois, e aí chega o saneamento, e aí o saneamento, gente, essa 

camisa é de 2016, tá, numa manifestação no norte da ilha, o que que mudou, 

nós temos mais praias poluídas, começando por aí, então o que que eu penso, 

o que que nós pensamos, e temos que pensar junto, porque já que não está 

escrito, a gente pode ter o direito de pensar, não? Porque se tivesse escrito, a 

gente entende que, tudo isso que está aqui, gente, principalmente os 

equipamentos públicos, é o seguinte essas 500000 pessoas estão por vir, não 

são pessoas pessoas de baixa renda, eles não estão pensando então em 

equipamentos públicos, então não virão pobres, muito pelo contrário, se não é 

essa, os pobres é que se mudem, certo, vêm pessoas aqui pensando em 

economia, em trabalho, em emprego, gente, na Câmara tem gente falando, você 

quer saúde? Paga. Você quer algum serviço? Pague. Tem vereador, e aí vai 

subir aqui, ai que eu estou preocupado com isso, que eu estou preocupada, 

querem destruir o serviço público, certo gente? É muita coisa para a gente 

debater, certo, tem um monte de coisa, mas eu quero dizer o seguinte, eu não 

vim aqui trazer propostas, porque eu venho dando propostas desde 2000, 

quantas foram aceitas? Pouquíssimas. Eu vim aqui, gente, porque a gente 

precisa se organizar, certo, se organizar socialmente, comunitariamente, que a 

gente não pode deixar isso passar do jeito que, não é eles, tá, gente, esse projeto 

é um projeto de poder da CDL, a ACIF, Conselho de Desenvolvimento e demais 

forças da cidade, que mandam infelizmente hoje no legislativo e no executivo. 
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Floripa é nossa e vamos lutar por ela!” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Rodrigo da 

Silva Vieira, representando a ACIF por 5 (cinco) minutos. Rodrigo Vieira 

representando ACIF por 5 (cinco) minutos.” Sr. Rodrigo da Silva Vieira diz: “Boa 

noite pessoal, meu nome é Rodrigo da Silva Vieira, eu sou coordenador de 

desenvolvimento urbano da ACIF e manezinho da ilha também, nativo, nascido, 

criado no Campeche, família nativa de várias gerações manezinhas, tem uma 

relação muito forte com a Lagoa, quem era do Campeche viveu a Lagoa, viveu 

o Carnaval da Lagoa, viveu o Rock Point, e até pegando isso, e mudando um 

pouco o início do meu discurso, eu faço um gancho aqui, porque a ideia mais 

propositiva, com propósito que eu vi aqui, foi do pessoal do Voo Livre da Lagoa, 

então em nome do meu tio, Roberto Sabiá, e também do Rodrigo Chagas, lá do 

Campeche, da Ícaro, coloco a ACIF à disposição também, para ajudar no que 

for preciso nesse sentido, porque a causa de vocês é nobre para caramba em 

quanto à questão do voo livre. Então, queria só fazer uma relação pessoal, que 

eu vejo muita coisa acontecendo aqui e eu discuto o Plano Diretor desde 2007 

(dois mil e sete), comunitariamente, pela Associação de Moradores Jardim dos 

Eucaliptos do Campeche, e a gente acaba vendo algumas controvérsias sendo 

faladas, né. Audiência pública versus Ministério Público Estadual. É uma 

inverdade o que está se fazendo aqui, não é, dizendo que a culpa é só do poder 

executivo, ou só do outro. Para pessoal, vamos parar de dividir a cidade, a 

divisão da cidade só favorece a classe política, não nos favorece enquanto 

cidade, ser mais humano o outro, está faltando isso, parece que é o pessoal de 

lá e o pessoal de cá. Aonde? Quando? Como? Porque? Quem participa dos 

processos de audiência pública há muito tempo em Florianópolis, sabe, 

nitidamente, que Florianópolis perdeu o seu efeito de audiência pública, virou um 

espaço de algazarra organizada, como showzinho que a gente vê aqui. Então 

isso não pode acontecer, isso não pode acontecer de jeito nenhum, perder o seu 

efeito de audiência pública. Então, a prefeitura desenvolve a estratégia de às 

vezes não fazer audiência, mas a gente também é responsável, eu sou 

responsável, nós todos somos responsáveis também, pelo que a gente fez com 

audiência pública, isso não é somar, isso não é ir para a frente. Desse jeito, eu 

só queria colocar assim, de uma forma ou de outra, Florianópolis não vai parar 

de crescer. Hoje, a gente tem uma taxa de 10 mil habitantes/ano chegando na 

cidade, isso não é porque Florianópolis é algumas cidades, como eu já vi alguém 

comparando com a Europa, que é boa de se viver, ou que pode crescer. Não, 

Florianópolis é desejada pelo mundo inteiro, todo mundo quer vim morar aqui. 

Então nós temos que dar um jeito de organizar o nosso uso do solo para quem 

já está aqui, que está uma baderna, está uma desordem, e para quem vai chegar 

a mais, porque não vai parar de crescer. A única pergunta que eu faço para todo 

mundo, é: como está, está bom? Do jeito que está hoje, com a 482 colocada aí, 

tá bom pessoal? A cidade está crescendo, ninguém tem 2 (dois) anos para 

reformar a cidade, não, ninguém tem mais 2 (dois) anos para discutir. A gente 

tem que discutir a cidade hoje, a cidade agora, a gente tem que discutir a cidade 

da irregularidade hoje, Florianópolis tem uma taxa, de 2014 (dois mil e quatorze) 

para cá, da 482 instaurada, nós temos 30 mil lotes lançados no cadastro 

imobiliário da cidade, 900 (novecentos) deles, apenas, foram de forma regular, 
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todos os outros foram irregular. A gente tem um levantamento pela ACIF, no sul 

da ilha feito já o referenciadamente, de 4500 (quatro mil e quinhentas) unidades 

clandestinas lançadas no sul da ilha, de 2014 (dois mil e quatorze) para cá, isso 

aí é fossa subdimensionada, esgoto que vai para a rua, o esgoto não está só na 

ligação clandestina, esgoto está em cada um que operacionaliza o seu sistema 

que fossa filtro sumidouro errado, contaminando o lençol freático, que também 

vai para os rios, e por mais que a gente não queira, os emissários já estão aí, os 

emissários já são os rios indo para o mar, esgoto está chegando lá. Se a gente 

tiver, apenas como medida, a coerção e não estímulo, a gente não vai em lugar 

nenhum, a restrição em excesso, ela vai ser sempre um tiro no pé, quem muito 

restringe, acaba potencializando o preço do risco, o quê que é o preço do risco 

num ambiente desse? É o preço do mercado de propina, que se abreao mercado 

irregular, é o preço de quem pode ou não parcelar a terra, quem gosta de muita 

terra hoje, de preservação em Florianópolis, é aquele cara que parcela irregular, 

é o cara que faz o parcelamento irregular de solo, esse cara gosta. Nós temos 

aqui, acredito, que muitas convergências e divergências. Se a gente continuar 

pensando e começando o nosso discurso pelas divergências, nós vamos somar 

o quê? Nós vamos ser uma cidade aonde? Vamos começar pela pela 

convergência, pessoal. A segregação é a pior coisa que a gente pode fazer. 

Também penso, igual o que foi muito colocado aqui, a cidade precisa pensar em 

3 (três) esferas, na minha visão. Ela precisa pensar em saneamento, ela precisa 

pensar em infraestrutura, e ela precisa pensar, sim, em Plano Diretor. O Plano 

Diretor está aí, é uma linha que a gente pode construir junto uma melhor 

proposição para mudar, se depois que tiver que atualizar, vamos atualizar. 

Agora, concordo com todo mundo, infraestrutura, ela tem que melhorar, e hoje, 

o modelo CASAN, como ele está colocado na cidade, Prefeito, desculpa, ele é 

inviável. A cidade não aguenta mais, a cidade não tem mais como comportar o 

modelo CASAN operando com os mesmos sistemas que a gente coloca. Então 

o problema está aí, nós estamos aqui marginalizando a verticalização, 

marginalizando o adensamento, porque tudo acaba em saneamento, mas 

enquanto a gente não botar o dedo na ferida, no modelo CASAN como está lá, 

a cidade não tem como ir sustentavelmente. Pessoal, nós temos hoje na ilha 

50% (cinquenta por cento) de APP, 6% (seis por cento) do território, são os 

nossos corpos hídricos, 23% (vinte e três por cento) são as zonas mais sensíveis 

ambientalmente, APL e APP, e os outros 21 (vinte e um) a gente vai ver 

urbanizar. Cabe a nós decidir o quê que a gente vai fazer, inteligente ou não.” 

Carlos Alvarenga chama o número 41, Sr. Estevan Pcharo, que não vai falar. 

Chama então, Maria Fernandes, por 2 minutos. Maria Fernandes? Maurício 

Manuel Vieira por 2 minutos. Sr. Maurício Manuel Vieira, por 2 minutos. “Boa 

noite. O meu pleito é um…” Sr. Carlos interfere: “Fala perto do microfone, por 

gentileza. Pode até pegar ele com a mão se quiser senhor.” “Meu pleito é um 

pleito particular de anos, eu sou proprietário aqui de uma pousada na Avenida 

das Rendeiras, construído num terreno de família, de herança, que há 55 anos 

tem planejado uma via que, na época, chamava-se CI 46, se eu não me recordo, 

e meu pai já faleceu em 81. Hoje eu sou o proprietário, eu acho que eu vou 

morrer e vou deixar para a minha filha e logo em seguida deve ficar para o meu 
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neto. Porque não tem um limite para a Prefeitura, ela vai botar lá uma estrada 

em cima de uma terra, e não tem limite de data para construir. Então o que eu 

pediria é que a Prefeitura, a hora que lançasse uma… fosse planejar uma 

estrada que ou indenizasse imediatamente ou uns 5 (cinco), 6 (seis) anos 

devolvesse aquela terra. Então, meu terreno está dividido em três e não se pode 

fazer nada ali. Então, eu gostaria de aproveitar que está cheio de vereador aí, 

as autoridades, que não sei se é na Câmara Municipal, mas fizesse lá um projeto, 

um PL, seja lá o que for, para botar um limite. A hora que a Prefeitura quer fazer, 

for fazer uma estrada, que seja breve ou indenize logo. Esse é o meu pleito 

principal, segundo…” Sr. Carlos novamente interfere: “Pessoal, vamos fazer 

silêncio, escutar o cidadão por favor. 30 segundos, tá senhor?” “Opa, bem 

rapidinho, sobre a Avenida das Rendeiras tá? A questão do lixo, o caminhão do 

lixo das 9 (nove) horas da noite, todos os restaurantes estão abertos…” Sr. 

Carlos fala para o técnico de som: “Para os 20 (vinte) segundos finais para ele, 

por favor. Pessoal, vou aguardar o pessoal fazer silêncio pra gente terminar de 

ouvir o cidadão." O Sr. Maurício retoma sua fala: “O caminhão do lixo vem, vai 

recolhendo o lixo na Avenida da Rendeiras e os carros vão atrás, porque a 

avenida encurtou, são 6 metros e 40 para cada lado da pista. Então é aquela fila, 

o ônibus, vai o ônibus para no ponto, para tudo. Então, não tem… então, acho 

que prejudicou um pouquinho, mas tudo bem. “Muito obrigado." O Sr. Carlos 

Alvarenga responde: “Nós que agradecemos. Eu vou chamar os próximos 

quatro: Telma Coelho, Rafael Porto Carvalho (não falará mais), Zoraia Vargas 

Guimarães, Mário João de Andrade Carqueja. Então pode iniciar Telma Coelho, 

por 2 minutos, por favor. Telma Coelho, por 2 minutos. Zoraia Vargas Guimarães, 

por 5 minutos. Associação de Moradores da Lagoa do Peri…. Senhor, desculpe. 

Então é a Telma Coelho, por 2 minutos. “Boa noite a todos, boa noite a todas. 

Nesse momento a terra viaja ao redor de si a 1.600 km por hora e viaja ao redor 

do sol a 67.000 km por hora. O sol, a terra, todos os planetas desenvolvem uma 

órbita ao redor das plêiades de 26.000 anos e nós seres humanos acreditamos 

que a terra é nossa e que todos os ecossistemas, mais lindos desse planeta 

estão aqui a disposição de nós saquearmos, a troco de lucros desmedidos. 

Simplesmente, em 500 anos de colonização, nós dizimamos 99% da mata 

Atlântica que cobria o litoral brasileiro de Norte a Sul. E a gente continua 

saqueando o planeta, a gente, as nossas florestas da serra estão em extinção, 

nossos animais estão em extinção, nossas águas estão poluídas e nós 

continuamos achando que temos a possibilidade de adensar, estamos pensando 

em verticalizar, nós temos que pensar em restaurar. O planeta está morrendo, 

será que vocês não estão se dando conta? A gente precisa restaurar essa é a 

palavra, e não…” Sr. Carlos Alvarenga retoma sua fala: Muito obrigado. Zoraia 

antes de passar a palavra, eu vou chamar a Márcia Fernandes, que chamamos 

anterior, tá? Márcia, sua palavra por 2 minutos. Aproveitamos para registrar e 

agradecer o retorno do Prefeito Topázio, obrigado. “Boa noite, boa noite a todos. 

Tem que falar rapidinho né? Enfim eu gostaria de começar a apontar um ato 

falho que está escrito aqui : “a cidade quer ouvir você”. Existe uma diferença 

muito grande entre ouvir e escutar, ouvir é um ato mecânico que não significa 

que a gente esteja refletindo, entendendo, se vocês quiserem realmente escutar, 
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entender o que as pessoas estão falando, tem que substituir a palavra “ouvir” por 

“escutar”, porque daí mostra que há um desinteresse. Novamente gente, isso 

não é um ato mecânico, realmente prestar atenção. Outra coisa, muito 

importante, vocês estão com conceitos muito ultrapassados, vocês precisam 

rever os conceitos que vocês estão utilizando, precisam frequentar mais as 

universidades, principalmente, o centro de filosofia e ciências humanas, que é 

para poder atualizar conceitos, tá. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas 

aqui, olha, primeiro lugar nós vamos falar assim olha, vocês não incluem a 

palavra antropoceno, vocês não sabem o que significa Era do Antropoceno, por 

favor, não dá tempo de explicar vocês vão ver, dever de casa tá gente, pra vocês. 

A educação ambiental não é para a gente só não, é para os nossos 

representantes também, por favor tá gente. Outra questão que vocês precisam 

se atualizar, transdisciplinaridade, precisa saber o que significa isso, não pode 

ter um viés só econômico, só de arrecadação, gente isso é vergonhoso, vocês 

são nossos representantes, vocês estão ganhando para isso, vocês são nossos 

funcionários, entendeu? Outra questão, a conurbação, vocês falaram na outra 

audiência, teve a questão, falaram sobre cidades compactas, cidades 

compactas, gente… vocês conhecem o conceito de conurbação? Eutrofização 

antrópica? Precisam entender! Escrevem por favor, verificar a eu-tro-fi-za-ção 

antrópica. Outro nome: biodiversidade, é outro nome que vocês estão usando de 

forma indevida, estão falando de turismo, mas não estou falando que é um 

turismo predatório. Existe uma diferença entre turismo predatório e o turismo, e 

o ecoturismo, a vocação da ilha é ecoturismo, não dá para misturar a 

verticalização com o ecoturismo gente, não pode…” Sr. Carlos retoma a fala: 

Muito obrigado pela sua palavra. Chama Sr. Rafael Caralho que não se 

apresentou. Sra. Márcia Fernandes. Zoraia Vargas Guimarães, representando 

a Associação de Moradores da Lagoa do Peri, por 5 (cinco) minutos. “Bom 

primeiro, boa noite a todos e todas. Queria dizer que eu aqui estou 

representando a Associação de Moradores da Lagoa do Peri, mas eu também 

sou membro do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Santa Catarina. Eu 

queria colocar que o que mais tem me incomodado nessa proposta, é essa 

questão de colocar o Plano Diretor como salvador da cidade, essa proposta de 

revisão. Acho que todo mundo aqui tem ciência que não é essa ferramenta, que 

é Plano Diretor, que vai salvar qualquer cidade. O que salva a cidade é a vontade 

política, é política pública. Porque essa cidade tem problemas. (...) mostrou aqui 

ruas sem asfalto, sem esgoto, inclusive a dificuldade que se colocou em resolver 

os problemas e a tentativa até de muitas vezes passar e repassar essa 

responsabilidade para a sociedade, quando não é. Na verdade a sociedade tem 

parte, mas quem assume é o governo que tem essa responsabilidade, é como 

alguém que assume uma empresa, quer que essa empresa dê certo. Quem 

assume? O Prefeito, tem que assumir a responsabilidade de sanear a cidade, 

tornar a cidade melhor pra viver, não pode simplesmente lavar as mãos e dizer 

que a cidade está um caos e que é um Plano Diretor que vai resolver. E também 

não é adensamento e verticalização que vai resolver qualquer problema da 

cidade, porque senão São Paulo gente, Rio de Janeiro, seriam as melhores 

cidades do mundo, vamos combinar! Não é adensamento e verticalização que 
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vai trazer infraestrutura, é ao contrário, a gente precisa de infraestrutura primeiro, 

como bem foi dito aqui por todo mundo, precisa de infraestrutura primeiro pra 

depois fazer, é a demanda. Outra questão: a cidade vai crescer inevitável sim, 

inevitável, nós temos, eu considero, duas formas de crescimento: o natural e o 

incentivado. Aqui nós estamos falando de um crescimento incentivado, nós 

precisamos desse crescimento incentivado? Ou podemos primeiro resolver os 

nossos problemas atuais e trabalhar com uma proposta de crescimento natural? 

Nós não precisamos incentivar o adensamento… nós não temos condições, 

minha gente, vamos ser realistas. Não podemos ser loucos a esse ponto, de 

propor um Plano Diretor sem um diagnóstico concreto da cidade, sem estudos 

realmente embasados, que nos apresentaram de diagnóstico meu Deus? Não 

precisa ir na academia para saber disso, que falta um diagnóstico que dê 

consequência de fato a um Plano Diretor, que seja eficiente. Não é possível isso 

gente. Então assim ó, eu quero colocar também uma conversa que está sendo 

colocada para nós, que eu considero de certa forma uma chantagem, com o 

objetivo de tentar passar rapidamente essa proposta, essa revisão, está sendo 

falado para nós que esse Plano Diretor vai regularizar a situação de todo o 

mundo. Então gente, eu trabalho na cidade, com arquitetura… o que regulariza 

aqui na cidade? Lei 707, REURB, é o que regulariza, zoneamento também, 

alteração de zoneamento. O que aconteceu com o plano de 2014? Quando ele 

chegou lá na Câmara de Vereadores, o plano de 2014 foi totalmente modificado. 

O que a população decidiu não foi levada em consideração, foram feitos o que? 

Mais de 600 emendas mudando o zoneamento. Então se quiserem resolver o 

problema de um zoneamento que está errado, como houve realmente erro no 

plano de 2014 quando foi lançado no mapa, o zoneamento, o que que 

aconteceu? Zonas que eram áreas residenciais, por exemplo, foram 

transformadas em APP e zonas… e aí o inverso também, zonas de APP em área 

residencial, o que inclusive está causando prejuízo para a nossa conservação 

ambiental. Então esse problema do zoneamento pode ser resolvido na Câmara. 

A questão da regularização nós temos um grande problema gente, muita gente 

desiste de regularizar nessa cidade porque leva mais de 2 (dois) anos, primeiro 

você tem que contratar um profissional, isso vai te custar uns dez mil reais, 

depois você demora na vigilância sanitária que… vendo o problema que 

acontece na Lagoa Conceição, a explosão aí da barragem e tal, não atua 

diretamente e ao mesmo tempo o cidadão comum que vai aprovar um projeto 

hidrossanitário de uma pequena residência com fossa, filtro e sumidouro, 

demora 2 (dois) anos, porque é um preciosismo absurdo na vigilância sanitária, 

é absurdo. Então o cidadão vai pagar dez mil, 2 (dois) anos para aprovar na 

vigilância sanitária, mais dez mil pra construir um novo sistema hidrossanitário e 

mais a multa, ele vai ter que ter mais de trinta mil gente, quem é… qual é o 

cidadão classe média que tem essa disponibilidade hoje em dia? Tá difícil! Então 

se regularizar nessa cidade não é fácil e eu gostaria que o Prefeito e os técnicos 

aqui tomassem em consideração isso. Que é preciso sim tornar a cidade legal, 

mas é preciso que a gente tenha essa boa vontade e não é com esse Plano 

Diretor. Não há pressa, é realmente agindo com vontade política pra trabalhar 

pela cidade e acho que a gente tá aqui pra isso, pra trabalhar por essa cidade 
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pra que ela seja uma cidade melhor. "Obrigado." O Sr. Carlos fala: Nós que 

agradecemos. Antes de passar a palavra para o Mário João de Andrade 

Carqueja, eu vou chamar os próximos quatro: Rafael Santiago Pedretti, Bruno 

Negri, Marcelo Osvaldo da Silveira, a Mônica Milan, não vai falar, número 51, e 

a Vereadora Carla Ayres. Sr. Mário João de Andrade Carqueja, sua palavra 

por 2 minutos. “Uma boa noite a todos. Eu vou tentar falar rápido aqui porque eu 

não quero perder a oportunidade. Agradecer as palavras do nosso querido, 

nosso vereador aqui da Lagoa, o Renato da Farmácia, foi perfeito. Agradecer 

também ao Michel, não concordo com tudo, mas também ninguém vai concordar 

em tudo o que eu vou falar, mas agradeço assim mesmo, principalmente na 

questão de proteger as pessoas que têm propriedades, ao contrário do rapaz 

que falou aqui, eu tenho 350.000 m² de área de preservação permanentes 

comprada em 1980. Com um sacrifício muito grande, lutei para que aquilo ali se 

transformasse numa área linda da mata Atlântica. Então dizer que isso é 

especulação, que eu absolutamente, eu tenho três pequenas residências na 

propriedade e pago sessenta mil reais por ano de IPTU, é brincadeira. Então 

gostei muito das suas palavras em relação à proteger, porque quem protege a 

propriedade é de área de preservação é o proprietário privado, não é o poder 

público porque, como ele falou, o poder público não tem, não funciona, se 

funcionasse era uma maravilha, o socialismo daria certo. Então a segunda… 

muito obrigado, muito obrigado. A segunda coisa que eu quero falar, que é muito 

importante, vocês não tem culpa, mas essa obra de engenharia que fizeram aqui 

na Avenida das Rendeiras é uma vergonha, se eu tivesse um aluno meu, sou 

engenheiro, que me apresentasse um projeto desse, ele não se formava em 

engenharia, ah não ia se formar! Isso é uma vergonha, isso é um escárnio à 

população da Barra da Lagoa, da Praia Mole, da Joaquina, das Rendeiras, da 

cidade toda. Bom, outra coisa que eu acho que precisa ser providenciado é a 

questão da ponte, não me venham com viaduto tipo Ilha do Governador para 

fazer aqui, de concreto, façam uma ponte bonita com um projeto de arquitetura, 

não vai dar para falar tudo, com um projeto de arquitetura, uma coisa bonita que 

valorize a nossa Lagoa, entendeu? Isso é o que eu desejo e abram a boca para 

que troque bastante água, pra que e se for possível, botem água da Joaquina 

bombeando lá no… muito obrigado.” Nós que agradecemos. Caso o senhor 

queira fazer mais manifestações, a consulta pública estará aberta até dia 12 de 

agosto, ok? Pode fazer a vontade. Raphael Santiago Pedretti, por 2 minutos, 

número 48. “Boa noite! Eu queria aproveitar o meu tempo de fala aqui para me 

dirigir a quem ainda está presente aqui, porque eu vejo que se dependesse de 

quem está presente aqui, desse lado, esse encontro não estaria acontecendo, 

um exemplo disso é o desinteresse, muitos ali não largaram o celular até agora. 

Então eu aproveito para que possa fazer coro, a voz das nossas reivindicações, 

que a gente consiga levar e batalhar pelo que a gente precisa para o nosso 

bairro. Quem mora aqui no bairro conhece as coisas que a gente precisa. Não 

precisamos de mais pavimentos, antes de ter a cobertura de saneamento do que 

já existe, existe é… eu esperava escutar né, nessa explanação que o pessoal 

trouxe, planos concretos, não para receber mais as pessoas, mais pra sim 

trabalhar melhor com o que as pessoas já estão aqui, para que a gente continue 
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sendo a Capital de qualidade de vida no Brasil. Florianópolis é cartão… A Lagoa 

da Conceição é cartão postal de Florianópolis e está sendo completamente 

sucateada. Quanto tempo o poder público não olha pra Lagoa? Eu participo, a 

minha família sempre me levou no Abraço da Lagoa, desde pequeno eu vejo que 

as reivindicações não são de hoje, de ontem, são de anos atrás e nunca foi feito 

nada para melhorar isso. A estação de tratamento da Lagoa está completamente 

estourada e isso é um exemplo do que aconteceu, literalmente. O que estão 

fazendo com a obra das Rendeiras, eu sou empreendedor, eu tenho um espaço 

comercial nas Rendeiras, estou saindo completamente prejudicado, não só eu, 

mas toda a população que vive para lá, que tem negócios lá, pela falta de gestão, 

de profissionalismo, de uma obra de interesse da população, não tem em 

nenhum plano, não foi apresentado para a população ainda, para o comerciante 

local, como que vai ser essa obra, já está sendo feito, o que está feito já precisa 

de manutenção, não tem plano nenhum de sincronização das Rendeiras com 

Osni Ortiga. Não adianta trocar seis por meia dúzia, já está precisando de 

manutenção, se o entroncamento continua, se vai estourar na frente, então eu 

gostaria que a população continuasse marcando presença com essa crítica, 

porque se depender do lado de lá, a gente vai só engolir o que eles têm para nos 

oferecer. “Obrigado pelo espaço." O Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sr. 

Bruno Negri, por 5 (cinco) minutos, representando a AMOLAGOA. “Boa noite, 

boa noite. Meu nome é Bruno Negri, eu sou, estou presidente da Associação de 

Moradores da Lagoa, antes chamada de AMOLA, todos vocês conhecem, e 

agora chamada de AMOLAGOA. E essa mudança de nome ela é simbólica, mas 

ela é muito profunda né, respeitando todo o histórico de luta que AMOLA teve, a 

gente percebeu que era o momento de demonstrar o nosso amor pela Lagoa e 

por isso a mudança de nome. Mudança de nome simbólica, mas que também 

traz uma responsabilidade. Quando eu assumi enquanto presidente da 

AMOLAGOA, eu ouvi das nossas associações coirmãs, aqui da Lagoa, que a 

AMOLA era a associação mãe, aquela que representava outras associações que 

estão fora da área de jurisdição da nossa associação. E é com esse senso de 

responsabilidade que eu venho aqui fazer essa fala, porque nós estamos falando 

de algo muito sério e eu aproveito para dizer que eu atuo na área do meio 

ambiente desde 2011, na área de mobilidade também, e eu… ô Michel parabéns! 

Eu nunca vi um secretário tão bom quanto Michel, você nos engrandece, a 

cidade precisa de pessoas como você e nós precisamos ter a responsabilidade 

de entender aquilo que está sendo proposto, porque o que foi proposto aqui, e 

eu posso falar porque eu li minuciosamente todos os documentos que já foram 

publicados, não fala de adensamento, é curioso né? O que se fala na Lagoa da 

Conceição é de favorecer algumas centralidades gerando contrapartidas, 

exatamente Jeffrey, cadê o Jeffrey? Exatamente Jeffrey, exatamente tio Beto, 

exatamente Alemão, aquilo que nós propusemos para salvar o voo livre, porque 

depois de brigar muitos e muitos anos, fazer manifestações, protestos, sabe o 

que aconteceu? Nós perdemos, venderam sonhos e entregaram frustrações, e 

é com essa responsabilidade que a gente deve tratar esse assunto, porque quem 

vende sonhos, entrega frustrações. A realidade é dura, falta saneamento na 

Lagoa? Falta! Cadê a CASAN que tem uma avaliação ruim ou péssima na Lagoa 
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de 86%? Quantos vieram aqui criticar o saneamento e falaram o nome da 

CASAN? A causadora daquele desastre que lançou 130 milhões de litros de 

efluentes na Lagoa da Conceição! Quantos têm coragem de falar? Não falam 

porque são amigados! Fora CASAN! A CASAN é a causadora de desastres 

diários, cotidianos, que eu vou lá e filmo e mando para o Ministério Público 

Federal e sabe o que acontece? Nada! “Ah, a gente vai fiscalizar, a estação é 

elevatória…”, não acontece nada. Quem foi contra o emissário também deve 

pensar, porque tem a sua parcela de contribuição com o desastre que aconteceu 

na Lagoa, agora estamos fazendo tratamento terciário na estação e vamos ficar 

acumulando aquela água até quando Beatriz? São 30 (trinta)… eram 39 (trinta e 

nove) meses de capacidade daquela Lagoa de evapoinfiltração, já se passaram 

16 (dezesseis). Aquilo vai estourar de novo! Até quando? Precisamos ter 

responsabilidade. O tempo é curto mas eu queria anotar algumas coisas: tem 

um cidadão aqui que morreu, não vou citar nome porque já faleceu de COVID, 

que tem uma série de empreendimentos aqui na beira da Lagoa, era processado 

pelo Ministério Público Federal a 15 anos, gastou dezenas, centenas de milhares 

de reais para se defender. Uma vez eu perguntei a ele: “cidadão, você abriria 

mão de 15 (quinze) metros na orla da Lagoa, se no seu empreendimento, ao 

invés de ocupar uma grande área, você pudesse fazer três pavimentos?”, 

“Bruno, eu assinaria na hora!”. Nós perdemos! E vamos continuar perdendo as 

áreas da orla, as áreas públicas, as áreas de lazer, as áreas de pouso, Gilberto, 

enquanto nós formos intransigentes e hipócritas. Quantos daqui são 

descendentes de índios carijós? Ninguém, nem eu, nem vocês. Nós somos todos 

forasteiros que chegamos aqui, eu nasci, sou nascido e criado na Lagoa da 

Conceição, chegamos aqui e agora não queremos que ninguém mais venha. É 

muito bonito, né? Mas eu vou dizer, a Lagoa já está decrépita! A Lagoa já passou 

do ponto e se ela passou do ponto, eu quero que vocês apontem quem que nós 

vamos mandar embora. Quem que a gente vai mandar embora? Porque a Lagoa 

está poluída, não está? Não tem uma mobilidade de ***** aqui no Morro da 

Lagoa? Quem que a gente vai mandar embora para salvar a Lagoa? Não é assim 

que se resolve as coisas. Nós precisamos de responsabilidade e algo que eu 

disse lá em dezembro, eu vou repetir Prefeito: a Prefeitura já avançou muito em 

transparência, em diálogo e etc., mas precisa evoluir mais e nós da Associação 

de Moradores vamos fazer quantas oficinas forem necessárias para que 

qualquer morador da Lagoa conheça na plenitude, com profundidade, tudo 

aquilo que for bolado pelo Conselho da Cidade, pela Prefeitura ou pela Câmara 

de Vereadores, quantas vezes forem necessárias. Esse é o pedido do morador 

da Lagoa da Conceição. Obrigado.  O Sr. Carlos agradece e chama Sr. Marcelo 

Osvaldo da Silveira, por 2 minutos. “Boa noite, boa noite pessoal. Queria aqui 

humildemente pedir um pouco mais de respeito aí com a comunidade da Lagoa, 

por tudo o que a gente vem sofrendo aí. O manezinho, o nativo, tem o hábito de 

jogar a sua tarrafa, tirar o seu alimento da Lagoa e infelizmente hoje não dá para 

fazer isso. Portanto a poluição que acontece, devido a CASAN, não é só a 

barragem que rompeu no dia 25, já há anos que a gente vem sofrendo. Então 

um pouco mais de respeito com a tradição da ilha, com a localidade, com a 

tradição que tem aqui na avenida dos Rendeiras, aqui na Pracinha da Lagoa. A 
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obra que está na Rendeiras, está um caos. Afeta diretamente os comerciantes 

locais, tão se tirando todas as vagas, praticamente mais de 50% das vagas da 

avenida das Rendeiras e quem acaba sendo prejudicado é diretamente os 

comerciantes, que dependem, depende daquela renda, que tem a renda de bilro, 

é o restaurante que vende pescado, que por sinal hoje em dia o pescado está 

contaminado, o nativo tem o hábito de ali tirar o seu alimento da Lagoa, que está 

contaminado, isso está relacionado direito à saúde da comunidade. Saneamento 

básico acho que é o mínimo e não está sendo respeitado, tá se falando em 

construção, em aumentar andares e o respeito com a comunidade? Eu acho que 

isso está faltando, então humildemente eu peço aí mais respeito com a nossa 

Lagoa, que tá morrendo. É isso." O Sr. Carlos agradece e fala que antes de 

passar a palavra para a Vereadora Carla, vai chamar os próximos quatro: 

Roseane Panini, Gabriel Nicolodelli da Silva, Jeffrey Hoft e Betina Adams. A 

Vereadora Carla Ayres, por favor, 5 minutos sua palavra. “Obrigada. Queria 

cumprimentar essa plenária ainda resistente em nome dos próprios moradores 

da Lagoa que se fazem aqui presentes. Pra quem não me conhece, eu sou 

Vereadora Carla Ayres, sou representante do Partido dos Trabalhadores na 

Câmara Municipal e nós temos ido, um conjunto de parlamentares, a todas as 

audiências até o momento, registrar algumas questões que já foram colocadas, 

inclusive pelos Vereadores e Vereadora que me antecedeu, relacionado a como 

o processo de participação chegou até o momento e eu não vou me alongar 

porque vocês já conhecem essa história que nos trazem a essas audiências. 

Mas eu, particularmente, também tenho acompanhado essas reuniões porque 

ainda estou em busca de algumas respostas sobre a proposta apresentada pela 

Prefeitura de revisão do Plano Diretor e não fui contemplada em nenhuma das 

reuniões. “Mas Carla, nós estamos aqui na da Lagoa, já tiveram de outros 

bairros, cada bairro é uma coisa, não é?”, pois é, cada bairro deveria ser tratado 

com as suas peculiaridades, mas tudo tem sido apresentado de uma forma 

padrão, pensando a cidade de uma forma como se ela não tivesse 

excepcionalidades. Como se a Lagoa fosse igual os Ingleses, que fosse igual 

Coqueiros, que fosse igual o Centro e que cada bairro fosse a mesma coisa. 

Inclusive na audiência anterior, o Michel questionou ao final da audiência se lá 

em São Paulo, na revisão do Plano Diretor do Fernando Haddad, pôde ser 

aplicado centralidade, por que que aqui em Florianópolis não pode? Bom, eu fiz 

Ciências Sociais, não fiz Arquitetura, mas eu acho que é óbvio que Florianópolis 

não é São Paulo. Que São Paulo não tem dunas, que São Paulo não tem tantas 

lagoas naturais, que São Paulo não é uma ilha, que São Paulo não tem restingas, 

que São Paulo não tem zonas de preservação, que São Paulo é uma outra coisa, 

portanto, não dá para comparar os modelos. Outra questão que foi colocada na 

audiência de hoje, que eu acho que é importante registrar, falou-se aqui em 

algum momento que nós temos que partir dos consensos possíveis para 

construir o Plano Diretor. Eu queria dizer que até o momento fui em todas as 

audiências públicas, todas, tá aqui a Zena que não me deixa mentir inclusive, 

90% ou mais das falas de quem se manifestou é contra o modelo apresentado. 

Então a gente precisa começar de novo, se a gente tem que partir do consenso, 

se a gente tem que partir daquilo que é o que a população quer, não tá valendo. 
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Que resposta a gente vai dar? Se o que tem sido dito é que a partir, depois das 

audiências públicas, vai se fazer um relatório, vai se colocar no site da Prefeitura, 

não vai ser voltado para os bairros de acordo com o que eles estão dizendo, para 

saber se o que saiu, o que entrou, tem a ver com o que vocês disseram e vão 

mandar para a Câmara Municipal… Como que a gente vai lidar com o fato de 

que 90% é contra ao que está sendo colocado? Por isso que é tão importante, 

que nós vereadores e vereadoras, estejamos aqui. Existe toda essa questão da 

centralidade de alguns bairros colocados, como eu disse, Florianópolis é diversa, 

eu não acho que o modelo que vale para um lugar, vale para o outro e que em 

todo lugar a gente precisa descartar esse modelo. Agora, bairros como a Lagoa, 

que não é o fim da linha, eu não sou arquiteta, vou usar uma expressão aqui que 

eu nem sei se existe, mas eu enxergo a Lagoa como um bairro volante, que nos 

leva de um lugar para o outro, por aqui trafegam pessoas para chegar em outras 

localidades, chegar na Mole, chegar na Barra, chegar na Joaquina. Este modelo 

não é a mesma coisa, não sei como que a gente vai resolver a questão de 

mobilidade que foi colocada aqui, colocando mais pessoas ou não, porque, eu 

ainda vou trazer esse número para a próxima audiência. O problema da moradia 

em Florianópolis não é a falta de habitação, não é a falta de apartamentos, não 

é a falta de casas, porque se os senhores e as senhoras, por exemplo, passarem 

na Beira Mar neste horário e olharem para os prédios, mais de 50% vai estar 

apagado. Portanto, existe uma concentração de renda e uma desigualdade que 

não vai ser resolvido elevando andares de prédios, certo? E por fim, nos 20 

segundos que me resta, falaram aqui que a gente tem que morar em cima das 

baladas, não é? Como foi colocado aqui no início da reunião. O senhor Coronel 

Araújo, sabe muito bem, que lá no centro leste, por conta de ter moradia em cima 

de balada, quem ousa usar o espaço público e ir nas baladas é recebido à 

bala…” O Sr Carlos agradece a fala da Vereadora e chama Sr. Mônica Becker 

que não se apresentou. Chama a Sra. Roseane Panini, por 5 minutos, 

representando a AMOCAM, Associação de Moradores do Campeche. “Boa 

noite, boa noite a todos que estão aqui até agora né. Eu sou, eu estou 

representando a Associação de Moradores do Campeche que é um bairro que 

está aqui do ladinho da Lagoa da Conceição e sofre tanto quanto a Lagoa, tanto 

quanto o Porto, tanto quanto toda essa localidade, por falta de saneamento 

básico. Nós somos lá da… eu gostei muito do que o nosso Vereador Renato 

falou, ele falou da Lagoa do Peri, mas você esqueceu que o Aquífero Campeche 

também faz parte e que fornece água para toda essa região até a Barra, até a 

Barra da Lagoa. Então é o seguinte, se vocês puxarem o Plano Municipal 

Integrado de Saneamento Básico do Município, você vai ver lá, que a CASAN, 

ela já fez um estudo, que ela está tirando 200 litros por segundo de água e que 

se ela passar dessa quantidade, ela pode… aliás a Lagoa do Peri pode entrar 

em colapso porque tem as cianobactérias. Se você passa dessa quantidade que 

você retira, ela não tá conseguindo repor essa água, isso também acontece com 

o Aquífero Campeche, isso eles estão tirando de lá, eu vou ver aqui, 169 litros 

por segundo de água e é ali que mora o perigo porque é uma região que é muito 

frágil, porque a água que vem para o Aquífero Campeche vem da chuva, se 

acontecer de adensar o Campeche, já vai diminuir essa quantidade de água, 
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porque a chuva não vai ser absorvida e também tem a poluição, porque tipo, 

todo mundo fazendo o esgotamento sanitário, ele pode também contaminar esse 

Aquífero. Esses dados de 200 litros por segundo e 169, isso é de 2011 e lá no 

relatório da CASAN, ela já diz que não há como atender esse déficit atual e 

futuro. Então quer dizer, a gente já está desde 2011, com déficit de água, isso 

quer dizer, como é que a gente vai aumentar, adensar, e aumentar a quantidade 

de gabaritos aqui, se tem esse problema já naquela época, 2011. Então é só 

uma reflexão, tem muito mais coisas né, a gente passa aqui vê a mobilidade 

urbana, vocês veem, qualquer dia da semana você passa na avenida das 

Rendeiras, que liga a Barra da Lagoa, que liga Rio Vermelho, as pessoas 

passam por aqui, vai pra Joaquina, são filas intermináveis e aí como é que fica 

esse… a mobilidade ? Alguém falou da saúde também, nós não temos equipes 

médicas suficientes agora…” Sr. Carlos chama a atenção dos presentes: 

“Pessoal, vamos respeitar a fala da pessoa, por gentileza, da senhora.” “Como 

é que a gente vai trabalhar com a saúde? A saúde. O emprego, alguém falou… 

o próprio Michel Mittmann, falou que “ah, vamos construir hotéis, que vai dar 150 

unidades de emprego”, mas é esse emprego que a gente precisa? Por que não 

um centro tecnológico? Que daí vai gerar… as pessoas vão conseguir melhorar 

a sua qualidade, vão ter… melhorar é… trabalhos técnicos, vai melhorar. Porque 

se a gente pensar em ser camareira, a gente vai conseguir o que? Um 

dinheirinho mínimo? Então vamos trabalhar para ter essa educação melhor aqui. 

Enfim, é tanta coisa, uma coisa que eu deveria ter falado lá no início, que esse 

processo está todo errado, porque ele tem que ficar, tem que ouvir a população, 

ele não é um Plano Diretor sem participação popular, tem que ser ouvida a 

população, eu aqui tenho 5 minutos porque sou de uma Associação de 

Moradores e vocês que moram aqui e só tem 2 minutos para falar? Todo mundo 

deveria ter 5 minutos, não… todo mundo teria que ter oficinas, seminários, tinha 

que ser assim discutido, cada um sabe do que acontece na sua própria rua, cada 

um sabe o que acontece no seu próprio bairro, ninguém foi ouvido. Então a gente 

não pode legitimar esse Plano Diretor que eles querem para nós, a gente tem 

até 2024, não é agora em setembro que a gente tem que decidir isso, a gente 

tem que escutar as pessoas, a comunidade, isso não está sendo feito. Isso aqui 

não dá pra fazer só numa audiência pública e nem no site, nem é todo mundo 

que tem acesso ao computador também para colocar…” Sr. Carlos agradece e 

chama Gabriel Nicolodelli da Silva, por 2 minutos. Gabriel? (Não apareceu para 

falar) Então chama Sr. Jeffrey Hoft, por 2 minutos.  “Boa noite. Meu nome é 

Jeffrey, eu moro aqui na Lagoa há 30 e poucos anos. Representei a Lagoa por 

muitos anos, no último processo participativo para elaborar o Plano Diretor. Eu 

sinto que o problema que a gente tem hoje, não é que a gente tem posições 

diferentes, é que de fato, eu prestei também Bruno, bastante atenção, eu entrei 

no site e li os todos os documentos da Prefeitura sobre a gente, até agora. Mas 

o Secretário, Prefeito, vocês não fez nenhuma proposta concreta e real para 

nossa Lagoa. No momento essa audiência foi forçado pela justiça, e um 

momento que justiça determinou que foi necessário de chamar essas 

audiências, a proposta concreta, a minuta como Projeto de Lei, foi retirado do 

site. Eles não querem para a gente conhecer e debater. E o problema não é 
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somente isto, é questão de por que vocês não querem para a gente conhecer? 

Isso dá medo, por que vocês não, sabem, quer mostrar suas propostas reais? 

Quando fizemos projeto participativo com bastante participação com os técnicos 

do IPUF, a gente deixou muito claro depois de dezenas, dezenas de oficinas, 

seminários, com muito apoio de outras Prefeituras. A gente deixou claro o que a 

gente quer. A gente quer um corredor de ônibus que deixa a gente rapidinho no 

centro, ou na UFSC, que o no HU, ou na UDESC, sem entrar no carro particular. 

A gente quer espaços públicos verdes de lazer, que seu próprio avaliação mostra 

claro que a gente não tem. A gente pode fazer o parque aqui no Vassourão, a 

gente também quer espaços verdes privados. A gente ganhou um porção de 

prédios aqui, mas também determinou que cada lote tem que ser 30% verde e 

impermeável, é isso que a gente quer e a gente tem que ter. E o pior… e vocês 

criam uma grande fantasia, os problemas que a gente tem são enormes, 

ambientais e urbanos, e a solução e adensamento? É dar medo essa história. 

Então se você quer nosso confiança, por favor, faz moradia acessível para todos. 

Acessível para todos. Isso que a gente precisa na Lagoa também. A gente quer 

corredor de ônibus…” Sr. Carlos Alvarenga agradece e diz: antes de dar a 

palavra a Betina Adams, eu vou chamar os próximos quatro: Marcos Pinheiro, a 

Mirta das Neves (não vai falar), o Vereador Marquito, Francisco Costa e Sílvia 

Jensen. Sra. Betina Adams, por 2 minutos, pode falar. “Isso, Betina Adams. 

Muito obrigada, muito obrigada por poder falar, por poder me manifestar. Então 

eu vim aqui, bom, antes de mais nada, as falas que me antecederam tinham 

coisas realmente fantásticas e muito, muito valiosas, muito obrigada por essas 

reflexões. Eu vim falar aqui sobre a questão da paisagem do patrimônio cultural, 

eu vim falar sobre a nossa identidade, a nossa memória, aquilo que nos 

caracteriza e aquilo que nos diferencia dos outros, que faz com que as pessoas 

queiram vir para cá e queiram morar aqui. Ou seja, nossos potenciais, valorizar 

nossos potenciais e também pra, vamos ser atuais, não é só a questão dos ODS, 

do desenvolvimento sustentável, mas é também a questão do câmbio climático 

gente, o câmbio climático que temos que realmente enfrentar e realmente essa 

gestão, essa Prefeitura tem que começar a fazer um trabalho nisso. Mas eu vou 

voltar ao meu assunto, que eu trabalhei muito tempo no IPUF, com relação a 

isso e falar um pouco da preservação, a preservação dos nossos tesouros, das 

belezas naturais que são únicas e a questão das nossas casinhas excepcionais, 

são casinha de valor, os nossos caminhos tradicionais, os caminhos que se 

tornam trilhas ecológicas ou então ruas históricas. Nós temos ruas históricas nos 

centros que nos contam da nossa memória urbana e que podem ser resgatados. 

E eu queria então ainda falar, antes de esquecer, a questão da paisagem das 

vias panorâmicas, realmente ampliar as vias panorâmicas, os cones visuais que 

são referenciais e dos lugares que são mirantes especiais, e queria reforçar 

também a fala do patrimônio imaterial, tanto do tradicional, quanto dos esportes, 

tem toda razão…” Sr. Carlos toma a palavra: muito obrigado Betina. Sr. Marcos 

Pinheiro, por 2 minutos. “Boa noite. Eu queria que levantasse a mão quem sabe 

onde é que é a Caieira da Lagoa! A caieira, quase ninguém sabe. Daí vocês não 

sabem onde é a Caieira? Neste momento a Caieira está sem luz, porque tem 

uma árvore que caiu, uma árvore que a gente já vem falando há muito tempo 
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que vai cair e hoje à noite caiu, a Caieira está sem luz. Então seria muito bom 

vocês, em vez de ir direto pro Centro, dar uma passadinha lá pela Caieira, 

alguém aí vai saber onde é que é a Caieira. Passa ali na Caieira e já vê essa 

situação complicada. Bom, eu estou há muito tempo pedindo, uma das 

demandas é para botar uma placa de trânsito. Michel agora vai me conhecer 

pessoalmente, já no computador dele tem uma lista das demandas aqui da 

Lagoa que precisam, são muito simples, coisa muito simples tá, eu sei que tá 

muito complexo o debate aqui, eu vou falar de faixa de pedestre no lugar errado, 

de falta de acessibilidade, aqui nesse trevo da esquina tem a ciclovia e não tem… 

a calçada não foi rebaixada. Coisas muito elementares que aqui na Lagoa 

precisa. Aqui na Lagoa é permitido cortar uma rodovia, viu Prefeito, quatro pistas 

da rodovia é permitido cortar de carro do lado de cá. Do João Pacheco até a Rita 

Lourenço, até a Laurindo Januário é permitido cortar, de lá para cá, mas daqui 

para lá é. É uma coisa bastante simples de ser resolvida, mas demora muito, 

demora muito, demora muito essa questão de… sabe então assim, aqui não é o 

foro para isso, mas as demandas são muito sutis, muito simples, o nosso 

entender a gente fica isolado aqui com pouca mobilidade para fazer as coisas. 

O Amarildo se desdobra para fazer, mas ele não tem recursos para isso. Então 

é isso o Michel tem ali no computador dele pelo menos umas 30 demandas, 

coisas muito simples, muito sutis tá, que é fácil de resolver, é só uma atenção 

especial. Já vou aproveitar vou sugerir que tenha uma reunião parecida com 

essa, pra resolver as demandas locais, só com o morador de preferência, sem 

vereador tá, sem vereador, só moradores tá? Aqui só para uma… talvez 

trimestral, quadrimestral, só para resolver as questões simples aqui do bairro, 

questões pequenininhas, beleza. Obrigado.”  Sr. Carlos Alvarenga: 

agradecemos. Chama a Sra. Mirela das Neves que não se apresentou. Vereador 

Marquito, por 5 minutos. “Muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas. Ainda 

aqui todo mundo resistindo, quem ficou até a finaleira, a gente está no número 

58, eu acho que vai é passar do número 75, se eu não me engano, então a gente 

tem ainda um chão pela frente. Quero cumprimentar também o Prefeito e toda a 

mesa. Queria trazer algumas reflexões, assim eu tenho estado em todas as 

Audiências Públicas Distritais, até porque eu sou um dos principais interessados 

nesse processo, a gente conseguiu garantir esse processo de audiências, em 

janeiro de 2021. Foi tentado passar na Câmara a revisão do Plano Diretor, por 

um voto ela não foi aprovada e deu origem a tentativa de uma única audiência 

pública e que foi desconsiderada pela justiça como um processo de revisão do 

Plano Diretor. Então acho que isso é importante a gente deixar aqui bem 

estabelecido para todas as pessoas. O primeiro ponto que eu quero trazer, é que 

grande parte das demandas que vêm até aqui à frente, são questões pontuais 

de alteração, ou de melhoria ou de inconsistências que o atual Plano Diretor tem, 

a lei complementar 482, que é fruto de mais de 600 emendas na Câmara em 

2014. A gente não quer que isso se repita e por isso a gente está aqui ouvindo 

essas demandas para garantir que o projeto que vá para a Câmara tenha as 

demandas da comunidade, as reivindicações sugeridas, entregues dentro do 

projeto, acho que é fundamental. O segundo ponto é que essa proposta de 

centralidades, ela não é novidade, ela já tem no atual Plano Diretor gente, já tem 
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um Plano Diretor vigente, inclusive o bairro Córrego Grande, o bairro Itacorubi, 

é resultado desses mecanismos de adensamentos, ele é resultado, tanto é que 

inclusive é utilizado o princípio da outorga onerosa, que se paga por índices e 

que se faz outros investimentos em infraestrutura, então não tem nada de 

novidade nesse princípio está sendo colocado. Agora esse processo, que tá 

colocado aqui, é uma proposta de diretriz, agora pra Lagoa eu gostaria de ver 

outras propostas de diretrizes, tá colocada aqui a importância de ter uma 

proposta de diretriz muito bem demarcada do patrimônio cultural, seja ele de 

paisagem, seja ele pelos esportes que aqui são praticados, seja ele pela 

condição ambiental que a Lagoa da Conceição tem. Essa cidade, esse espaço, 

ele é conhecido no mundo inteiro pela condição ambiental e pela paisagem, pelo 

patrimônio que é esse local gente, não podemos deixar com que ele seja 

desconfigurado, descaracterizado, isso é o grande prejuízo para a cidade. 

Acredito que uma diretriz importante a ser colocada para a Lagoa da Conceição, 

é garantir um modelo de turismo de geração de emprego e renda para este 

território específico e aqui é a pérola da cidade gente. É inaceitável que nós 

tenhamos hoje uma Lagoa morta, é inaceitável que nós tenhamos a situação e 

a condição ambiental que a Lagoa vive. A gente precisa garantir como diretriz 

para os próximos 10 anos restaurar e recuperar a Lagoa da Conceição, tem que 

estar colocado isso aqui, é o básico, é o princípio. Uma diretriz fundamental para 

esse território é garantir esse patrimônio que nós temos, a Praia Mole, a Praia 

da Joaquina, junto com o voo livre é um patrimônio que no mundo inteiro esse 

lugar é reconhecido, seja pelo surfe, seja pelas atividades aquáticas, seja pelos 

esportes aquáticos, seja pelo voo livre, isso tem que ser uma diretriz, tem que 

estar colocado como proposta de diretriz, porque vai pautar e balizar que modelo 

de desenvolvimento a gente vai ter, que tipo de turismo que gera emprego e 

renda a partir do comércio com essas atividades, que tipo de turismo que nós 

vamos ter a partir das experiências de turismo ecológico, de base comunitária, a 

partir das experiências vividas aqui. Se a gente caracterizar esse local, ele vai 

ser um local como outro qualquer, inclusive tem gente aqui que veio falar que 

defende que Florianópolis tem que virar uma Singapura, é o fim da picada gente, 

é o fim. Não é isso que a gente quer, muito pelo contrário, a gente quer uma 

cidade que tem essas características e que seja reconhecida. Dá tempo ainda, 

ainda há tempo, não é vender sonhos, muito pelo contrário, se hoje nós estamos 

nessa condição que poderia ser pior, é porque teve muita gente que lutou e 

batalhou, que teve 10, 12 anos em reunião garantindo com que a gente consiga 

ainda ter essa condição que nós temos hoje e é possível. O mundo inteiro tem 

projetos de saneamento ecológico, tem projetos onde nós temos jardins de 

infiltração, grande parte do mundo recuou dos emissários submarinos que 

acabaram com as suas orlas, o mundo inteiro recuou de modelos de turismo de 

massa e voltou. É uma ilha, não podemos pensar num modelo desenvolvimento 

como é feito para qualquer outro lugar, está aí os modelos que nós não 

queremos que a Lagoa vire, um Córrego Grande, um Itacorubi, a Lagoa tem que 

ser a Lagoa e outros adensamentos podem acontecer na cidade. Então quero 

colocar essa minha contribuição e contem comigo para que esse projeto não 

passe atropelado mais uma vez na Câmara. Obrigado." O Sr. Carlos Alvarenga 
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agradece e chama Francisco Costa, por 2 minutos. Senhor Francisco Costa, não 

vai falar. Sílvia Jensen, por 2 minutos. Silvia Jensen? (também não falou). 

Próximos quatro, então: Vereadora Manu, Alessandra Fonseca (não falou, 

Andreia Jaqueline Dani Fontoura (não falou), o Elias não vai falar mais, Maristela 

Sison (não falou). Sra. Tatiana Silva Leite (não falou). Vereadora Manu, por 5 

minutos, a palavra é sua. “Obrigada mesa. Gostaria de cumprimentar a todos os 

presentes. Eu sou a Manu Vieira, sou vereadora, aliás, estou vereadora. Sou 

manezinha de Florianópolis, de uma família que há muito tempo é manezinha 

daqui, do Estreito, do Centro e mesmo assim eu me sinto sempre turista em 

vários bairros da Lagoa. Falei isso na Tapera, falei isso no Rio Vermelho e falo 

aqui na Lagoa também. Por isso que eu acho que quando veio um senhor aqui 

e falou que os vereadores nem deviam estar presentes na reunião dos 

moradores, eu vou dizer que eu concordo com ele, porque aqui não é o lugar 

para a gente fazer palanque político, é o lugar para a gente ouvir vocês. Então, 

eu acredito até Prefeito e mesa, que nós deveríamos ter dois minutos de fala 

porque a nossa função aqui é ouvir, e dito isso, eu queria trazer algumas das 

anotações que eu venho fazendo em todas as audiências, porque a minha 

missão é conferir a minuta que está sendo criada nas audiências públicas, 

juntamente, com vocês, mas baseada num plano de cidade, porque a cidade ela 

é um conjunto de pessoas, é impossível que a gente se isole num bairro e não 

pense em continuidade. Eu estava lendo um livro que me foi dado para um 

arquiteto, justamente pensando nessa discussão de urbanismo, que ele foi 

lançado em 2000. No ano 2000 onde tinha um plano de metrópole, que foi 

solenemente ignorado tanto pelo Governo Estadual, em investimentos 

estruturantes de ligações de BR que deveriam ter acontecido naquela época, 

quanto pelas Prefeituras e é muito importante que a gente planeje uma cidade 

para o futuro. Por isso que pensar em Plano Diretor, não é pensar no agora, é 

pensar que daqui a pouco os filhos de vocês precisam morar aqui também, eu 

imagino que é o que vocês queiram e para isso precisa ter potencial construtivo, 

porque queira ou não os números que estavam para cá, para esse distrito se não 

me engano, foram de 14 mil moradores para 23 mil, dobrou a população e dobrou 

queiramos ou não. Então é preciso planejar é um dos principais pontos que 

muitos falam é em relação ao saneamento, eu não tiro uma vírgula do que foi 

falado aqui, mas o nome tem que ser dado, o nome é Plano de Saneamento e 

quem concebe o plano é a CASAN, que hoje está com o contrato concedido, 

desde 2007 até 2032, nessa cidade, juntamente com a Prefeitura. Esse Plano 

Municipal está na Câmara senhores, ele precisa andar de forma paralela ao 

Plano Diretor, eles se conversam, eles estão ligados, mas eles são diferentes. 

Precisamos discutir Plano Diretor sim, mas não podemos esquecer de cobrar o 

Plano de Saneamento que está parado na Câmara e para isso eu aponto que 

todo o vereador que veio aqui falar, também que seja cobrado, porque na hora 

de pedir uma audiência com a CASAN, sou só eu falando. Uns protegem porque 

é uma estatal pública, outros protegem porque tem amigos, conhecidos, mas eu 

preciso que o foco seja a cidade e se é a cidade que a gente está falando, 

aconteceu um desastre aqui em janeiro, por uma empresa que foi avisada 

inúmeras vezes que ela deveria realizar um trabalho que não realizou. 
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Aconteceram sete rompimentos de adutoras, só esse ano. Então tem uma conta 

aí com a cidade que precisamos cobrar de forma igual e a gente está 

descontando essa conta nessa discussão aqui do Plano Diretor, porque quase 

todos trouxeram esse problema. Outros problemas que foram trazidos, fora a 

dragagem que tem que ser uma conversa com aqui, com o pessoal, a 

fiscalização das irregularidades, eu recebo denúncias semanalmente de alguém 

fotografando esgoto sendo despejado na Lagoa de forma irregular, eu recebo 

vídeos, recebo fotografias, não são grandes empresários, não é construção civil, 

é também pessoas que moram aqui de forma… com ligações irregulares ainda, 

que nós precisamos regularizar. Esse é o outro projeto, REURB, Regularização 

Fundiária, que também está vindo para a Câmara e precisa ser cobrado sim. 

Agora falar que não tem alguns pontos positivos nesse plano, também é ignorar 

toda essa continuidade aqui até a ponte que vai para Avenida das Rendeiras, 

onde nós temos vários estabelecimentos comerciais que já viraram a marca da 

Lagoa, mas são todos praticamente irregulares e nós precisamos trazer um 

benefício que, apesar de não estar mudando o zoneamento, traz sim o potencial 

do uso misto. Que é justamente dar a possibilidade para essas pessoas de 

regularizarem seu empreendimento, para que as pessoas possam sim andar a 

pé até a padaria…” “Muito obrigada. E que essa pessoa esteja com segurança 

jurídica para empreender, então não são grandes hotéis, embora quem fala em 

turismo também tenha que pensar em hotel ou em hostel, enfim. Nós temos que 

pensar no futuro, e numa cidade, num bairro que conversa com a cidade. Então 

o meu pleito aqui é para que a gente ouça mais. Fiz diversas anotações aqui e 

quem quiser, por favor, fica em contato para me mandar mais sugestões.  O Sr. 

Carlos Alvarenga agradece a Vereadora e chama Alessandra Fonseca, por 2 

minutos, a manifestante não apareceu, então são chamados os próximos 4, que 

também não falaram: Andreia Jaqueline Dani Fontoura, Maristela Sisson, Elias 

Fernandes Eufrásio e Tatiana Silva Leite. Novamente chama mais 4: Carlos 

Magno Nunes, Moacyr Batistella (não irá falar mais), Paula Cals Brügger Neves, 

Márcia Barbieri (não falou) e Vereador Marquinhos. Carlos Magno, sua palavra 

representando o Fórum da Cidade, por 5 minutos." O Sr. Carlos Magno Nunes 

diz: “Queria cumprimentar os sobreviventes, cumprimentar a mesa, em nome do 

senhor Prefeito. O meu nome é Carlos Magno Nunes, eu sou um dos fundadores 

do Fórum da Cidade e já participei do planejamento de um Plano Diretor 

Participativo de São José, onde eu criei a metodologia participativa. Então, eu 

entendo um pouco disso, dei aulas para as comunidades sobre o Estatuto da 

Cidade quando eu fui professor da Universidade Federal, num longo período, 

durante mais de 4 anos. Percorremos juntamente com o NESOP, que é um 

Núcleo de Estudos de Serviço Social de Organizações Populares da 

universidade. Eu quero contribuir dizendo o seguinte: o Plano Diretor proposto 

aqui, a metodologia, é um engodo. É um engodo, isso já ficou claro. O rei está 

nu, isso é real, não adianta mais tapar o sol com a peneira, quando você tem 

90% de reprovação, repensem, repensem porque vocês são políticos. A gente 

sabe que esse Plano Diretor, e aqui ninguém é inocente, tem interesses por trás, 

a cidade é um espaço, é o espaço das oportunidades, é o espaço do debate, é 

o espaço onde a vida econômica acontece. Só que nessa cidade, só quem fala 
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é CDL, SIDUSCON, FloripAmanhã. São as representações da construção civil, 

essa é a realidade, não engana… Vocês, assim ó, não dá pra enganar mais 

ninguém. Então assim, se vocês querem escutar, criem uma metodologia que 

seja efetivamente participativa, como a gente fez em São José. A gente primeiro 

fez oficinas, escutou, foi, voltou. Vai chegar na Câmara, tem que chegar a um 

produto final que represente, e dentro do possível, vocês vão contemplar o que 

as comunidades querem, e aí a gente vai ter um grande impacto. A gente não 

quer brigar com a Prefeitura, a Prefeitura é absolutamente fundamental nesse 

processo, é fundamental, só que a forma que vocês estão fazendo, vocês estão 

esquecendo da realidade das comunidades. O modelo de vocês, o conceito de 

vocês de cidade, de desenvolvimento, é completamente atrasado, é pré-

histórico, vocês não estão vendo que o planeta está morrendo, que nós temos 

uma das maiores belezas naturais do planeta, as pessoas chegam aqui se 

encantam, as pessoas quando chegar aqui, se for a Singapura do Dilvo, vão 

enxergar só prédio, cadê a lagoa. Tem uma lagoa ali… Isso aconteceu na Praia 

do Rosa, eu fui na Praia do Rosa, eu conheci a Praia do Rosa quando ela só 

tinha uma casa, agora eu fui lá, cadê aquela lagoa que eu nadei, maravilhosa? 

Eu não achei mais a lagoa, daí eu vi, assim, tinha uma coisa que mais parecia 

uma pocilga, que era a lagoa. É o que vai acontecer aqui… É o que vai acontecer 

aqui. Então assim ó, vamos planejar, vamos planejar com consciência, com 

consciência, primeiro, planetária, certo… Que nós vamos deixar para as futuras 

gerações, nós vamos usufruir essa beleza que está aqui, os nossos filhos talvez 

não usufruam isso. A Lagoa hoje, há 2 anos eu falei com IMA, eu morava no 

canto da Lagoa, agora eu moro aqui no centrinho da Lagoa, que tinha umas 

placas, que eu não sabia de que era uma coisa nojenta… Vocês viram aqui, que 

junta na Lagoa… E há 2 anos isso continua acontecendo e não se sabe o quê 

que é. Eu vim aqui, ‘pô, eu vou chegar na Lagoa, eu vou tomar banho na Lagoa, 

eu vou fazer stand up, e tal eu vou… Eu tenho medo de entrar na água da Lagoa, 

eu não sei o que aquela coisa tem ali. Eu estava falando com o pescador e o 

cara chegou: ‘pô, aqui ó, tá dando o pepino do mar aqui, quando dá isso aqui, 

não vai dar mais nada’. Então a Lagoa está em um processo de morte, os 

pescadores, né, sabem disso, e que cada vez menos se consegue peixe por 

aqui, e o peixe que a gente consegue, a gente não pode afiançar a qualidade 

desse peixe. Se o peixe vem da Lagoa, eu até tenho medo de consumir, eu não 

daria para minha família, para meus filhos. Bom, eu tenho mais 1 minuto. Bom, 

então eu queria convidar vocês para refletirem, refletirem mesmo, se 

reposicionarem e não precisar mais de ações judiciais, que haverão muitas, se 

preparem. Se preparem, a gente está atento, muito atento, e eu estou 

participando de um processo de Plano Diretor há 20 anos, não é qualquer 

coisinha, não. E aqui na Lagoa, em toda essa cidade, tem pessoas muito 

capacitadas, tem pessoas muito capacitadas que estão atentas, estarão 

cobrando vocês. Vocês são políticos, vocês sabem que vocês dependem do 

voto, e a Lagoa vai lembrar de quem é a favor dela e de quem é a favor de tornar 

essa cidade um grande cassino da especulação imobiliária. É o que está virando 

essa cidade. Obrigado." O Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós agradecemos. Chamou 

Sr. Moacir Baptistella (não falou). Paula Cals Brügger Neves, por 2 minutos." A 
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Sra. Paula Cals Brügger Neves diz: “Boa noite. Quem me conhece sabe que 

eu tenho todo um histórico, eu tenho todo o histórico de luta pelo meio ambiente, 

mas hoje, infelizmente, eu estou aqui por uma questão pessoal. Há 11 (onze) 

anos atrás, a FLORAM plantou um rio num terreno que era dos meus pais, um 

rio fake. Eu peguei um colega da UFSC, ele fez um estudo que levou um ano, 

provou que não existia o rio, a água acumulada ali era inclusive uma ambição, 

efeito de uma ambição do poder público, que jogou uns canos de águas pluviais 

enormes que desaguavam no terreno… Bom, muito bem, entrei com o processo, 

2013, depois de 5 (cinco) anos tramitando sem resposta, nós entramos com 

mandado de segurança, conseguimos, então, uma resposta. Essa resposta eu 

não consegui nem obtê-la, porque parece que a gente tem que fazer um 

doutorado, MBA, alguma coisa assim, Administração Pública, para lidar com o 

Pró-cidadão aqui, então me deram simplesmente um papel com uma assinatura, 

que não me dizia absolutamente nada, precisei contratar um advogado… Nesse 

meio tempo meu pai faleceu, tá, isso foi em 2019… Bom, continua… Nós, por 

força deste mandado de segurança, temos então parecer do IPUF de 2018, o 

meu pai morreu sem saber desse parecer que nos concede 10% apenas do 

terreno, antigamente nós tínhamos 50%, sem que tenhamos feito nada ali. Bom, 

e agora, vai fazer um mês ainda, a minha mãe faleceu… Eu só queria dizer que 

os 2 faleceram morando em imóveis alugados, tendo esse patrimônio que está 

há mais de uma década preso por um erro da FLORAM, e nada pôde ser feito. 

E o que eu queria dizer apenas é que para mim, é uma humilhação estar aqui, 

foram incontáveis vezes que eu fiquei no IPUF com pilhas de prova de 

Engenharia Mecânica, sei lá o quê, para corrigir. E eu estou aqui patinando esse 

tempo inteiro, e é isso, é uma humilhação estar implorando por um direito. 

Desculpe o desabafo.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado pela sua 

manifestação. Márcia Barbieri, por 2 minutos (não falou). Vereador Marquinhos, 

por 5 minutos.” Vereador Marquinhos diz: “Boa noite a todos, para quem não 

me conhece sou Vereador Marquinhos, sou do PSC, a gente está de passagem 

da Câmara também. Boa noite Prefeito Topázio, boa noite à toda a mesa, 

cumprimentando o Prefeito, cumprimento a todos vocês que ficaram aqui até 

essa hora. Começo a minha fala dizendo que um amigo meu me perguntou, ali 

atrás, se eu ia defender o Prefeito agora, se eu ia defender o Prefeito hoje. Eu 

disse que eu não defendo o Prefeito, eu defendo a minha cidade. Desde 1977, 

eu vivo no LIC, passeava pela Lagoa, sou primo do Bernardo que mora aqui no 

lado da praça, o meu tio Luiz Henrique da Silva, o Lão, mora no Villagio… Adoro 

a Lagoa desde os tempos do Leka, do Mariscão, Oliveira, o Andrino, restaurante 

que a gente frequentava com meus pais… Eu acho que a Lagoa da Conceição 

é um dom da nossa cidade, é uma beleza ímpar que a gente deve construir, 

como toda a Florianópolis, como toda a nossa ilha. Eu vi aqui muitas pessoas 

destilando ódio, criticando a forma dessa equipe da Prefeitura, que vem 

buscando, com todas as formas, buscar um Plano Diretor novo. Eu vejo 

qualidade sim no nosso IPUF, na Tati, na Zena, na Beatriz, na Cris, Mittmann, 

meu Deus, olha… Cibele… E as pessoas não entendem que existe um processo. 

O de 2014 passou, eu recebo na Câmara de Vereadores quase todos os dias 

pessoas buscando regularizar seus imóveis, seja a padaria, seja pousada, seja 
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farmácia, seja o restaurantezinho para ganhar algum recurso. Talvez todos 

vocês aqui estejam regulamentados, com os seus imóveis corretos, talvez não… 

Fui diretor geral da FLORAM nos últimos 4 anos e vi pessoas aqui que falaram 

das dificuldades, o sistema é muito rude, é muito difícil, e precisamos mudar esse 

sistema sim, precisamos saber, entender o circuito, o Plano Diretor precisa 

mudar, a cidade evoluiu, cresceu, criamos o Se Liga na Rede há 4 anos atrás lá 

na FLORAM junto com a Prefeitura, o Prefeito Gean… Mais de 70 a 80% das 

casas irregular. A CASAN não fazendo o serviço dela, verdade, cada um de 

vocês que tem imóvel aqui, se paga a conta de água, paga 25 reais para 

manutenção de rede, paga 25 reais para manutenção de esgoto, e esse dinheiro, 

volta para a cidade? Não volta. Mas a culpada é a Prefeitura, infelizmente, muitas 

vezes porque o seu quadro é obsoleto, muitos já se foram, se aposentaram, e 

não tem estrutura, seja no IPUF, na FLORAM, ASMDU, para fazer o trabalho, 

mas nós precisamos sim da nossa contrapartida, nós precisamos entender o 

porquê do Plano Diretor. Nem precisava estar falando isso aqui, nem precisava 

estar usando, como a Vereadora Manu falou, eu não devia usar aqui a palavra, 

devia deixar para os moradores, mas muitos não entendem, muitos não 

entendem. Veio um senhor aqui, que eu não sei o nome dele, falar de segurança, 

a nossa segurança mudou da água para o vinho. Falar de saúde, eu vou no posto 

de saúde lá de Coqueiros, que é onde eu moro, sou bem atendido, acredito que 

aqui também muitas pessoas vão e são bem atendidas. Educação… Pelo amor 

de Deus, pessoal. Por favor, essa pessoa não tem o mínimo de noção do que 

são os serviços públicos hoje, que eram no passado, e que são para as capitais, 

seja Porto Alegre, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo. Pessoas que querem sair 

da nossa cidade para morar em outras cidades, meu Deus… Eu peço desculpas, 

peço para a senhora, que eu não consegui resolver o seu problema na FLORAM. 

Eu atendi a senhora, infelizmente, era questão burocrática e jurídica, e não 

passava por nós. E realmente, é um problema diferente, é… É justiça, e eu não 

sou justiça, eu sigo a lei, mas eu queria dizer para vocês, que eu nunca vi uma 

audiência tão grande, com tantas associações, e onde o (***) falou muito bem: a 

gente precisa evoluir. Tinha uma senhora lá, que ela falou mal do Michel 

Mittmann, da Prefeitura, do trabalho deles… Eu sou formado em economia pela 

UFSC, mas criticar a capacidade desse grupo, que vem se esforçando dia e 

noite? Pelo amor de Deus, pessoal… Vamos nos organizar. O que eu posso 

deixar aqui para vocês, pela minha querida Lagoa que eu adoro, é que se 

organizem, peguem essa grande quantidade de associações, busquem entender 

o novo Plano Diretor, o novo sistema e faça acontecer, e que analise para lá. 

Adoro asa-delta desde a época dos Gurgel, que botavam, na época do Gurgel e 

o hotel lá em cima precisa ser resolvido, mas são assuntos que a gente precisa 

levar e pedir para a Prefeitura resolver. É isso, boa noite. ``GonzagaO Sr. Carlos 

Alvarenga diz: “Obrigado. Bianca Pulice por 2 minutos. Bianca Pulice." A Sra. 

Bianca Pulice diz: “Boa noite. Bom, eu estou aqui como moradora da Lagoa e 

para dizer que eu não entendo mesmo essa pressa em revisar o Plano Diretor, 

enquanto as coisas mais simples não são resolvidas, coisas que melhorariam 

muito a vida das pessoas, como as demandas que a gente ouviu aqui hoje. E 

queria perguntar, também, o quê que foi feito desde o último Plano Diretor, se a 
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população continua pedindo e reclamando das mesmas coisas que na última, no 

último Plano Diretor em 2014? Dessa vez, a gente não conseguiu nem ter as 

oficinas para discutir essa nova proposta de Plano Diretor, que para mim não é 

uma revisão, é um novo Plano Diretor que atende os interesses de quem? Na 

minha opinião, está atendendo interesses das construtoras e não da população. 

A população pede infraestrutura para a gente conseguir viver com as pessoas 

que já tem aqui na ilha, então como é que a gente vai querer construir mais, não 

é questão de não aceitar pessoas de fora, ou mandar embora quem já está aqui, 

mas é a questão de que a gente não tem, a gente não tem saneamento, e aí a 

proposta que eles dão para a gente é um emissário, o emissário não é a solução. 

Então por quê que a gente não para, pensa e faz as coisas acontecerem, com a 

estrutura que a gente tem aqui hoje, a gente tem que melhorar a vida da 

população que está aqui, e não pensar em mais gente para depois ter mais 

problemas para resolver lá na frente. Se a gente não tem fiscalização nem para 

as obras irregulares, como que a gente quer pensar em construir mais coisa? A 

Prefeitura parece que quer empurrar goela abaixo um Plano Diretor que a 

população claramente não aceita, mal entende o que eles estão querendo fazer, 

esse adensamento populacional, a gente não quer, a gente não aceita, então 

que isso fique registrado, porque às vezes, eu sinto que parece que a gente está 

fazendo papel de bobo, gastando o nosso tempo, nossa energia, comparecendo 

às audiências públicas para algo que não vai ser ouvido, para algo que não vai 

ser feito. Então a minha sugestão é que a gente se una, que a gente fique em 

cima dos vereadores, para que esse Plano Diretor não passe. Obrigada.” Sr. 

Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. Márcio Sodré por 2 minutos.” Sr. 

Márcio Sodré diz: “Boa noite. Nossa fala vai ser em forma de música, ok? ‘Blá 

blá blá blá blá blá. Um pedacinho de terra, perdido no blá… Um pedacinho de 

terra a agonizar, jamais sua natureza sofreu tanta violência, este plano golpista 

nossa ilha vai ferrar… Um pedacinho de terra perdido no bla… Refém do jogo 

matreiro da oligarquia tradicional, que usa o patrimônio público sempre a serviço 

de um plano venal, ai… To a Lagoa formosa, ternura de rosa, vai agonizar… 

Trocando a ilha por dinheiro, Prefeito embusteiro e seu blá blá blá. Blá blá blá 

blá blá blá blá.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado. Vereador Maikon Costa por 

5 minutos. Vereador…” Vereador Maikon Costa diz: “Senhores, senhoras, a 

Lagoa realmente é um mundo à parte, né. Realmente a Lagoa tem suas 

características valorosas, Prefeito, e por isso eu entendo que a Lagoa, por si só, 

deveria ter um Plano Diretor só para ela. Mas não poderíamos aqui discutir, Negri 

meu amigo, a Lagoa na mesma proporção que a gente discute, com todo o 

respeito, o distrito da barra da Lagoa, que é um distrito muito menor nas suas 

proporções. E eu vim aqui fazendo a mesma fala em todas as audiências 

públicas dos outros distritos. Não dá para discutir a Lagoa da Conceição na 

mesma proporção que nós discutimos o distrito da Barra da Lagoa, ou que 

vamos discutir o distrito Central da região sede, porque a concepção dos nossos 

distritos é muito antiga, data de 1747 da chegada dos açorianos. Nós temos um 

grande equívoco em relação à questão de distribuição geográfica distrital, ou 

seja, mesa diretora, antes de discutir o Plano Diretor, precisamos realizar a 

discussão da revisão distrital dessa cidade, distribuindo as peças e o tempo de 
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maneira adequada. Isso precisa ser feito. Há um outro equívoco também, e aqui 

eu cumprimento o vereador Renato, da região, que é o equívoco dos dados que 

traz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Diferente de 2014, 

onde o plano foi aprovado pela lei 482, que estava à luz do censo de 2010, dessa 

vez o censo de 2020, devido à pandemia, não foi concretizado ainda, está em 

curso. Portanto, nós vamos aplicar o remédio antes do raio x, antes da 

tomografia, antes da avaliação clínica, nós já estamos aplicando o remédio, sem 

que os exames cheguem. Por isso, nós precisamos ter cautela. Teve alguém 

que disse aqui que a Prefeitura evoluiu, foi o próprio Negri, cito ele novamente, 

a Prefeitura, teve outras falas também que falaram, que a Prefeitura evoluiu, eu 

concordo. O simples fato do Prefeito Gean Loureiro renunciar ao mandato, já é 

uma grande evolução, verdade. Agora, precisamos saber também se o Prefeito 

Topázio vai ser o Prefeito de fato e de direito, ou vai ser o fantoche de Gean 

Loureiro, porque esse plano não é seu, Prefeito Topázio. Esse Plano Diretor, 

constituído dessa maneira, é do Prefeito Gean Loureiro. Com todo o respeito e 

vênia que eu tenho ao Michel Mittmann, é um grande quadro que acredito que 

seja talvez o mais preparado para conduzir esse processo, eu volto a repetir: a 

distribuição proporcional das discussões do Plano Diretor está equivocada. Por 

mais que Florianópolis seja uma terra de forasteiros, nós somos o último ponto 

de ligação entre o Atlântico e o Pacífico, último porto seguro, vereador Bruno 

Negri, vereador Renato… Aqui, por muito tempo, ato falho já lhe colocando como 

vereador, Bruno… Vale ressaltar que esse ponto de conexão trouxe sim muitas 

características, e a Lagoa hoje provou, com a sua pluralidade, que ela merece 

um Plano Diretor só dela, com oficinas, com debates profundos, e não num 

afogadilho como está sendo. E ninguém aqui está dizendo que nós não temos 

que fazer uma revisão do Plano Diretor, temos sim que fazer uma revisão do 

Plano Diretor. Há necessidade de se revisar, há necessidade de aplicações. Mas 

antes de fazer uma revisão do Plano Diretor, Topázio, Prefeito Topázio, 

secretário de segurança, o senhor que está aí muito atento às falas, secretário 

Araújo Gomes, nós precisamos do policiamento de postura, porque Florianópolis 

ter o mesmo número de fiscais que tem Biguaçu, para a postura, uma verdadeira 

vergonha, com todo respeito à Biguaçu. Nós não temos nem policiamento de 

postura, não temos nem fiscalização de postura, efetivamente, eu tenho mais ato 

fiscalizatório, se duvidar, na prática, do que a FLORAM, também com todo 

respeito aos fiscais da FLORAM. Já fui mais a campo fiscalizar, pego os meus 

relatórios e apresento para vocês, já subi o morro do Horácio, fiquei esperando 

7 horas pra FLORAM chegar lá e executar uma fiscalização de invasão. Então 

vamos começar a casa, vamos começar a casa, pela fundação e não pelo 

telhado, Prefeito. Muito obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Eu não estou 

conseguindo ler muito bem o nome, mas eu acho que é Margarida McQuade, 

número 76. Margareth, tá, Margareth por 2 minutos. Não… É a representante da 

AMOCAM, por 5 minutos. Não? Então tá, Carlos Leite da SINDUSCON por 5 

minutos. Só um minuto, Carlos Leite, é ela sim, pode falar então, sua palavra por 

2 minutos” Sra. Margareth McQuade diz: “Olá a todos, boa noite. Eu sou 

moradora do Campeche, eu vivo aqui já há 17 anos, e eu vi a transformação, 

não só dessa ilha, mas eu sou paulista, já morei em São Paulo, já morei em 
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Minas Gerais, e eu vi ano a ano as coisas mudarem tão rápido com a 

especulação imobiliária e eles tomarem grandes proporções, assim, grandes 

lugares que eram destinados, por exemplo, lá perto da onde eu morava tinha 

uma lagoa, que ela sumiu, ela foi aterrada para construir casinhas, para construir 

sobrados, né… Em São Paulo era muito sobrados. Mudei para Minas, que meus 

pais queriam sair fora de uma cidade que já estava crescendo 

desordenadamente e ficando violenta, chegando em Minas, aconteceu a mesma 

coisa. Eu escolhi essa cidade para morar, eu vim aqui com os meus filhos, eles 

cresceram nessa cidade e eu estou vendo acontecer a mesma coisa. As coisas 

são atropeladas, a especulação imobiliária fala mais alto do que os direitos das 

pessoas, e a vida das pessoas é transformada de uma hora para outra. Então 

assim, eu peço encarecidamente para vocês que têm esse poder de decisão, 

para pensar bem no que vocês estão fazendo aqui em Florianópolis, isso aqui é 

uma ilha, a ilha tem limite. A gente não quer pôr ninguém para fora, nem para 

dentro, nem ficar segregando, quem estão segregando é o plano de vocês, 

porque eles estão tirando, a gente quer gente misturada nos bairros, a gente 

quer um bairro onde tenha pobre, classe média, rico e até milionário, se eles 

quiserem morar junto com a gente, sabe? Eu não quero um bairro onde que eu 

tenha que sair fora para fazer as coisas ou ver pessoas diferentes, a gente pode 

conviver junto, a gente tem esse poder e a gente tem um poder de decisão 

também, e a gente tem que lutar por essa ilha, porque ela é a bola da vez, 

infelizmente, não é fácil lutar contra a especulação imobiliária, mas a gente tem 

que fazer isso, tem que unir todo mundo, ir para a rua mesmo, porque parece 

que não vai adiantar muita audiência, né. Eu quero só ver o quê que é o que eles 

vão trazer de volta, do que a gente está falando aqui, mas a gente podia fazer 

era uma bagunça na rua mesmo, para poder chamar o poder público. Obrigada, 

boa noite.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado você. Carlos Leite por 5 minutos” 

Sr. Carlos Leite diz: “Boa noite a todos. Eu sou diretor de desenvolvimento do 

SINDUSCON, já há praticamente 6 anos e participo das discussões do Plano 

Diretor desde a época do chamado núcleo gestor, né. E o que eu vejo, né, dessa 

nossa audiência pública aqui na Lagoa, é de que o ponto de partida para 

qualquer coisa que se faça daqui para frente, é a questão do saneamento. Acho 

que não tem dúvida, assim como em outros distritos nós vimos que saneamento 

era problema, habitação de interesse social, mobilidade, regularização fundiária, 

como que é um grande problema ali no Rio Vermelho, né… Mas não tem dúvida 

que aqui na Lagoa, saneamento, né Prefeito, e demais membros do poder 

executivo, nós precisamos resolver a questão do saneamento aqui na Lagoa, né, 

não tem dúvida. Além disso, vários munícipes aqui para chamar a atenção para 

questões de zoneamento, APP, zoneamento né, que é o problema da pintura 

nos mapas, a questão das vias demarcadas, que não é um problema exclusivo 

aqui nessa região, em todos os demais distritos da ilha nós temos ainda vias 

demarcadas que vem da época ainda do Plano Diretor dos balneários de 1985, 

questões essas que nunca foram enfrentadas a fundo pelo poder executivo, vai 

ter que ser resolvido. A questão das unidades de conservação sobrepostas à 

propriedade privada. A Betina Adams, tudo bom Betina? Colocou não só ela, 

mas ela deu muita ênfase num ponto que faz parte também do que está sendo 
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proposto pelo município, aqueles que leram com atenção os documentos podem 

perceber isso, mas a Betina fez uma defesa nessa questão da paisagem cultural, 

a paisagem cênica, as vias panorâmicas, né, de uma forma que não foi feita até 

agora em nenhuma das outras 5 audiências anteriores. Centralidade organizada, 

eu acho que é disso que nós precisamos, não só aqui, em vários outros locais, 

não é… Tem se falado claramente que verticalização não se pode demonizar, o 

que nós precisamos é centralidades organizadas, e é óbvio que cada cada 

distrito, cada região, tem a sua característica, e é por isso que nós estamos aqui 

conversando e escutando, né, o que as comunidades demandam. E não tem 

dúvida que, aqui na Lagoa, o voo livre, a questão da pesca, são prioridades, não 

só como atividade de lazer, mas principalmente também como atividade 

econômica. E eu também fui a todas as audiências até agora, e não sei se a 

vereadora Carla ainda está aí, mas na minha matemática, né, não conseguir 

enxergar a conta dela de 90% de rejeição para algo que não existe, nós estamos 

aqui construindo o plano. Já houve uma tentativa, no passado, de impôr, mas 

felizmente a democracia da qual nós vivemos, através dos seus pesos e 

contrapesos, fez com que nós estivéssemos hoje aqui e participando das 

próximas audiências públicas, né. Endosso boa parte do que o vereador 

Marquito falou, não sei se também ele continua aí, boa parte do que ele disse, 

né, e 100% do que a vereadora Manu falou. E uma coisa que eu acho que deve 

nos deixar felizes é o seguinte: pela primeira vez, nos últimos anos, ou pelo 

menos nos últimos 20 anos, eu vejo 100% de participação, pelo menos até 

agora, do Prefeito municipal em todas as audiências públicas e uma quantidade 

muito grande de vereadores, até nem vou nominar, porque depois se eu 

esquecer alguém, né, pode dar confusão, mas nunca houve uma participação 

tão forte do poder executivo e do poder legislativo nessa questão de nos ouvir, 

né, ouvir a cidade, ouvir a comunidade, ouvir as pessoas, os moradores, os 

empresários, e com isso aí agradeço a possibilidade de participar com vocês 

aqui na Lagoa da Conceição. Muito obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 

agradecemos. Rodolfo Neto por 2 minutos.” Sr. Rodolfo Neto diz: “Boa noite, 

parabéns pela organização. Eu sou morador, nasci na Trindade e sou morador 

daqui da Costa da Lagoa e vejo o desenvolvimento da cidade desde que nasci, 

a minha vó foi uma das primeiras a fazer o loteamento na Trindade, em 1960, e 

62, para acolher os professores da universidade. E adensamento urbano é uma 

coisa que não é problema de Florianópolis, é questão mundial. Eu gostaria de 

sugerir que se faça um túnel no Rio Tavares, que tiraria todo o fluxo da Lagoa e 

da região para a universidade e seria muito mais perto até para ir para a 

universidade, no túnel do Rio Tavares. Também, eu pego bastante ônibus na 

hora do rush, que a gente está tendo agora, infelizmente o motorista é que cobra 

a passagem, e infelizmente na hora do rush, que ele tem que parar o ônibus, fica 

um tempão ali e o pessoal não vai para trás, alguns se acham no direito de ‘não, 

eu cheguei primeiro, não vou sair daqui’ e o coletivo é complicado aqui em 

Florianópolis, né. Tenho 59 anos, eu nunca vi um egoísmo tão grande para sair 

do lugar, né e colocar pelo menos um cobrador nesse horário, para ser mais 

rápido, né. E outra, eu vou para casa todo dia de barco, de 2 anos para cá, 

começou a aparecer capivara na Lagoa, e a capivara na Costa da Lagoa já está 
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até uns 3 metros fora da Lagoa, está consumindo toda a vegetação nativa, então 

está problemática. Além disso, todo mundo esqueceu do problema do Pinus 

Elliottii, que a nossa cidade, se for olhar aqui a Praia da Joaquina até a Barra da 

Lagoa, é só Pinus Elliottii. Então que providencie sobre a retirada disso, e 

também por último é falar sobre a ONG que tira todos os animais da praia, que 

sustenta os urubu, sustenta os graxains e também as lontras do mar. Obrigado, 

valeu.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós agradecemos. Maurílio Nunes por 2 

minutos. Maurílio Nunes? Tá. `` O Sr. Maurílio Nunes diz: “Boa noite, Prefeito 

Topázio, também Guilherme Pereira, os secretários do continente. Eu vim aqui, 

né, numa audiência pública, que eu fui vítima duma audiência pública em 2010, 

aqui nessa Associação Amigos da Lagoa, né, a SAL, isso é uma referência hoje, 

que não quero que passe nesse Plano Diretor que vai ser discutido até 2024 na 

Câmara de Vereadores, no Prefeito Dário Berger, junto com o vereador Deglaber 

Goulart. O quê que aconteceu: hoje existe a Rua Mandala, na Avenida das 

Rendeiras, foi feito, lá nós tinha uma área de 30 mil m², escritura pública, 

escritura pública, o quê que aconteceu, né? Fizeram o Plano Diretor aqui no 

mesmo local, eu presente junto com o meu pai, saiu lá, está até hoje lá, no IPUF 

está até no IPUF essa estrada, apareceu agora no Plano Diretor de novo, foi feito 

a parte de uma pessoa que pensava o futuro da Lagoa, fizeram a nossa parte 15 

mil m² de área de doação, desde uma escritura pública, para notícias causas que 

a Lagoa está passando hoje. E além disso, né, na contrapartida, nós receberia 

os outros 15 mil metros que até agora a gente não sabe para onde é que foi. 

Teve Câmara de Vereadores, foi lá aprovado um projeto ali, para a rua está até 

hoje projetada lá no IPUF, aí hoje nós estamos sem o recebimento dessa área 

de 15 mil metros de doação que o vereador Deglaber vendeu como índice, 

projetou, e essa outra pessoa tomou a posse da outra área nossa de escritura 

pública, ontem, né eu acho que é projeto de loteamento, deve ter atualizado lá, 

vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, isso eu não quero que passe, né. A 

gente quer o melhor para Lagoa e hoje está o projeto aí, a gente é a favor, se 

tem os pia na Praia da Joaquina, entendeu, a gente valoriza muito isso. E além 

disso, sou pescador da praia do Gravatá, hoje eu quero a Guarda Municipal, 

FLORAM, até mesmo, hoje nós temos a Guarda Ambiental, né, que foi o melhor 

projeto, que eu não sei se é seu ou do Gean, que é muita gente naquela trilha, e 

muita gente se acidentando e se a solidão lá está a coisa mais bonita do mundo, 

se põe no projeto Gravatá desse plano de toda a bacia da Lagoa, muito obrigado 

aí.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. O último da noite, Lucas, 

Luca Mattos Santucci, número 80.” Sr. Luca Mattos Santucci diz: “Oi pessoal, 

boa noite. Eu sou o Luca, eu sou estudante de Geografia da UFSC e desde o 

começo da graduação eu comecei a trabalhar com as áreas protegidas, e foi 

uma coisa que eu senti muita falta hoje, nessa discussão, para falar das áreas 

protegidas, foi falado de APP, só que não se falou nada de unidade de 

conservação. Não sei se todo mundo sabe o que são, mas aqui na nossa volta, 

existem 4, que é: uma que foi criado aqui no Morro da Lagoa até o norte, o 

maciço da costeira, as dunas a Lagoa e a galheta. Ao contrário da APP, ou 

diferentemente da APP… Bom, sim, mas aqui próximo à Lagoa, tudo bem que a 

gente vê lá de cima, né, enfim, e eu eu estudo sobre isso desde o começo da 
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graduação, já participei de alguns projetos de pesquisa e também de atividade 

de educação ambiental, e sempre vi uma falha muito grande na AFLORAM, 

especificamente, com muita falta de recursos humanos, muito pouca gente 

trabalhando, especificamente no departamento que faz a gestão dessas 

unidades de conservação, não sei quantas pessoas tem, mas a gente no 

município tem 11(onze)pessoas, é… 11 (onze) pessoas… 11(onze) unidades de 

conservação municipais, deve dar uns 30% do município, que não tem uma 

gestão efetiva, né. Então a gente está pensando aqui, em mudar o Plano Diretor 

e o quê que a gente pode fazer a partir disso? Muita gente já trouxe isso aqui 

mas, bom, vamos pensar o básico, a princípio né. E tendo essas mudanças em 

índices arquitetônicos, enfim, você muda preço de terra, valor de terra, e você 

faz com que a especulação seja mais forte, e que você faz com a população de 

baixa renda? Tem que ir para algum lugar, Então onde que elas vão procurar 

moradia? Nas encostas ou em lugares irregulares. Então é basicamente isso, 

né, os reflexos que a gente vai ver, não vão ser agora, daqui a 2 (dois),  3 

(três)anos, só que tem nessas mudanças, nas planícies, nos lugares que a gente 

pode morar, essas unidades de conservação vão começar a ser ocupadas e a 

partir disso a qualidade de vida da população vai acabar diminuindo, né. E, enfim, 

basicamente isso, vamos atentar para essas unidades de conservação também, 

que elas são importantes.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigada. Antes de 

fazer as considerações finais pela mesa, eu queria parabenizar todos que estão 

presentes até agora e agradecer a todos vocês. Isso, para nós, não tenho nem 

palavras para agradecer o tanto que significa esse ato democrático que nos 

ajuda a construir esse Plano Diretor. Então, primeiro eu vou passar a palavra ao 

secretário Maurício, Secretário de educação, para pronunciar as palavras finais, 

considerações à mesa.” Sr. Maurício Fernandes Pereira diz: “Boa noite a todos, 

queria parabenizar a todos que falaram lá no início e ficaram até agora. Quero 

também parabenizar o exercício da democracia, democracia não é a minha ideia, 

mas eu falar, ter a minha ideia, respeitar a ideia dos outros também. Teve uma 

pessoa, foi uma moça, que falou sobre a nossa escola Retiro da Lagoa. A nossa 

escola Retiro da Lagoa, se nós formos hoje fazer uma reforma, a gente não pode 

reformar para ampliar à luz do atual Plano Diretor, qualquer reforma nessa 

escola, a gente vai ter que diminuir a área, e eu concordo com ela quando ela 

disse que a gente precisa ampliar a escola Retiro da Lagoa. Então, o Plano 

Diretor ele vem justamente para corrigir uma série de questões, e falando da 

educação, nós precisamos ter áreas na cidade para que possamos construir 

mais creches, mais escolas, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um projeto 

e encaminhamos ao Ministério da Economia, e foi aprovado, que é um 

financiamento de um banco chamado BID, nós teremos ano que vem 67 milhões 

de dólares para investir na educação, isso dá 360 milhões de reais. Nós vamos 

construir 10 novas escolas em Florianópolis, 12 novas creches e uma série de 

outras coisas. A partir do atual Plano Diretor, a gente não vai ter terreno na 

cidade de mais de 10 mil m² para construir escolas e creches, tanto pedido aqui 

hoje, dizendo que a gente tem que construir equipamentos públicos e assim por 

diante. Registro aqui a participação da vereadora Manu, que hoje, inclusive, 

aprovou o projeto na comissão de Constituição e Justiça. Então aquele que 
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esteve aqui e disse que fica com medo, porque tem essas proteções aqui, na 

verdade essa proteção não é para proteger ninguém não, nós andamos por aí, 

todos nós, é para proteger os equipamentos aqui, porque esses mesmos 

equipamentos, para economicidade, eficácia e eficiência do gasto público, eles 

vão para todos os locais, né, então sem querer a gente pode derrubar. Eu tenho 

medo é de não ser aprovado o Plano Diretor, porque aí nós vamos criar um 

monstro, nós teremos 365 milhões de investimentos em equipamento público, 

em escolas, creches e não teremos os terrenos, porque hoje os terrenos não tem 

a legislação adequada para aprovar. Dois últimos registros, Prefeito, se me 

permite, quero mais uma vez registrar a participação no início e até o final do 

vereador Renato, é muito fácil vir aqui no início da sessão, insuflar das suas 

ideias e ir embora, aí fica fácil. E segundo, eu quero parabenizar aquele moço 

que está passando a mão aqui na cabeça, eu quero dizer que você foi brilhante, 

Bruno, você foi brilhante na sua fala, que ninguém fique com ciúme, mas olha, a 

tua fala, eu aprendi e me emocionei, e você sendo um legítimo representante da 

Lagoa, eu fico muito feliz, estamos no caminho certo, parabéns. E para a próxima 

sessão, não vamos esquecer, a gente pode dar opinião, deve dar opinião, mas 

quando a opinião é dada, depois de lermos o documento, a gente não passa 

vergonha, porque se a gente opinar sobre aquilo que a gente não conhece, 

aquele que leu diz ‘mas o que é que ele está falando?’, você leu, estás de 

parabéns, muito obrigado a todos vocês.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado 

secretário, passo as considerações para o secretário de mobilidade 

planejamento urbano, Michel Mittmann.” Sr. Michel Mittmann diz: “Boa noite a 

todos, novamente fazendo minhas palavras, Maurício, agradecer quem foi 

resiliente, né, como deveriam ser as nossas cidades, ficar até o presente. Eu vou 

tentar de alguma forma colocar alguns aprendizados importantes, né, todas as 

falas são relevantes e importantes para nós, cotejar, entender e ver de que forma 

a gente pode construir algo, né. Então, independente de, foi falado aqui sobre 

esconder documentos, não tem nenhum documento escondido, basta acessar o 

site e vai estar constando, inclusive, as fichas de 2016, das manifestações de 

2016, a discussão toda do conselho da cidade ainda lá em 2000 e 18? Em 2018, 

com a minuta 1715, está lá, a minuta que foi elaborada no final do ano passado, 

que estava sendo discutido, inclusive internamente, ia ser continuada, também 

está lá, e talvez o pessoal tem se apegado em algumas coisas, quando na 

realidade a gente está construindo, né, está construindo alguma coisa. Então, 

mas como referência, o material está lá, e se for usado como referência esse 

material, então que seja dita a verdade, se for usado esse material como 

referência que seja dita a verdade, entre elas: naquela minuta, que nós estamos 

aqui, se for o caso dispensando, estamos construindo uma nova, sobre ZEIS, 

sobre ZEIS, naquela minuta a gente fala explicitamente da necessidade de 

planos de urbanização na área central, para ocupar com moradia. Naquela 

minuta se fala da necessidade imperiosa e obrigatória de discutir ZEIS sem 

burocracia, mas a partir da visão técnica a qualquer momento aplicado em todo 

o território, ou qualquer onde que for necessário, para construir bairros mistos, 

com o mix de uso, que é aquilo que a gente falou, que vieram aqui dizendo que 

a gente quer ao contrário. Então nós estamos aqui para construir proposta, agora  
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Lagoa, independente da nossa proposta, ficou claro que está agonizando, ficou 

claro que está agonizando, desculpa o termo, a m**** está acontecendo, 

vivenciamos ela, só vamos fazer a seguinte reflexão, e aqui eu desafio a 

qualquer arquiteto que vem aqui dizer que as teorias ou diretrizes que nós 

estamos aplicando estão descompassadas ou representa o passado, eu tenho 

vergonha do nível de discussão que a gente vai levar para o campo urbanístico 

e arquitetônico, eu tenho vergonha. Tenho vergonha como profissional, com a 

falta de respeito aos técnicos que estão trabalhando, provavelmente até essa 

hora, produzindo material, analisando, uma equipe grande, para vir aqui dizer 

que o modelo espraiado que hoje, desculpa o termo de novo, ca** no aquífero, 

é o certo. Para vim aqui dizer que o modelo espraiado que está provocando a 

m**** na Lagoa também, de forma desenfreada, escondida, sorrateira, é o 

correto. A gente tem um plano, esse plano tem nas suas diretrizes várias coisas 

importantes. Está lá nas suas diretrizes, e de novo vou falar, se querem utilizar 

um texto que não é o que é válido, mas que tem algumas intenções como 

referência, que foi a minuto anterior ou a 1715, o que seja, e lerem atentamente 

o que é falado sobre desenvolvimento econômico, que me acusam aqui de dizer 

que um hotel, ou sobre edifício residencial, qualquer coisa… Gente, está lá está 

escrito no Plano Diretor, que o município deverá ter obrigação de incentivar 

atividades culturais, atividades esportivas, atividades de preservação da 

paisagem, atividades econômicas que mudem o bairro, favorecendo a 

construção dessas atividades nos bairros, está escrito no plano. Nós não 

soubemos, em 8 anos, conseguir tirar isso do papel porque não tem instrumentos 

que façam isso acontecer, está escrito no plano, então fazer aquele centro 

tecnológico para nós é importante, assim como pode ser fazer um hotel, como 

pode-se fazer a proteção do voo livre, que a gente já sabia, mas aqui foi 

reforçada por 2 pessoas, sobre o papel do esporte na Lagoa da Conceição e em 

toda essa bacia, do papel da cultura, está lá, tem que ser preservada, tem que 

ser incentivada. O que a gente quer ouvir, é de que maneiras, e podemos, e 

devemos buscar, de que maneira a gente vai fazer isso, porque da maneira que 

está, não está sendo… Porque da maneira que está, não está sendo. Se coloca 

em contradição o empreendedor que, em teoria, não sei dizer, não acompanhei, 

parece que tem lá, a possibilidade de ter um empreendimento, força-se o conflito 

com o pessoal que quer uma preservação de uma atividade bastante relevante, 

que é o voo livre, por que? Nós não temos, no Plano Diretor, essas possibilidades 

que nós falamos, de trocas, de compensações, de negociação, de perceber o 

quê que está acontecendo de forma específica e tentar resolver. Então sim, nós 

precisamos de instrumentos efetivos de preservação da paisagem, que tão 

previsto no Plano Diretor, bem falou aqui a Betina, só que não está muito claro 

a forma, qual que é o interesse ou o eixo da via panorâmica que vai preservar, 

qual o lugar que nós podemos ocupar, que isso preserve, como é que nós vamos 

trazer a cultura do pescador, da rendeira, como é que nós vamos parar de ca*** 

na Lagoa. Demonizar o regular e fechar os olhos para o irregular chega a ser de 

um absurdo terrível, é terrível, demonizar aquilo que poderia, de alguma forma, 

contribuir para reduzir o esgoto, para organizar espaço, para abrir espaço para 

criar o sistema viário, e, sorrateiramente, dizer ‘não, do que está aí, parece que 
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tem que continuar’, não dá mais certo, a cidade vai ter que parar e pensar o 

modelo que ela está aplicando. E aí, vamos parar também da falso dilema que 

existe entre selecionar determinados lugares da cidade de forma equilibrada, e 

criar condições para uma centralidade que não vai poluir de prédio, daqui a 

pouco se descobre, não, a Lagoa é zero, é zero, não tem problema, não tem 

problema, é zero, só que vamos ter que arcar com as consequências, de ver 

aquele centrinho que não vai ter uma calçada, porque as edificações não vão se 

modificar, são escolhas, são escolhas, mas só, eu acho, que não se deve cair 

na ilusão da fantasia fácil da especulação imobiliária, o que a gente está aqui 

fazendo escondido, ou que estamos em negociata, não estamos, gente, a 

negociação que nós estamos aqui é a da participação, para ouvir, mas também 

recados duros e importantes não podem ser deixados de ser falados, não tem 

que desnudar as coisas, vamos desnudar a realidade, vamos desnudar a 

realidade. Se continuar esse modelo, e a arquiteta que falou uma impropriedade 

de dizer que São Paulo é densa, São Paulo não é densa, ela tem densidades, 

como aqui nós temos no centro. São Paulo é um mar de casinha espalhado no 

território de injustiça social. Rio de Janeiro, que mais parecido a nós, também 

não é densa, tem vários prédios no centro, em algumas coisas, e uma favela do 

lado, que consumiu, e está consumindo o dia a dia, aqueles morros, que é muito 

parecido com os nossos. Vamos continuar fechando os olhos para o que está 

acontecendo na SC-401, perto do governo do estado, no Saco Grande, que eu 

falei que daqui a pouco vai virar o morro e chegar na costa? Não dá, gente. Nós 

vamos fechar a ilha e negar que vai vir mais 10 mil pessoas daqui, que a gente 

está falando até, daqui 1 ano, e que a gente não consegue, sei lá, produzir mil, 

2 mil coisas regulares nesse período? As 8 mil vão poder ca**** no território? E 

vão ca***, e vão ca***... Então assim, a única coisa que a gente quer, é ouvir, 

teve propostas boas, tem críticas excelentes, mas não vamos ficar cegos, por 

favor, não vamos ficar cegos da nossa cota de responsabilidade sobre o quê que 

está acontecendo na ilha, sobre o quê que aconteceu na ilha e o que pode 

acontecer. Não demonizar o Plano Diretor, sobre o que os políticos que virão… 

‘Ah, então o que adianta a lei, o que adianta o plano, porque daí não vão 

cumprir…’, eu acho que primeiro nós temos que construir, e aí sim reforçar esse 

instrumento que nós temos aqui de participação e monitoramento social, para 

que aquilo que a gente discutir e a apresentar, realmente aconteça. Então assim, 

desculpa, é que sou um pouco apaixonado. E outra, quando o pessoal fala 

‘Michel, eu estou aqui representando…’, a gente até debateu isso, né, Alexandre, 

hoje… Não é minhas ideias, não são ideias do Michel, pelo amor de Deus, isso 

aqui está sendo discutido em 40 pessoas, 50 pessoas. Talvez é porque eu, no 

momento, estou representando a Prefeitura no meu cargo, que me obriga, talvez 

porque seja um pouco eloquente, é óbvio que eu vou falar. Mas eu estou falando 

ideias que estão sendo construídas, que estão em processo de. Como cidadão, 

agora, como cidadão, eu acho que está na hora de atentar sobre o quê que é 

mobilidade e o quê que é planejamento urbano dos novos tempos. Não vai se 

resolver mobilidade, sem repensar a centralidade e atividades um pouco mais 

distribuídas, um pouquinho na Lagoa, um pouquinho no Campeche, um 

pouquinho em outro lugar, gerar oportunidades econômicas vinculadas à criar 
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edifício ou não, à preservar a cultura, que às vezes nem tenha nada a ver com 

criar edifício, tem outras situações, à fazer trocas, à conquistar espaço, à nos 

forçar a cara, vamos então reorganizar um trechinho aqui, desde que tem esgoto, 

por quê que não pode ser? Desde que contribua com o comércio aqui, que a 

gente não precise andar até o Itacorubi para resolver alguma coisa daqui a 

pouco, a Lagoa é passagem, é passagem e é verdade, aumentou 10 mil 

habitantes aqui nesses últimos, quantos anos a cidadã falou? Então assim, vai 

vim, a população vai continuar vindo, vai para cima do morro, vai em frente, a 

única coisa que a gente quer: será que não dá para absorver um pouco desses 

problemas numa organização melhor do território, para a gente demonstrar que 

é possível fazer diferente, repactuar algumas coisas? É isso. E que bom que 

nesse processo viessem mais ideias, seria bom, que daí a gente teria mais vigor 

para absorver, corrigir. Eu fiquei muito preocupado, muito preocupado com as 

situações que repisam, e repisam, sobre injustiças que parece que não dá para 

esperar mais de 2 (dois) anos, não dá para esperar mais 10 anos, não dá para 

esperar mais 20 anos, que tem acontecido sobre eventual erro material, falta de 

atendimento por desvirtuar alguma determinada situação dentro do contexto da 

Prefeitura. Muito se fala aqui ‘ah, precisa técnico’, precisamos, precisamos ter 

muito técnico para gerir um Plano Diretor, gerir a FLORAM, mas a gente precisa 

tirar ele da burocracia que nós impomos a ficar analisando, desculpa falar, 

Alexandre Félix, bobagem, né. Nós hoje, com muito esforço, conseguimos tirar 

da burocracia 3 técnicos para estar a pleno vapor em planejamento urbano, e 

estão lá, 50 técnicos respondendo burocracia inútil, que, muitas delas, são da 

ineficiência desse plano. Então se querem mais técnicos, também ajudando no 

planejamento, nos ajudem a mudar essa lei, que está decretando muita coisa 

ruim para os técnicos que estão lidando no dia a dia.” Prefeito Topázio diz: 

“Bom, obrigado Michel, pelo fechamento da noite. Eu queria agradecer a 

presença de todos, dizer que as manifestações não se encerram aqui, a consulta 

pública está aberta na internet até o dia 12 de agosto, todo mundo que achou 

que tinha mais a dizer, por favor, usem esse espaço que está lá na internet 

disponível para todo mundo. Se não tiver acesso à rede de computadores, vai 

no Procon, em um dos nossos Procons, faz a sua manifestação por escrito, e 

nós vamos transcrever para o site da consulta pública. Muito obrigado por por 

estarem aqui até esse momento, eu acho que a noite foi produtiva, acho que 

alguma coisa se constrói dessa forma, a democracia é boa por isso, eu até queria 

perguntar ao professor Carlos Magno, que eu acho que não está mais aqui, qual 

é o número da lei do Plano Diretor de São José, mas eu acho que ele saiu daqui, 

depois vou ver se consigo contato com ele para ver o número da lei. Mas nós 

estamos num processo de construção, as audiências públicas têm esse objetivo, 

para que a gente possa ouvir a população e não é um plano que existe, é um 

plano que está sendo construído, essa é a diferença que, muitas vezes, 

perguntam ‘mas qual é o plano’, o plano é a 482 sendo construída com a 

população, e, se me permitem, diferente da 1715, que não teve nenhuma 

audiência pública, essa construção vai ter 13 audiências públicas e mais uma 

audiência final. Então acho que a gente está no bom caminho, faz parte da 

democracia a discussão, faz parte da democracia também você ter convicção 

DocuSign Envelope ID: E707C038-E63C-4D19-8B06-4CEB1C303D29



 
 

 

Página 75 de 75 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

das suas opiniões, eu acho que hoje a noite a gente teve um bom exemplo disso, 

muito obrigado, boa noite, parabéns a quem ficou até agora. Desculpa, as 

contribuições podem ser feitas no Pró-Cidadão, não no Procon. Mas se for no 

Procon, a gente dá um jeito também.”Desta forma, encerrou-se a presente 

Audiência Pública, às 23h07 (vinte e três horas e sete minutos) e, lavrada a ata 

que vai ser assinada por mim, Adriana Zanqueta Wilbert Ito que redigi a presente 

ATA, pelo Sr. Carlos Leonardo da Costa Alvarenga (Superintendente do IPUF e 

Presidente da Mesa Diretora/Coordenador Geral Comissão Multidisciplinar de 

Revisão do Plano Diretor – CRMPD e pelo Sr. Alexandre Felix – Secretário 

Executivo Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e 

Geografo IPUF). 
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