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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 22 (vinte e 
dois) de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi iniciada Audiência Pública no 
SEST/SENAT, Endereço: Av. Marinheiro Max Schramm, nº 3635, Jardim 
Atlântico, Florianópolis, SC Florianópolis, SC, CEP: 88095-001, 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 Alvarenga inicia sua fala: Boa noite a todos. 
Sejam muito bem-vindos à Audiência Pública Distrital do Distrito Sede Região 
Continental do Processo de Revisão do Plano Diretor do Município de 
Florianópolis. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alvarenga, eu 
estou Superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Florianópolis, 
o IPUF e, Coordenador Geral do Processo de Revisão do Plano Diretor de 
Florianópolis. Na mesa aqui comigo, a minha esquerda, Alexandre Félix, servidor 
do IPUF, Geógrafo, Secretário Executivo da Comissão Multidisciplinar do 
Processo de Revisão do Plano Diretor; à esquerda dele o Secretário de 
Segurança Pública de Florianópolis Comandante Araújo Gomes; à esquerda do 
Araújo está a Superintendente da FLORAM, Doutora Beatriz Kovalski, também 
membro do Conselho Executivo da Comissão Multidisciplinar do Processo de 
Revisão do Plano Diretor; à direita Guilherme Pereira, Secretário do Continente, 
membro também da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor; 
Cibele Assmann, Diretora de Planejamento do IPUF e Coordenadora Técnica 
Geral da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor, obrigado pela 
presença. O Prefeito Topázio Silveira Neto, como sempre com 100% (cem por 
cento) presente nas Audiências públicas. Vereador Marquinhos, muito obrigado 
pela sua presença, por favor, sente-se à mesa conosco; e ainda vai estar na 
mesa, deve estar se posicionando, vai sentar ao lado do Prefeito, o Secretário 
de Mobilidade e Planejamento Urbano, Arquiteto e Urbanista, Michel Mittmann, 
também membro do Conselho Executivo da Comissão Multidisciplinar de 
Revisão do Plano Diretor. Essa Audiência (...) vou explicar inicialmente para 
vocês como é que vai funcionar o fluxo. A logística de hoje. Nós temos 4 (quatro) 
momentos, no primeiro momento eu apresento para vocês as regras da 
Audiência, de participação, nós vamos passar no telão ali um vídeo institucional, 
que explica essas regras. Após essas regras, esses vídeos, nós vamos iniciar 
uma apresentação pelo Secretário Michel, que é das diretrizes gerais, o 
raciocínio geral desse Processo de Revisão e isso é meio que geral do Município, 
não é exclusivo do Distrito aqui do Continente. Isso é para nós alinharmos o 
mesmo raciocínio, porque nós estamos construindo o Projeto de Lei e todos 
esses estudos com a comunidade. Nós viemos aqui, então, justamente para isso, 
para nós entrarmos no mesmo patamar e a comunidade tomar plena ciência 
disso, e depois, se manifestar e contribuir conosco, na visão que vocês têm, nas 
dores da comunidade, que só assim que vamos conseguir construir esse Projeto 
de Lei. E por fim, nós vamos ter 2 (dois) momentos: o primeiro momento é um 
vídeo, que nós vamos passar, específico do diagnóstico do Distrito Sede Região 
Continental. Em seguida, nós fazemos um intervalo e voltamos com a 
manifestação de todos, tudo bem? Então vou pedir o silêncio a todos, peço a 
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todos que se sentem para prestarmos atenção nesse vídeo das regras de 
participação da Audiência, para que se evite dúvidas da participação. Inclusive 
esse Regimento Interno da Audiência Pública já foi publicado no mesmo edital 
de convocação, reiteradamente formados, distribuídos, estão aí os QR codes, 
que vocês conseguem acessar o Regimento Interno, mas lá na entrada também 
tem pregado na parede, esse Regimento Interno, qualquer dúvida que vocês 
ainda tiverem. E se ainda assim, depois dos vídeos, depois de consulta, 
permanecerem dúvidas, a equipe da FEPESE, que está devidamente 
identificada, está nos auxiliando no cerimonial da realização desse evento, 
consegue esclarecer dúvidas de vocês. Bom, então novamente eu peço que 
todos permaneçam em silêncio e contribuam com a realização do evento e em 
especial pela acústica do local, que nós estamos no estádio. Inclusive para vocês 
que estão ao fundo, para participarem melhor da Audiência, poderem ouvir 
melhor inclusive a participação, eu peço que se aproximem da mesa, não se 
distanciam de nós. Nós queremos que vocês se aproximem, participem dessa 
Audiência conosco, tá bom? Então eu vou pedir a realização, que passe o vídeo 
das regras. Novamente eu peço a todos que prestem bem atenção para evitar 
as dúvidas. Obrigado. 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) 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 
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(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 verbal. 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/. Bem, antes de dar 
continuidade, reforçando que as inscrições já se iniciaram às 17h30 (dezessete 
horas e trinta minutos), 15 (quinze) minutos antes do início da Audiência que foi 
às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos). Nós começamos exatamente 17h45 
(dezessete horas e quarenta e cinco minutos) e as inscrições vão até às 8h45 
(oito e quarenta e cinco). Após esse prazo não serão aceitas novas inscrições. 
Então, para dar continuidade, agora nós vamos passar a palavra ao Secretário 
Michel Mittmann, que fará uma apresentação desse raciocínio inicial que eu 
expliquei no início da Audiência, que é a construção com vocês, do Processo de 
Revisão do Plano Diretor. Então, com a palavra Secretário Michel Mittmann: 
Boa noite, cumprimentando o Prefeito Topázio, cumprimento todos os membros 
aqui da mesa; especial aqui o Alexandre representando o grupo técnico; 
Vereador Marquinhos, cumprimento todos os colegas Vereadores que estão ou 
que virão aí. Cumprimentando a todos, o pessoal chegando aí, mas a princípio 
não tem problema, porque esse material de alguma forma já está disponível há 
15 (quinze) dias. A parte mais geral, já está há bastante tempo, são 15 (quinze) 
dias da primeira Audiência. Agora, já estamos chegando às últimas, já deve ter 
sido bastante falado, já comentado por aí sobre diretrizes e formas de coisas que 
a gente vai fazer, e esses comentários também nos guiam para pensar. Temos 
aprendido bastante, ouvido bastante, lembrando como o Superintendente Carlos 
falou, estamos em processo de construção e revisão, então a gente traz alguns 
conceitos, traz algumas ideias, traz problemas da cidade e, quero ouvir também, 
problemas, sugestões, conceitos e ideias, para que a gente consiga trabalhar 
tudo isso, montar uma proposta final, retornar e apresentar isso para a 
sociedade, no âmbito do Conselho da Cidade, onde que todos poderão participar 
de alguma forma, ser ouvidos e representados lá dentro. Para, daí sim, a gente 
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levar adiante uma proposta final, a ser apresentada na Câmara de Vereadores, 
que vai fazer a discussão. Lá dentro também, que é mais oportunidade de troca 
de ideias. Está correndo muita coisa, sendo falada, por muitas vezes injusta, mas 
não importa para nós, porque é justa é a reivindicação, justa é a ideia, justa é a 
troca de divergências para que a gente construa uma forma adequada de 
proposição. Então, uma das coisas que mais tem se falado é sobre a tal da 
verticalização. Somos contra a verticalização, talvez seja o grande mantra dos 
lugares que a gente tem passado e que as comunidades têm falado, mas a gente 
está aqui para discutir sobre verticalização ou adensamento, que é mais justo o 
termo. Não, ninguém está verticalizando, assim como estão falando, mas a gente 
tem que falar sobre adensamento e organização geral da cidade e, como a 
cidade tem crescido ao longo do tempo e, de que forma a gente prepara hoje a 
cidade que vem e, ao mesmo tempo, corrige a cidade que erramos, que 
construímos ao longo do passado; o que acertamos também, mas tem que ser 
adaptada para o tempo presente. E uma das coisas que mais falta nesse 
conjunto, na cidade, é exatamente a infraestrutura e, entre elas, por exemplo, o 
esgoto. Em todos os lugares que a gente vai, a questão do esgoto sanitário 
aparece como um dos um dos itens principais, ou a falta de mobilidade, ou 
melhorias de passeio, por calçamento de ruas, coisas básicas que seriam 
necessárias para viver bem na cidade. E aí, através dessas necessidades que 
todo mundo tem, ninguém aqui é contra isso, pelo contrário, a gente, todo mundo 
precisa disso para ser feliz; não passar tanto tempo no trânsito, para ter no bairro 
as coisas que a gente precisa, para ter posto de saúde, para ter escola. A gente 
acaba criticando o nosso meio, que é a própria cidade. E, essa crítica por vezes 
é levada para um lado, e acabamos esquecendo de ver o que que produziu 
esses problemas e, se o que produziu em urbanismo e planejamento continuar 
sendo repetido, vai piorar a situação colocada. Um dos temas que mais fala-se, 
volto, é a tal da verticalização ou do adensamento. Tem se colocado esse, como 
uma das causas principais dos problemas da cidade, pois se ela for mal feita (...). 
Sim ela é. O adensamento mal feito ele é um dos problemas da cidade, porém 
uma cidade mais equilibrada é necessária. E a tendência que a gente está 
assistindo ao longo do tempo, do início do Plano Diretor em especial, é uma 
desverticalização da cidade. Faz 8 (oito) anos que a gente disse não para 
construções mais densas. A gente obrigou a cidade a se espalhar. Isso é uma 
verdade inegável, isso é uma verdade que não tem como negar, ou seja, 
criticaremos a verticalização, que a gente vai apresentar aqui e que reforço: não 
é verticalização, é a busca de um modelo mais inclusivo e sustentável. Vamos 
ouvir essa crítica, porém as dores e os problemas não são derivados dela, são 
derivados dos erros históricos de quem já teve o poder de planejamento nessa 
cidade, de quem já teve o poder de gestão na cidade, dos erros históricos 
também da comunidade, que por vezes e muitas vezes, não respeita as regras, 
que joga essa competência da fiscalização em absoluto para a Prefeitura, mas 
também não faz sua parte. Isso é verdade, em todas as comunidades que a 
gente passa, a gente percebe isso. Mas a gente também não está aqui para 
atribuir culpa ao cidadão. Pelo contrário. As pessoas, talvez elas foram induzidas 
a esse modelo, porque a cidade não deu chance de outra forma de fazer, porque 
as formas com que a gente ocupou no tempo não deu jeito de incluir pessoas 
que mais precisam, porque a cidade ao longo dos 20 (vinte) anos que a gente 
viu, pegou e fez crescer o preço dos imóveis, especialmente nos últimos 10 (dez) 
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anos, especialmente nos últimos 5 (cinco) anos. Os preços dos imóveis são 
impossíveis para a maioria da população. E aí a gente “demoniza” a própria 
cidade, daí a gente “demoniza” a questão de uma eventual verticalização, de 
uma centralidade, como se isso fosse a causa do que a gente vive de problemas 
hoje. E pelo contrário, bem feito, bem organizado, com centralidades, equilíbrio 
da cidade, trocas justas, a gente consegue reduzir preço de imóveis, a gente 
consegue aumentar espaço para a infraestrutura, a gente consegue chegar mais 
rápido com a infraestrutura, a gente consegue fazer trocas para que a gente 
consiga melhorar aquelas áreas que tem população mais vulnerável, a gente 
consegue fazer trocas para trazer para dentro da cidade populações que não 
têm direito à moradia barata. É tudo parte de um pacto, e um pacto que pode 
começar aqui, nas outras Audiências, na construção de um texto de Lei, mas 
que não termina numa eventual aprovação lá na Câmara de Vereadores, é só o 
começo. É o começo de um pacto, e é um começo de um pacto da continuidade, 
da participação social também, para monitorar aquilo que a gente deseja. Porque 
nós podemos ter o Plano mais belo do mundo e ser impraticável, ou nós 
podemos trabalhar com a cidade real e junto com a participação social, com bons 
gestores, com boa atuação técnica, aqui representada pelos colegas, que vão 
permanecer ao longo da carreira, a gente pode ir gradativamente mudando a 
cidade, alterando ela para aquilo que a gente precisa, tomando na mão de novo 
a cidade e gradativamente mudar o rumo dela. Que não vai acontecer amanhã, 
qualquer alteração que a gente vai fazendo hoje, qualquer proposta de Plano 
Diretor hoje, vai demorar no mínimo 5 (cinco) anos para ter efeitos, mudanças, 
para aparecer essas alterações. Mas, a gente tem pressa também. Tem pressa 
porque a cidade está numa emergência de necessidades, porque o modelo 
proposto da atual Lei, que é essa que nós estamos discutindo e não uma 
proposta, a proposta está em construção, nós estamos discutindo o que está 
colocado hoje, a verdade de hoje, é isso que está em discussão. E claro discutir 
ideias, propostas, sugestões, que a comunidade está fazendo e que a parte 
técnica está fazendo, tentar convergir isso em uma construção de propostas. 
Bom pessoal, a gente está nessa fase aqui, de um pré-diagnóstico, ou seja, uma 
análise preliminar de problemas, possibilidades e essa pré-proposta a gente 
apresenta agora alguns conceitos para vocês, são algumas ideias, para que a 
gente consiga junto acolher manifestações dos diversos segmentos da 
população, manifestação técnica e, compor uma proposta, uma minuta, para daí 
sim, superada essa etapa que a gente está, tentar caminhar. Então o momento 
é de trabalhar em consonância, junto com a população, através de 13 (treze) 
Audiências (...). [Nesse momento há uma interrupção da plateia em função do 
barulho e das conversas que estão atrapalhando] O Secretário Mittmann pede 
então: pessoal, vou pedir ao pessoal ao fundo a gentileza, alô atenção pessoal 
quem tiver aí no fundo por gentileza. O Sr. Carlos Alvarenga interfere: eu vou 
pedir para permanecer em silêncio para a apresentação do Michel, para que a 
comunidade consiga escutá-lo perfeitamente. Muito obrigado. Secretário Michel 
diz: quem desejar conversar pode sair para as dependências externas, que são 
bastante grandes, troca uma ideia volta, porque a gente tem bastante tempo de 
trabalho, então se possível, fazer silêncio aí atrás. Ricardo, pedir silêncio aí atrás, 
por favor, obrigado. O Ricardo, a gente pode falar porque é da nossa equipe 
então ok! Obrigado pela dica aí do som. Nesse momento retoma a sua 
apresentação. Então a gente está nesse momento finalizando as Audiências 
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Distritais, estamos na 11ª (décima primeira) faltam 2 (duas), teremos uma 
Audiência final, que inclusive a gente alterou a data pessoal, depois a gente pode 
repetir mas é dia 8 (oito) e vai ser no Centro Sul. Então, a gente foi para um lugar 
maior, haja vista que a gente está vendo que tem bastante interesse, de alguma 
forma estamos tendo um sucesso, então vamos aumentar a casa do show, e até 
vamos fazer um pouco mais longa. Em paralelo a tudo isso, a gente tem a 
chamada Consulta Pública. Essa Consulta Pública pode ser feita em cada 
unidade do Pró-cidadão, que você vai lá e deixa escrita uma sugestão, ou pode 
fazer online também, digita lá, pode pensar um documento, deixar escrito 
sugestões, críticas, dúvidas, tudo vai ser respondido, tudo vai ser considerado, 
o que falar aqui e na Consulta Pública também. Porque a Consulta Pública é 
muito interessante, porque às vezes a gente vem aqui e ainda não tem toda a 
informação, está trabalhando ainda, está tentando entender, aí pode vir aqui 
falar, ouvir, ver os vídeos da internet, falar com o vizinho, se organizar, fazer 
novas reuniões, publicar opiniões lá na consulta, que vai até o dia 12 (doze) de 
agosto. Então tem um tempinho ainda de trabalho. Importante que se você não 
deu opinião aqui, às vezes está pensando, coloque na consulta, para nós vai ser 
importante, tá! E tudo está disponível no nosso site, tem ali fora, por aí os QR 
codes que pode ler o site, guardar para trabalhar. Voltando, aquela é minha 
digressão, aquela minha fala anterior é, fundamentalmente, para alertar que a 
gente está revisando uma Lei, propondo uma mudança e adequação de uma Lei, 
que faz parte do Plano Diretor, que é a Lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois). 
Para isso a gente tem conceitos, têm diretrizes. E essas diretrizes são baseadas 
principalmente fundamentalmente, naquilo que o próprio Plano diz: que a cidade 
tem que ser mais eficiente, que ela tem que ter centralidades, que ela tem que 
ser compacta, que ela tem que ter usos mistos, que ela tem que preservar o meio 
ambiente, que ela tem que gerar infraestrutura para as populações. Então, a 
gente está usando a própria Lei, identificando onde ela tem falhado, para 
cumprir, para criar instrumentos de revisão. Através das Consultas e Audiências 
a gente fará uma leitura técnica, com demandas da comunidade e, aí sim, que a 
gente a partir das propostas, que a gente vai ver hoje, os impactos da proposta 
final. Então o que vocês vão ver hoje são princípios, são ideias, são sugestões 
iniciais, para uma parte. Existe lá, todo um outro material de outras coisas, que 
precisam melhorar, problemas, de erros de via locada errado, que passa em 
cima de terrenos, mapas marcados errados, conflitos de norma [novamente 
interferência com barulho] e o Secretário chama a atenção: o pessoal do fundo, 
por favor, o pessoal que está falando, alô Lucas pedir um pouquinho de silêncio 
aí atrás, obrigado. porque se não o pessoal aqui dá um eco não houve, tá! Então 
tudo além das diretrizes pode ser sugerido sobre a Lei, qualquer coisa que vocês 
identifiquem lá. Ah! mas a gente não entende de Lei, e ninguém tem que 
entender de Lei, porque é difícil, é uma Lei difícil. Às vezes, vou confessar pra 
vocês tá, nem a gente entende algumas coisas. Porque ela é confusa, é até um 
dos motivos de melhorar. Mas vocês entendem da vida do bairro, da 
necessidade, de como a gente quer viver, de como a gente quer trabalhar, do 
que falta de que forma que a gente poderia participar mais. Então, fale sobre 
qualquer coisa, o trabalho de olhar, encaixar, vai ser nosso. Quem vai fazer esse 
trabalho de identificar se essa demanda tem que atender em tal lugar na Lei ou 
no outro lugar, deixe que a gente faz. se tiver alguém que entende de Lei que 
pode auxiliá-los, um arquiteto, um engenheiro, aí sim é mais um passo que vocês 
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podem dar, é uma interpretação mais direta, um passo a mais. Mas não deixem 
de participar por não entender da Lei, tá certo? Não deixem de participar, ok! 
Feito isso, estruturamos e mandamos a consolidação. Nossa vida na cidade aqui 
de Florianópolis, os mais antigos vão lembrar, aqui no Continente mesmo era a 
estrada, a BR chegando, pasto de um lado, pasto do outro, uma ponte, vinha ali 
pela Hercílio Luz, depois vinha pela Via Expressa. A Ilha com uma ocupação 
central e várias comunidades pequenas [Durante toda a apresentação o 
Secretário Mittmann mostra slides com ilustrações e mapas]. Aqui já tinha 
bastante ocupação na década de 80 (oitenta), mas se tu recuar, se a gente 
recuar isso para 20 (vinte) anos atrás, essa mancha vermelha, que é onde a 
gente está ocupando, era bem pequeninha. E a cidade foi crescendo e, foi se 
espalhando, foi se espalhando. O Continente, veja aqui ó! desde 80 (oitenta), a 
mancha onde a gente está construindo, é a mesma coisa praticamente, não teve 
mais loteamentos, não teve mais lugares, não teve. A base estava pronta, e aí 
começou a se se transformar de casas para prédios, um prédio lá, outro aqui, é 
vai mudando, foi mudando o perfil do bairro, dos bairros, dos vários bairros do 
Continente. Então, veja que o Continente já estava estável enquanto mancha 
urbana, enquanto o resto da cidade, claro cresceu para as outras cidades: São 
José, Palhoça, se expandiu, exatamente também porque a gente não conseguiu 
tanto capturar pessoas e dar inclusão para elas, embora elas trabalhem aqui, 
especialmente na Ilha. Depois, agora o Continente, com um pouco mais de 
serviços, e os bairros foram crescendo, tá pessoal! Numa taxa de 8 (oito) ou 
10.000 (dez mil) pessoas a cada ano, a grosso modo isso. E a tendência, ou 
melhor, o cenário atual é esse, é um espalhamento da cidade. A cidade se 
espalhou, o Continente cresceu pontualmente em alguns lugares para cima, 
porque ele já estava montado, vamos dizer assim: o xadrez já estava feito e foi 
trocando algumas peças ao longo do tempo. A pergunta que a gente vai ter que 
fazer é se essa troca de peças, de uma casa por um prédio, foi feito bem feito, 
ou poderia ter sido diferente, ou de que forma a gente pode usar isso para o 
benefício geral da cidade e também das comunidades do Continente? E aí entra 
aquele discurso do: não a verticalização! Não há mais pessoas! Esse tipo de 
situação. Fato: a cidade vai continuar crescendo, independentemente de a gente 
dizer que enquanto não fizer o esgoto não entra mais nenhuma pessoa. Se não 
entrar nenhuma pessoa na Ilha, vai ficar no Continente, daí a gente vai ter que 
fazer uma barreira aqui em São José, ali na divisa, e dizer: bom, a partir de hoje 
enquanto não resolver todo o problema de mobilidade, todo o problema de 
infraestrutura, todo o problema de creche, todo o problema de hospital, todo o 
problema de tudo, não entra mais ninguém. É um jeito de pensar a cidade, não 
muito, vamos dizer assim: simpático para quem quer vir morar, o crescimento 
até natural, talvez vá ter que tirar pessoas, porque se crianças nascem também, 
então se nós precisamos expulsa alguma para manter a população até resolver. 
Acho que não é isso que vai resolver a cidade, vai criar conflito. Então, a gente 
vai precisar encontrar maneiras de absorver esse crescimento, independente de 
queiramos ou não queiramos, a gente vai ter que encontrar maneiras de resolver 
como a gente vai crescer, mas também encontrar maneiras de como resolver os 
problemas que estão colocados. E não é só o Plano Diretor que resolve isso, são 
outros Planos, são outros investimentos também que resolvem isso. O Plano 
Diretor ele vai dizer: olha o modelo, o jeitão que está seguindo pode estar certo 
ou pode estar errado, pode ser mais rápido corrigir ou pode ser mais lento. O 
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fato é que basear no modelo de dispersão no território, ou seja, que a gente se 
espalha no território, sem oferecer centralidades, ou seja, serviços, comércio, 
educação, empregos nos bairros, dá uma equilibrada, todo mundo vai querer ir 
para esse ponto vermelho ali, que é o Centro, onde que tem as atividades 
econômicas. Esse mapa mostra as atividades econômicas, medidas 
recentemente, do ano agora, foi feito com dados desse ano passado e do início 
do ano, mostrando que o Continente, está vendo? Ainda é bem um pouquinho 
comparado a questão do Centro da cidade. O que acontece? Todo mundo vai 
usar o Continente, para passar por ele, para ir para o Centro, ou sair do 
Continente para ir para o Centro e assim como os moradores de Ingleses, 
moradores do Campeche, Canasvieiras, etc., porque eles não têm nos seus 
bairros, o que a gente chama de um bairro mais completo, que resolva melhor a 
vida do cidadão. Fato: que as habitações onde as pessoas moram já estão 
acontecendo. Olha só, o Continente já tem um pouco mais de habitação do que 
equilíbrio daquilo que precisaria de comércio, de serviços. Ah! mais daí vocês 
querem colocar mais prédio, mais gente morando. A gente tem que encontrar 
um equilíbrio. Talvez para criar comércio e serviços nesses lugares, a preços 
justos de habitação, a gente vai ter que incentivar: olha como é que coloca, como 
é que o serviço, mais equilíbrio, custo de habitação, eles vão ter que ser mais 
inteligentes, como é que a gente ocupa a terra, como é que a gente ocupa os 
terrenos. Para levar um pouco do que tem de bom aqui do Centro para os bairros. 
E o que tem de bom não é os prédios, o que tem de bom não é os prédios, o que 
tem de bom é a vida urbana que tem no centro em termos de equilíbrio, pode ter 
muito prédio? Tem muitos prédios. Repeti isso em todo lugar, seria péssimo, 
horrível, não é isso que queremos. Mas tem coisas muito boas no Centro, é um 
lugar mais completo, quem mora no Centro pode fazer as coisas a pé, não falta 
supermercado, tem um hospital perto, o lugar que mais praças têm é a área 
central, é o lugar que mais gera excedente dos prédios que constrói, gera mais 
dinheiro para investir, que a gente quer pegar já que está sobrando e levar para 
comunidades que precisam mais também. Então, levar as qualidades urbanas, 
na escala adequada que existe no Centro, é o que falta para os outros bairros. 
E isso não precisa ser feito com verticalização, super adensamento. Pode ser 
feito através de criar mecanismos para incentivar o que cada bairro precisa e 
criar sistema de trocas. Mas o bairro precisa também receber pessoas, isso é 
importante para o bairro, no nível adequado, precisa de comércio, precisa de 
serviços. Está aqui o centro, a população mais carente teve que ir para o morro, 
para estar perto dos serviços. Então, a gente tem que pegar um pouco dessa 
grana aqui e levar para lá. Se você permitir construir num edifício aqui, porque 
não pegar um excedente e dizer: esse excedente vai ser investido em habitação 
social, esse pedágio, é isso que a gente está propondo. Bairros como o 
Campeche cresceram e cresceram tudo baseado em casinhas pequenas, 
espalhadas, uma atrás da outra. Eu tenho que andar mais para chegar à outra 
casinha. Uma casinha, outra casinha, outra casinha, outra casinha, outra 
casinha. Eu tenho que construir mais estrada para mesma casinha. O ônibus vai 
ter que andar mais para atender menos pessoas, eu vou ter que colocar um 
ônibus em cada rua dessas, porque elas não se ligam entre si, porque o cidadão 
não vai andar 1 (um) km para pegar o ônibus na outra, porque não foi feito uma 
ligação. Onde é que está a praça? Não tem praça. A culpa é da Prefeitura porque 
não tem praça. Foi feito o parcelamento irregular. Não foi deixado espaço para 
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a praça. Agora a gente vai ter que conseguir grana e “gestionar” para conseguir 
praça. É as pessoas merecem praça. Não é porque elas ocuparam da forma que 
foi possível, que elas não merecem praça, elas merecem praça, merecem ter 
terreno aqui para botar um posto de saúde. E a gente vai ter que comprar, e a 
gente vai ter que achar dinheiro para comprar, e por que não usar essa troca 
para nós começar a conseguir isso de forma mais rápida. Outros lugares ali, Rio 
Tavares, até nos Araçás a gente já está lá para cima subindo o morro. Muito 
lindo, mora lá em cima na APP e diz não para ocupação regular onde é que tem 
que ser. E não é um caso, são milhares de casos, que moram em forma precária, 
não são pessoas que necessitam morar nesses lugares, muitas vezes são por 
opção, porque tem dinheiro inclusive para comprar lugares assim, mas dizem 
não para a cidade mais organizada. E isso se repete todo dia. Agora nós vamos 
ter que levar serviços até lá em cima, está certo? É um modelo para pensar. Está 
aí a Lagoa, ocupada de forma aleatória, e outros bairros também Barra da Lagoa. 
Já existe um adensamento cada vez maior nesses lugares, mas adensamento 
de casinhas coladas, que vão se resolvendo e não deixam espaço para as 
coisas. Agora a gente vai ter que batalhar para conquistar espaço para fazer a 
bicicleta passar, para fazer o ônibus passar, é uma guerra. Barra da Lagoa, 
Armação, nem parece gente. Nós não mudamos nada do Plano Diretor, pelo 
contrário, o Plano Diretor sabe que ele disse para esse lugar aí? Está tudo 
proibido. O lugar que nada pode tudo pode. Lugar que nada pode. Tudo pode. 
O que nós temos hoje é um Plano Diretor para poucos e que faz pouco, aí falta 
lugar, falta lugar para botar as pessoas, comércio, serviço. Sabia que é proibido 
botar uma farmácia maior que 50 (cinquenta) m² aqui? Sabia que é proibido fazer 
um mercadinho maior que 50 (cinquenta) m² aí? E vai ter porque precisa. Então 
não pode ter, mas tudo pode. Então está na hora de a gente buscar o balanço. 
Essa cidade do nada pode, é uma cidade do tudo pode, porque ela não permite 
crescer de forma ordenada e organizada. Açores, Pântano, aqui ó Monte Verde, 
Saco Grande, 10 (dez) anos aí a gente vai olhar, chegando na Costa da Lagoa 
de barco para uma visitação turística, vai olhar para cima e a ocupação dos 
menos favorecidos do Saco Grande vai estar virando para a Lagoa. Daí a gente 
tem que dar os parabéns para o nosso modo de pensar a cidade. É fato! Ou a 
gente muda o pensar, reequilibra as coisas, ou isso vai acontecer. Ah! mas daí 
verticalizar ou criar prédios aqui, vocês não vão incluir os pobres. É uma opção 
não incluir os pobres, pelo menos não a nossa. As propostas que a gente quer 
fazer, é que forte dos incentivos, seja para reduzir e criar habitação para quem 
mais precisa. Isso vai ser uma batalha, porque o Plano Diretor é só o marco legal, 
é só um pontinho para começar, para criar uma linha. No dia seguinte tem que 
ter compromisso político. Não é Prefeito? Tem que ter compromisso político 
Vereador, tem que ter compromisso da sociedade com isso, abraçar essas 
comunidades que mais precisam. e por que não usar o desenvolvimento 
imobiliário para isso gente? Ajudar a pagar a conta não só dessas áreas, mas 
daquilo que a gente precisa para infraestrutura. Vamos chegar no Continente 
aqui, para dar uma passeada aqui por cima, para nós dar uma olhada como é 
que está ficando. Olha só pessoal, isso é Ingleses, está ali 15 (quinze) anos. E 
aí falam: não construam nada porque vai afetar o Aquífero. O Aquífero está aqui 
embaixo gente, está aqui ó, aqui o tal do Aquífero, que a gente quer proteger 
está em baixo. Vou continuar aqui. Aqui Santinho, Continente. O Continente teve 
um problema que foi deixar construir de forma aleatória, em todo lugar prédios, 
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em um determinado momento. E não foi ocupado de forma mais concentrada e 
adequada, junto às vias principais, gerando o espaço para a via de circulação e 
criando sistemas de transporte. Então a gente tem pontuações, misturado com 
áreas baixas, então ele é bastante disperso, bastante variado no seu território, 
áreas bastante densas, com áreas bastante não densas, e não existe uma lógica 
de organização. Essa lógica de organização é o que a gente vai tentar buscar 
construir, áreas que já estão espalhando e tal, áreas mais baixas, vazios mais 
baixos, ou áreas residenciais mais baixas, com outras mais altas, corredores que 
não conseguem crescer, exatamente porque não teve transformação, BR lotada. 
Essa foto aqui a gente tirou quando ainda não estava aberto a Ponte Hercílio 
Luz, corredor de transporte que falta aqui, por exemplo, na Ivo Silveira. Porque 
não melhorar essas condições? Comunidades vinculadas aqui, comunidades 
mais carentes vinculadas esse setor central. Se o eixo da BR cortou Continente 
em 2 (dois), Coqueiros e o outro lado, isso é verdade. O bairro de Coqueiros 
cresceu também de forma aleatória, com verticalização em alguns pontos, outros 
não. Vila Aparecida aqui pessoal, uma comunidade que precisa de apoio, de 
ajuda, tá virando ali já. Itaguaçu é uma maravilha da natureza, óbvio tudo, a 
região continental toda ali é belíssima, como toda a Ilha. Só que a gente vai ter 
que pensar as formas de organizar, e o principal são pegar os corredores, alguns 
corredores, algumas vias, selecionar elas, entender eventual capacidade que 
elas poderiam ter para uma eventual, veja eventual, organização de gabaritos, 
mas desde que esse gabarito ou altura andares, desde que seja com trocas. 
Estabelecer um sistema de trocas e compensações. Tivemos por exemplo 
espalhamento. Talvez devesse ter ficado mais concentrado, junto às vias 
principais, para não espalhar tanto em alguns casos. Os exercícios de habitação 
social, muito primários, muito simplistas. A gente precisa ter mais vigor nesse 
tipo de proposição. O miolo aqui metropolitano, baixíssima densidade, enquanto 
a cidade procura o Centro e anda para lá e não aproveita a possibilidades que 
poderíamos ter aqui, nessa interface entre 2 (duas) grandes cidades que é São 
José e Florianópolis. Existe um vazio ali, poderia ser melhor organizado. Um 
vazio, digo, de ocupação de uso, de uma centralidade, de algo que sirva, que 
organize o Continente também, que não precisa gerar viagens ao Centro para 
resolver as situações. Entender que o Plano Diretor não é só a Lei tá. São 
diretrizes, são princípios, é o tempo que vai acontecer dessa Lei ao longo do 
tempo. e a gente vai precisar “gestionar” isso. Porque não acaba só na Lei, a 
gente vai ter que continuar tendo estudos, regulamentações, mais estudos, Leis, 
outras Leis, que vão apoiar o Plano Diretor, outros estudos que apoiam o Plano 
Diretor. A gente realizou estudos de centralidade e verificou, já previsto no Plano 
Diretor inclusive, que a gente precisa (...). [Novamente acontece uma 
interferência na apresentação do Secretário que responde: amigo, tem lugares 
aqui pessoal, tem umas 20 (vinte) cadeiras aqui, se quiserem, é, por favor. Sr 
Carlos Alvarenga fala: pessoal, vocês que estão na arquibancada, por favor, se 
quiserem tem cadeiras à vontade aqui para você se sentar, obrigado amigo, nós 
queremos que vocês se incluam aqui na participação, inclusive se inscrevam 
para participar. Volta a palavra para o Secretário Michel Mittmann que fala ao 
público: Aqui tem mais 10 (dez) 15(quinze) (cadeiras), ali deve ter mais umas 10 
(dez), se quiser fiquem todos a vontade, por favor. Conseguem ouvir de lá 
também, que legal, depois quando vierem falar também, daí pode vim aqui 
também, tranquilo]. O Secretário Michel Mittmann retoma a apresentação: 
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então a gente precisa identificar, está vendo? Das centralidades potenciais o que 
salta mais é o Continente, porque ele exatamente faz essa ligação com São 
José, Palhoça, Biguaçu, que pressiona o Continente. E o Continente parece não 
estar preparado para fazer esse diálogo. Ele está quase que um lugar de 
passagem, as pessoas passam e não resolvem sua vida no Continente. A gente 
precisa pensar no modelo para não ter essas 2 (duas) coisas: ou está na fila, ou 
forçar as pessoas morarem mal. e aí vê como o Plano Diretor, de alguma forma, 
através de instrumentos adequados, monitoramento adequado, estratégia de 
investimentos, pode mudar esse cenário. Uma das alternativas que a gente vê, 
é propor adequações para os bairros, através de 2 (duas) estratégias. A primeira 
é o chamado Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável. O 
Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável é aplicado em diversas 
cidades do mundo, inclusive no Brasil, que reorganizam como a gente ocupa a 
cidade, em vez de espalhar, tenta organizar melhor a partir de onde vai circular 
os ônibus e de que forma a gente pode usar bicicleta, andar a pé. Então ele disse 
que é para a gente compactar a cidade, evitar se espalhar, especialmente a partir 
de pontos de transporte. Pegar um exemplo fora: uma estação de metrô seria 
um lugar onde poder-se-ia ao redor dela ter mais gente, porque daí que pegaria 
o transporte, desceria, não andaria muito. Então ao redor dos eixos de transporte 
seriam os corredores de ter mais gente, da escala de cada cidade, um bairro 
menor vai ser coisas menores, um bairro maior um pouco maior. Uma cidade 
gigantesca como São Paulo, Curitiba, que tem os eixos estruturais estão 
concentrados através desses eixos de transporte, e eles conseguem eficiência. 
O modelo DOTS diz para a gente criar um mecanismo para andar a pé, resolver 
a vida no bairro. Só que pra andar a pé e eu resolver a vida no bairro, eu tenho 
que encontrar o que eu preciso no bairro, eu preciso de comércio, eu preciso de 
serviço, eu preciso resolver, pelo menos o básico da minha vida, muito próximo. 
E por que não tem empregos qualificados nos bairros para não precisar ir 
trabalhar em outro lugar? Ter um centro de tecnologia, ter um hospital, ter um 
centro educacional. Misturar, nós precisamos misturar classes sociais e poder 
usar melhor os edifícios. Para que ter um edifício só comercial? E aí tu moras 
longe. Porque ele não pode estar os 2 (dois) juntos, convivendo em alguns 
casos. Não é todo mundo que vai morar nesses prédios, mas eles podem ajudar 
muito para que, quem mora longe, viva também melhor. Equilibrar a cidade, usar 
bicicleta e transportar de maneira geral, são conceitos do Desenvolvimento 
Orientado ao Transporte e ele tem que acontecer junto com alterações ou 
ocupação do solo, que é o Plano Diretor, se não ele não acontece. Então por 
exemplo pra gente fazer o nosso Plano de Mobilidade, a gente precisa saber 
como é que vai se dar a estratégia de ocupação do território do Plano Diretor, 
porque se for um modelo espalhado, é um tipo de transporte que a gente vai ter 
que perseguir, se a gente tiver algumas concentrações em alguns pontos, é outro 
tipo, outro modelo que a gente vai perseguir. Então, para nós é fundamental essa 
definição, pensar junto com vocês que modelo de cidade a gente vai ter, para 
que a gente consiga modelar isso ao longo do tempo, e aí estabelecer pontos 
gradativos para ir crescendo, de forma ordenada e, organizando junto à 
mobilidade. Isso poderia se dar da seguinte forma, é uma ideia: ver os bairros, 
ver todas as carências, todas as necessidades, e também as oportunidades. Ah! 
se uma determinada via tem trechos desocupados, se é mais barato eu crescer 
do que outras, se caberia uma transformação, se eu tenho esgoto ou não tenho, 
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quanto esgoto eu preciso fazer para receber gente, ou quanto esgoto é preciso 
fazer para resolver a vida daquela população local, quanta praça que eu preciso 
para a quantidade de pessoas que moram ali já e que, eventualmente venham 
vir. Então, é isso que a gente tem que fazer, é o diagnóstico do local e ouvir 
também as prioridades da população, sobre como deseja que seu bairro 
melhore, para daí a gente pensar. Bom, então vamos selecionar algumas vias 
que servem para aquele modelo de orientação ao transporte, para selecionar 
essas vias e dizer: olha vamos começar por um pedacinho, mudando esse 
pedacinho, e aí outro pedacinho, e aí outro pedacinho. Isso pode ser feito ao 
longo do tempo, mas a gente já tem que pensar ela como um todo, para saber 
quanto vai ser a ideia de população que a gente consegue absorver no tempo, 
para esse bairro, para o outro bairro, e mais o outro bairro, para a gente ter na 
conta geral. Bom, conseguimos ter 10.000 (dez mil) pessoas a cada ano 
organizada, sim, não. Vamos aumentar o volume em algum lugar? Qual que vai 
ser esse aumento de volume? Aí entra a técnica, entra o planejamento, para 
conseguir fazer esse equilíbrio da melhor maneira. E ir trocando pessoal. Por 
que não trocar junto a esses corredores? Adensar um pouco, permitir um 
pouquinho, gerando dinheiro para melhorar o transporte, aumentar uma via, criar 
um recuo de ônibus, criar um corredor exclusivo de ônibus nessa via. Por que 
não trocar por equipar praças ou até comprar áreas e praças para que a gente 
consiga ter praças suficientes para as pessoas que moram naquele bairro e 
aqueles que viram a morar no bairro? Por que não pegar e investir nas 
populações mais carentes, dando conforto para que elas consigam acessar a 
cidade através de trocas também? E incentivos, que a gente pode dizer: olha 
construa, mas vamos investir naquela comunidade que precisa, às vezes é criar 
uma escada, melhorar uma via, melhorar o esgoto, melhorar essas edificações 
que existem lá, favorecer o comércio dessas comunidades. Então a gente tem 
que pensar meio que integrado tudo. Para nossa estratégia, dessa adequação 
do Plano Diretor, dessa revisão, é um diagnóstico dos escritos, uma identificação 
de oportunidades, carências, dificuldades, identificar virtudes dos bairros e das 
vias para dizer: essa via vai ser difícil nós conseguirmos dar, essa daqui olha se 
a gente conseguir tal percentual de modificação e de arrecadação, vamos 
chamar assim, com mais investimento, a gente consegue implementar ela. 
Vamos atacar ela primeiro? Vamos atacar ela primeiro. E aí a gente vai 
reorganizando os bairros e vai reorganizando os lugares. Mais ou menos, só 
para vocês entenderem, normalmente, aqui no Continente menos, mas ainda 
tem vários lugares, se dá para construir o que a gente chama índice um, o terreno 
tem 300 (trezentos) m² e constrói 300 (trezentos) m², é o direito natural, vamos 
chamar assim, previsto no Estatuto das Cidades, que organiza tudo isso. Esse 
direito de construir um, todo o cidadão tem, sem necessidade de pagar ao resto 
dos, aos outros cidadãos um algo a mais, porque ele deixa todo mundo igual. O 
que a gente quer discutir é sobre a forma que a gente está construindo. Às vezes 
demonizam a tal da verticalização. Eu vou fazer uma verticalização aqui tá? 1 
(um), 2 (dois), 3 (três) verticalização. É os mesmos 1000 (mil) m² que estava ali, 
é a mesma quantidade de pessoas que moram naquele prédio ali e nesse prédio 
aqui. É a mesma área construída, mesmo número de, sei lá, apartamentos, 
mesmo número de pessoas, mesmo praticamente, o mesmo número de tijolo, 
mesmo número de pessoas que trabalharam na obra, mesmo impacto. Ah 
cresceu um andar, vai dar uma sombra maior. Então recua um pouquinho, ajusta 
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para não dar, não afetar o vizinho. Mas olha a oportunidade que abriu aqui na 
frente, espaço, é o que a gente está mais precisando na cidade hoje para as 
coisas públicas, para as infraestruturas, para as praças, para melhorar a cidade 
de andar, para a mobilidade, para gerar calçada e por que não trocar espaço? 
Esse espaço ó, esse tu construiu igual, mas eu te dou uma daí tu me dá de 
presente isso, não, troca. Troca constrói a praça e te dou um pouco a mais. Ou 
vários desses um do lado do outro podem ceder um espaço para nós abrirmos 
um corredor de ônibus, aumentar a calçada, e assim por diante. Esse sistema 
de abrir espaço vai ser talvez a principal alternativa que a gente tem para 
organizar o território desses corredores principais, não em todo lugar, não em 
toda ruazinha, só em alguns pontos, só em alguns lugares. Um exemplo: Madre 
Benvenuta, conhecem lá? Liga a UDESC, a UFSC. Na Madre Benvenuta foi feita 
uma ciclovia. Ela tem função projeção, tá projetado já, uma ampliação dela, 
desde antes de 2014 (dois mil e quatorze) até. Ela teria de ser maior e o desenho 
que a gente está montando é para um corredor de ônibus exclusivo, mais 2 
(duas) pistas, mais a bicicleta que já está, e mais passeios que começam de 3 
(três) a 5 (cinco) metros. Só que não cabe. Não cabe porque quando a cidade 
decidiu, ela decidiu não altera os prédios desse lugar, só fica tudo baixinho e aí 
o cara tem a casa, vira uma avenida importante, ele não vai mais morar ali, aluga 
para alguém fazer um comércio. Daí ninguém mais mora ali. O bairro Santa 
Mônica perde gente todo dia. Não mora nenhum estudante ali na entre 2 (duas) 
universidades, não tem nenhum centro de tecnologia, porque a gente não 
motivou o proprietário a trocar. Trocar por exemplo, se a gente incentivasse: Ah 
eu te dou mais um andar, 2 (dois) andares, mas me dá espaço, me dá a via, me 
dá infraestrutura. Essa é uma lógica que a gente poderia (...) é a proposta que a 
gente está fazendo. Não é a única, é uma parte. Existe uma série de outros 
instrumentos, que já estão previstos no Estatuto da Cidade, que estão presentes 
no Plano Diretor, que juntos eles poderiam nos auxiliar a começar a remodelar o 
território, remodelar a cidade. Isso a gente chama outorga, o nome é assim, mas 
basicamente é tudo que passa do um, a gente utilizaria para pagar outras coisas, 
especialmente dentro do bairro. Então, fazer esse sistema dentro dos bairros. E 
na área continental a gente selecionou várias vias, que são aquelas que teriam 
várias categorias estruturantes, mais locais, que poderia ter um comerciozinho, 
que ia poder organizar. Ah! então vão agora crescer tudo? Não gente, isso aqui 
são seleções, que a gente está analisando, isso corresponde, depois tem lá uma 
taxa, a tantos por cento do território. Até, eu não sei se o Vereador Afrânio está 
aqui, que na última vez ele saiu um pouquinho antes e eu não consegui explicar 
para ele. Vai aparecer o número, ele mexe em 40% (quarenta por cento) da 
mancha urbana, afeta 40% (quarenta por cento), mas não acrescenta 40% 
(quarenta por cento) de pessoas, ou 40% de comércio ou 40 (quarenta), não, 
porque em alguns lugares tu já tem 4 (quatro) andares, vai acrescentar 
eventualmente um, então não é uma conta verdadeira, até porque a gente não 
sabe ainda, a gente vai ter que estar modelando isso, selecionando, porque às 
vezes não vai ser toda a via, vai ser primeiro um trecho, depois que ele der certo 
passa para outro trecho. Então isso tudo é que a gente está modelando, está 
tentando entender e não adianta entender só o Continente. Vamos jogar tudo no 
Continente? As 10.000 (dez mil) pessoas que vão vir no Continente. Não, a gente 
está fazendo para todos os bairros e vai buscar um equilíbrio de acordo com as 
virtudes e necessidades dos lugares e uma contribuição para organizar a cidade. 
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Então existe uma seleção de vias, vocês depois vão ver um vídeo que vai dizer: 
ah nos lugares que tem 4 (quatro) pavimentos, se a pessoa mediante outorga e 
trocas, essas, ele poderia crescer um. Não é em todos os lugares, tá pessoal. 
Não é em todos os lugares. É somente naqueles lugares. Aqui um exemplo, isso 
é uma faixa junto aquele corredor, que a gente precisa ganhar espaço para ter 
mais ônibus, para ter mais comércio. Então é todo um conjunto. Além de não ser 
em todos os lugares, só seria em algumas vias e, além de serem algumas vias, 
a gente quer selecionar lugares dentro dessas vias que teriam prioridade para a 
gente não espalhar isso. Se não espalha em tudo que é lugar e não consegue 
consolidar o que a gente deseja. Então todo esse exercício está sendo feito, vai 
ser feito, a partir das leituras técnicas e das leituras que a comunidade esteja 
colocando. Só para exemplificar, a gente destacou lá no material que a Ivo 
Silveira seria uma prioridade, dentre as prioridades, nós estudarmos a próxima 
etapa dela. Como é que a gente poderia organizar a Ivo Silveira, para ter um 
corredor de transporte e melhorar a centralidade? Então entre todos os lugares, 
a primeira, queremos aqui talvez tenha outras opiniões, a primeira a ser, vamos 
dizer assim, atacada, seria a Ivo Silveira, é um exemplo. É isso pessoal, muito 
obrigado. Pessoal de lá se quiserem vir aqui tem lugar, mas estão ouvindo tudo 
certinho? Então tá, vamos tocar muito obrigado. Nós que agradecemos suas 
palavras Michel, esse conceito geral que o Michel passou já começou a entrar 
na parte do Distrito. Nós fizemos um vídeo institucional do Distrito. Agora eu peço 
que todos se mantenham em silêncio, prestem atenção, que agora já vai entrar 
nos diagnósticos e essas ideias de centralidades que o Michel antecipou para o 
Distrito da Sede Região do Continente. pode passar o vídeo. AUDIOVISUAL 
COM A PROPOSTA PRELIMINAR DIRETRIZES DE REVISÃO PARA O 
DISTRITO O DISTRITO SEDE CONTINENTAL. A seguir o conteúdo que foi 
transcrito na íntegra. 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 do Distrito, que no caso 
da Sede Continental envolve os bairros de: Balneário; Canto; Coloninha; 
Itaguaçu; Monte Cristo; Estreito; Coqueiros; Capoeiras; Abraão; Bom Abrigo; e 
Jardim Atlântico.  Avaliou-se também como o Plano Diretor atual tem sido pouco 
efetivo e como as 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. Na imagem da tela temos os diagnósticos preliminares de 
carências e potencialidades que envolvem limites territoriais, uso do solo, 
estrutura fundiária e ocupação do solo. No Distrito Sede Continental há um 
equilíbrio maior entre o uso residencial e não residencial do solo. Enquanto o uso 
residencial apresenta índice de 16,96% (dezesseis vírgula noventa e seis por 
cento) em relação ao município, o uso não residencial apresenta índice de 
17,71% (dezessete vírgula setenta e um por cento). Essa característica do 
Distrito indica que há residência, empregos, comércios e serviços, e menores 
deslocamentos, contudo se deseja que esse equilíbrio esteja distribuído em 
locais adequados do Distrito. Em relação à estrutura fundiária é possível ver que 
apenas 5,21% (cinco vírgula vinte e um por cento) do Distrito, é fruto de 
parcelamento irregular do solo. Essa característica aponta que há áreas de 
equipamentos públicos previstos que ajudam a atender às necessidades da 
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região. A densidade demográfica do Distrito, um pouco mais equilibrada, é de 
71,86 (setenta e um vírgula oitenta e seis) habitantes por hectare. Também foram 
analisados os equipamentos públicos e os espaços públicos da Sede 
Continental. Sobre a tabela que mostra os espaços públicos, é interessante 
ressaltar as 22 (vinte e duas) praças do Distrito, além das 17 (dezessete) áreas 
públicas com potencial para lazer. Outros fatores analisados foram a 
infraestrutura e a mobilidade do Distrito. Nesse sentido, a Sede Continental 
possui complexidade viária, representando a principal centralidade urbana e 
metropolitana. Dessa maneira acaba atraindo grande concentração de tráfego 
sendo o Distrito de entrada do município e rota de passagem dos deslocamentos 
intermunicipais que têm destino ao Centro da cidade. A tabela também mostra 
que o Distrito possui infraestrutura básica, como vias pavimentadas, saneamento 
básico e iluminação pública. Os diagnósticos preliminares também levaram em 
conta aspectos socioeconômicos, empregos e serviços, habitação de interesse 
social (HIS), áreas de especial interesse social (AEIS) e zonas especiais de 
interesse social (ZEIS), como aparecem na tela. Em relação aos empregos e 
serviços, a porção Continental é caracterizada principalmente por um grande 
número de comércios varejistas, de pequeno a médio porte, além de alguns 
comércios de grande porte, como supermercados e atacados. há também 
grande número de lanchonetes, bares e restaurantes. é possível observar a 
existência de áreas com grande concentração de renda, principalmente, nos 
bairros Itaguaçu e Coqueiros. Percebe-se também a presença de áreas de baixa 
renda distribuídas pelo Distrito como a comunidade do Morro da Caixa, a Vila 
Aparecida, a localidade de Monte Cristo, entre outras. Estas compartilham a 
localização próxima ao eixo da Via Expressa, que provoca a maior perturbação 
sonora e paisagística. No entorno foram analisados também paisagem e 
patrimônio, proteção ambiental e saneamento, que você pode acompanhar aí na 
tela. Em relação ao património e paisagem natural, o Distrito representa o local 
de implantação do primeiro núcleo urbano do município, portanto, retrata 
diferentes fases de desenvolvimento. É imprescindível que o patrimônio material 
e imaterial do Distrito esteja bem representado para fortalecer a identidade local. 
As análises foram realizadas por uma equipe multidisciplinar, composta por 
geógrafos, arquitetos e urbanistas, engenheiros e outros profissionais. No âmbito 
da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor. É possível visualizar 
o diagnóstico completo do Distrito através do site Plano Diretor Florianópolis 
2022. Como exemplo, a Rua General Eurico Gaspar Dutra, uma das principais 
vias da localidade do bairro Estreito, tem a previsão no Plano Diretor de caixa de 
via com largura de 20,50 (vinte vírgula cinquenta) metros, mas a atualmente 
possui entre 10,50 (dez vírgula cinquenta) e 16 (dezesseis) metros, não 
permitindo que equipamentos planejados importantes sejam implantados como: 
calçadas adequadas, ciclovia e faixa exclusiva para o transporte coletivo. Com 
os incentivos como a outorga onerosa, haverá um estímulo para que o que prevê 
o Plano Diretor seja executado e torne o bairro mais completo. Após a análise 
prévia, 4 (quatro) locais do Distrito foram identificados como centralidades ou 
possíveis centralidades: Coqueiros, Capoeiras, Estreito, Coloninha e Balneário 
do Estreito. Nestes locais foram destacadas as áreas e vias que possuem 
potencial de servir em diferentes níveis como centralidade de bairro a estas 
regiões. Em Coqueiros foram identificados os seguintes locais mostrados neste 
mapa com potencial para receber incentivos: BR 282 (Via Expressa), Rua João 
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Meirelles, Avenida Patrício Caldeira de Andrade, Avenida Engenheiro Max de 
Souza, Rua Desembargador Pedro Silva, Rua Professora Rosinha Campos, Rua 
Campolino Alves, Rua Capitão Savas, Rua Monsenhor Frederico Hobold, Rua 
Coronel Ivan Dentice Linhares, Rua Pascoal Simone, Rua São Cristóvão e 
Avenida Almirante Tamandaré. 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. Já as áreas onde é permitida a construção de no máximo 3 (três) 
pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, 
totalizando altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os incentivos. Da mesma 
forma, áreas onde é permitida a construção de no máximo 4 (quatro), 5 (cinco), 
6 (seis), 8 (oito) e 12 (doze) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos 
mediante outorga onerosa. Vias integradoras e regionais distritais poderão ter 
acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante 
outorga de desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que apenas os 
lotes de frente para a via poderão ser contemplados com os incentivos.  Na 
localidade de Capoeiras foram identificados os seguintes locais mostrados neste 
mapa com potencial para receber incentivos: BR 282 (Via Expressa), Avenida 
Governador Ivo Silveira, Rua Santos Saraiva, Rua Irmã Bonavita, Avenida 
Vereador Nagib Jabor, Rua Waldemar Ouriques, Rua Professor Barreiros Filho, 
Avenida Juscelino de Oliveira e Rua Líbia Cruz. Áreas onde já é permitida a 
construção de no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante outorga 
onerosa até 2 (dois) pavimentos, chegando a altura máxima de 4 (quatro) 
pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde é permitido a construção de no 
máximo 3 (três) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante 
outorga onerosa, totalizando altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os 
incentivos. Da mesma forma, áreas onde é permitida a construção de no máximo 
4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 8 (oito) e 12 (doze) pavimentos, poderão receber 
até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa. Vias integradoras e regionais 
distritais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu 
zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico. É importante 
ressaltar que apenas os lotes de frente para a via poderão ser contemplados 
com os incentivos. No Estreito foram identificados os seguintes locais mostrados 
neste mapa com potencial para receber incentivos: Avenida Cláudio Barbosa, 
Rua Fúlvio Aducci, Rua Pedro Demoro, Rua General Eurico Gaspar Dutra, Rua 
General Liberato Bittencourt, Rua Santos Saraiva, Rua Souza Dutra, Rua Afonso 
Pena, Rua Araci Vaz Callado, Rua Felipe Neves, Rua Professor Barreiros Filho 
e Rua João Evangelista da Costa. Áreas onde já é permitida a construção de no 
máximo 2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante a outorga onerosa até 2 
(dois) pavimentos, chegando a altura máxima de 4 (quatro) pavimentos com os 
incentivos. Já as áreas onde é permitida a construção de no máximo 4 (quatro) 
pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, 
totalizando altura máxima de 6 (seis) pavimentos com os incentivos. Da mesma 
forma áreas onde já é permitida a construção de no máximo 5 (cinco), 6 (seis), 
8 (oito) e 10 (dez) pavimentos poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante 
outorga onerosa. Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um 
pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de 
desenvolvimento econômico. É importante ressaltar que apenas os lotes de 
frente para a via poderão ser contemplados com os incentivos. Em Coloninha e 
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Balneário do Estreito foram identificados os seguintes locais mostrados neste 
mapa com potencial para receber incentivos: Avenida Cláudio Barbosa, Rua 
Sérgio Gil, Rua José de Anchieta, Avenida Engenheiro Max Schramm, Rua 
Professora Otília Cruz, Rua Coronel Caetano Costa, Rua Irmã Bonavita, Rua 
Elesbão Pinto da Luz, Avenida Atlântica, Avenida Juscelino de Oliveira, Rua 
Waldemar Ouriques, Rua Luiz Carlos Prestes e Rua Joaquim Nabuco. Áreas 
onde já é permitida a construção de no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão 
somar mediante outorga onerosa até 2 (dois), chegando a altura máxima de 4 
(quatro), pavimentos com os incentivos. Já as áreas onde já é permitida a 
construção de no máximo 3 (três) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) 
pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 5 (cinco) 
pavimentos com os incentivos. Da mesma forma áreas onde é permitida a 
construção de no máximo 4 (quatro), 5 (cinco), 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez) 
pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa. 
Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no 
limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento 
econômico. Importante ressaltar que apenas os lotes de frente para a via 
poderão ser contemplados com os incentivos. Importante ressaltar que a revisão 
não está propondo alteração de zoneamento e que as alterações estão sendo 
propostas previamente apenas nos locais indicados nos mapas. Os incentivos, 
índices e gabaritos da área, aplicados conforme a proposta impactarão 45,31% 
(quarenta e cinco vírgula trinta e um por cento) da área urbanizada existente. As 
pré-propostas preveem a aplicação de instrumento de outorga onerosa, que é a 
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. 
Podem 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. 
As propostas estão em discussão e serão encaminhadas após a participação da 
comunidade, que irá colaborar com os estudos. Depois das audiências e 
encerramento da consulta pública, tecnicamente serão analisados os cenários 
com o impacto das propostas e consolidado o texto final. O conteúdo do referido 
vídeo poderá ser acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/ O Sr. Carlos 
Alvarenga retoma a palavra: pessoal, antes de dar continuidade, eu queria fazer 
um pedido, tem um carro na entrada que fez um bloqueio e a gente precisa que 
seja retirado, é um carro da marca Peugeot, da cor cinza, placa QJP3915, 
repetindo carro da marca Peugeot, cor cinza placa QJP3915, por favor, procurar 
a Guarda Municipal que ela vai orientar para a retirada. Então pessoal isso que 
passou agora foi específico do Distrito, associado àquele raciocínio que o Michel 
fez, introdutório, para que vocês entrem nesse raciocínio do que nós 
pretendemos, de intenção, mas lembrando: são ideias e intenções, isso não está 
definido de forma que já conste um Projeto de Lei já pronto, isso não existe, nós 
estamos construindo com vocês ok! Então nós vamos escutar de vocês as dores, 
para continuar essa construção com vocês. Antes de passar a um pequeno 
intervalo eu gostaria de informá-los que a minha esquerda tem um banheiro 
masculino e à direita o banheiro feminino e cumprimentar as autoridades 
presentes: Vereador Marquito, muito obrigado pela sua presença. Vereador 
Renato da Farmácia, muito obrigado pela presença. Vereador Maikon Costa, 
muito obrigado pela presença. Representantes da Coletiva do Bem Viver, Lívia 
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e Marina, muito obrigado pela presença de vocês. Hélio Leite, Gerente de 
Articulação do CDL, obrigado pela presença. Marcos Rocha, Conselheiro da 
ACIF, obrigado pela presença. Secretário Maurício da Secretaria de Educação, 
muito obrigado pela presença. Carlos Fernando Cruz, Diretor Geral da Regional 
de Canasvieiras da ACIF, obrigado pela presença de vocês. Agora nós faremos 
então um pequeno intervalo de 10 (dez) minutos, para vocês beberem água e 
usarem o banheiro, e nós voltamos com a manifestação. Então nós voltamos às 
7h10min (sete horas e dez minutos). Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga, 
Presidente da Mesa, encerra a primeira parte dos trabalhos às 18h58min 
(dezoito horas e cinquenta e oito minutos). Secretário Araújo (...) Pessoal, antes 
de iniciar as manifestações. Eu vou passar a palavra para o Sr. Prefeito Topázio 
Silveira Neto para ele fazer uma manifestação à comunidade sobre a 
importância dessa realização do evento. Prefeito a palavra é sua. Boa noite, eu 
queria pedir pra gente se acomodar. Pessoal, por favor quem está em pé se 
pudesse sentar, só pra gente acalmar um pouquinho e começar a parte mais 
importante da reunião que é ouvir as pessoas que vieram na Audiência Pública. 
Vamos sentar. Bom pessoal, aqui da direita, eu já convidei quem quiser sentar, 
tem cadeiras novas que chegaram ali atrás. Então, na hora que vocês acharem 
que que é melhor vir para cá, pode vir. Queria começar agradecendo a presença 
de todos. Para nós é muito importante a presença da comunidade. Professor 
Lino, boa noite e muito importante a presença da comunidade. Nós vamos 
começar agora aquela etapa em que a gente ouve as pessoas a respeito do 
bairro. Nós estamos trabalhando no Plano Diretor, mas o Plano Diretor tem o 
objetivo de ouvir as pessoas sobre o bairro em que moram. Vocês puderam 
observar pelas apresentações do Michel que o bairro do Continente, ele é um 
bairro, mais ou menos equilibrado. Talvez seja o único bairro onde habitação, a 
casa das pessoas, residências tem um peso parecido com a atividade comercial 
e empresarial. Deu ali, 1.718% (um mil setecentos e dezoito por cento) para cada 
um dos 2(dois) tipos de ocupação da das moradias, né?! o da das edificações. 
Então é um bairro interessante, a gente tem a necessidade de investir muito 
ainda no Estreito. A gente ainda tem muitas áreas carentes aqui no Estreito. E, 
o que a gente mostrou aqui em termos de ocupação é uma tentativa organizar 
um pouco o crescimento do bairro em algumas vias, que têm um potencial maior, 
de você ter mais pessoas morando para facilitar o transporte público, e assim 
por diante. Por favor, quando usarem a palavra, os que quiserem usar e, se 
quiser manifestar alguma carência do bairro, alguma questão que queiram falar, 
fiquem super à vontade. Não se preocupem, nem com a linguagem técnica, nem 
jurídica, nem nada. O que a gente tá coletando aqui são as informações todas, 
que vocês vão nos passar. Eu queria agradecer muito ao SEST/SENAT que 
possibilitou que a gente usasse esse espaço aqui hoje, muito obrigado. Além de 
vocês cederem o espaço, se empenharam bastante para gente ter esse espaço 
aqui, tá?! Há um outro ponto que eu queria colocar, assim todas as audiências 
tem por grande objetivo ouvir as pessoas; desde o começo a gente vem dizendo 
que não existe uma minuta de alteração já pronta. Nós vamos construir essa 
minuta e o nosso interesse é legítimo né?! Algumas pessoas dizem: há! porque 
as pessoas não se manifestam? Pode se manifestar aqui e podem se manifestar 
no Pró- Cidadão, pode se manifestar por escrito. Tem a consulta pública. Nós, 
além das 14(quatorze) Audiências; nós vamos fazer 13(treze), 1 (uma) em cada 
Distrito. Nós alteramos a 14ª(décima quarta) Audiência, que é uma audiência 
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geral e, ao invés de fazer no Tribunal de Contas do Estado, nós vamos fazer no 
Centro Sul; lá no Centro de Exposições. Vamos fazer no Centro Sul, num espaço 
muito maior pra que todos possam participar sem ter preocupação: será que vai 
ter espaço, não vai ter espaço e, além disso, nós alteramos a data; já é oficial 
né, Alvarenga? Vai ser no dia 8(oito) de agosto. Inicialmente seria no dia 
primeiro. Nós estamos levando para o dia 8(oito) de agosto, às 16:00(dezesseis 
horas), a partir das 16:00(dezesseis horas), no Centro Sul. A gente entende que 
isso vai possibilitar uma participação muito maior da comunidade, com o tempo 
entre a última audiência e a audiência do dia 8(oito) para as pessoas se 
prepararem. Então, nós vamos fazer lá. E, além disso, comunicamos ao 
Ministério Público, em uma reunião que nós tivemos e estamos organizando um 
evento posterior à reunião do dia 8(oito), onde nós vamos abrir os debates com 
o Conselho da Cidade e com a comunidade em geral, sobre a minuta que nós 
estamos remetendo para o Conselho da Cidade. Então, vai ser a oportunidade 
que nós teremos de, ao ouvir todas as contribuições, em todos os Distritos e na 
Audiência Final, mostrar e apresentar a minuta que nós vamos levar ao Conselho 
da Cidade, em termos de alterações do plano. E, nessa ocasião, nós vamos abrir 
um diálogo com a comunidade através de um chat, onde todo mundo poderá se 
manifestar. E, o nosso compromisso é responder a 100%(cem) das 
manifestações, explicando, respondendo, mostrando por que que nós acatamos 
aquela determinada sugestão ou não acatamos; e assim por diante. Então, um 
processo bastante transparente, bastante amplo. Esse chat vai ficar aberto 
durante todo o período em que o Conselho da Cidade tiver analisando a nossa 
minuta; que nós vamos encaminhar a eles de maneira que os conselheiros 
poderão também, ter acesso ao chat com as manifestações de todos. 
Pretendemos deixar o chat aberto, inclusive no período em que estiver na 
Câmara Municipal. Então, do dia que nós fizemos a apresentação até o final da 
votação na Câmara Municipal esse chat vai ficar aberto pra qualquer um que 
quiser se manifestar , e se for dúvida técnica ou qualquer tipo de dúvida, a 
Prefeitura vai ter uma equipe para continuar respondendo essas dúvidas lá no 
chat. Então, nós entendemos que isso é um adicional aquilo que estava 
combinado em termos de TAC que nós fizemos com o Ministério Público. 
Entendemos que isso aumenta a transparência, aumenta possibilidade das 
pessoas participarem e, no fim do dia, aumenta a possibilidade de a gente 
acertar. Enquanto a modificação que nós queremos fazer no Plano Diretor, a 
ideia de modificar o Plano Diretor: a primeira de todas, facilitar o entendimento 
de todo o mundo; a segunda eliminar alguns problemas de interpretação que nós 
temos no texto atual; a terceira encaminhar o modelo de cidade que a gente quer 
pro futuro, não é? Então, essas questões todas, nós esperamos responder 
através da participação de todo mundo que está aqui. Eu acho que até o final da 
14ª(décima quarta) audiência a gente vai ter aí pelo menos 7(sete) 8.000(oito)mil 
pessoas participando presencialmente, fora as que estão na Consulta Pública, 
que vai ficar aberta até o dia 12(doze) de agosto. A consulta pública, porque a 
partir do dia 12(doze) de agosto, o que for feito lá em termos de sugestão vai 
compor a minuta que nós vamos escrever em termos de alteração artigo da Lei 
482 (quatrocentos e oitenta e dois), que é um antigo Plano Diretor, quer dizer, o 
Plano Diretor atual, tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos. A gente 
está à disposição, aqui e agora, nós vamos encaminhar a nossa a parte, onde 
as pessoas podem se manifestar mediante inscrição como Alvarenga já explicou. 
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Boa noite, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga retoma a fala e agradece o Prefeito, 
não só pelas palavras, mas pela presença em 100%(cem) das Audiências 
Públicas, para escutar a comunidade. Pessoal, como é que vai funcionar aqui 
agora: aqui na minha frente tem 2(dois) púlpitos números ímpares números 
pares eu vou chamar de 4(quatro) em 4(quatro). Peço que vocês vão fazendo 
filas porque encerrada a manifestação de um, inicia a manifestação do outro. 
Quando começar a manifestação ali no telão, tem um tempo. Ele começa a 
contagem. Os cidadãos vão ter 2(dois) minutos para falar e 30(trinta) segundos 
para encerrar os seus raciocínios, com exceção daqueles estão representando 
a coletividade ou entidades, associações e os próprios vereadores, tá?! Então, 
os primeiros 4(quatro) da noite: Sr. Rolf Verner Tieli, Sr. Darci Guilhermino Melo, 
Sra. Cláudia Mara e o Vereador Afrânio. Lembrando que nós começamos pelas 
prioridades legais, no caso dos deficientes e tudo mais tá? Repetindo, eu vou 
chamar os nomes e falar os números: Sr. Rolf Verner Tieli, número 12(doze), Sr. 
Darci Guilhermino Melo, número 13 (treze), Sra. Cláudia Mara, número 28 (vinte 
e oito) e o Vereador Afrânio, número 29 (vinte e nove). Sr. Rolf Verner, sua 
palavra por 2(dois) minutos, que diz: Boa noite a mesa, boa noite a todos. [Por 
favor, pode falar bem perto do microfone para gente, pode até pegar ele com a 
mão, tá senhor? OK] Boa noite a mesa, boa noite a todos, obrigado. Na 
explanação que eu vi até agora, me parece bastante interessante; a maneira 
como a Prefeitura ou, pelo menos a parte da mesa colocou. Eu acho que existem 
entendimentos que precisam ser aprimorados; como o caso dos problemas do 
adensamento. O problema do adensamento, no caso de Florianópolis é muito 
relacionado a quantidade de vias. Nós temos um problema sério no Estreito; que 
o Estreito é passagem para Capital, o Estreito é dormitórios e os municípios em 
volta também são dormitórios. Esse é um problema seríssimo de ser resolvido 
e, eu ouço isso há anos, né? Não é um problema do adensamento local, porque 
o Kobrasol tem um adensamento alto e não tem problema de tráfico. Porque 
ninguém passa lá por dentro. O problema do adensamento também está 
relacionado com os serviços prestados, principalmente de mobilidade. Quer 
dizer, se houver transporte público a facilidade de uma pessoa não sair de carro, 
principalmente hoje, se a gente considerar com o combustível e, tudo mais que 
devem continuar (...) a pessoa não sai, como eu, não sai no Kobrasol. Mas aonde 
estão os problemas? os problemas estão na via expressa e as vias que levam à 
Florianópolis, como a João Meirelles, e tudo mais, para desafogar e como fuga 
da via expressa. Então, eu acho que esse é um outro aspecto que a gente devia 
levar bem consideração. O que que é adensamento? o que que ele reflete? não 
é? Eu acho que foi bem colocado, foi muito ponderado aos que, até é, vamos 
dizer conservador, bastante o fato das outorgas de 2(dois) pavimentos ou 1(um) 
pavimento ou, tá? mas não é este o maior problema do adensamento, além do 
mais, é muito caro para a cidade a infraestrutura necessária, né? O caso do 
esgoto e tudo mais, se você espalha demais [o senhor tem mais 30(trinta) 
segundos] tá bom, mas era basicamente isso. Então, é discernir bem o que que 
é a causa real né? a causa não é? somente não são as palavras, são o que leva 
isto, no Estreito é típico, é diferente da cidade, é diferente do centro de 
Florianópolis, lá é de passagem, OK Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga 
agradece e chama o Sr. Darci Guilhermino Melo, número 13(treze) que diz: 
boa noite a todos que estão aqui presentes e boa noite ao pessoal da Prefeitura, 
parabéns para vocês. Eu queria saber se vai ter alguma mudança da relação 
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índice x aproveitamento [falar bem perto, pro pessoal da ata escutar, OK] o índice 
aproveitamento, eu quero saber se vai ter alguma? Sr. Carlos Alvarenga 
intervém [senhor, a gente só pra pode parar o tempo dele, por gentileza senhor, 
eu vou precisar que todos falem bem próximo ao microfone, se tiver dificuldade, 
pode pegar o microfone com a mão, ele não está fixo à mesa, ele sai da mesa, 
se não nós não vamos conseguir compreender pra registrar em ata. é isso, OK. 
Bom, pode começar] (...) começando de novo (...) eu quero saber se vai ter 
alguma relação de mudança com relação ao índice de aproveitamento. Aquele 
índice que me interessa saber?  Sr. Carlos Alvarenga diz: a audiência pública é 
para o senhor trazer contribuições, nós não vamos prestar esclarecimentos aqui, 
OK. Nesse momento eu estava falando, posteriormente se isso for preocupação 
do senhor, o senhor se manifeste quanto a isso, nós vamos deixar registrado e 
o esclarecimento virão em um momento posterior. Nesse momento nós estamos 
construindo com vocês. Façam as suas problemáticas, suas dores da 
comunidade, que nós vamos inserir isso no projeto de lei, ok? Sr. Darci 
Guilhermino diz: foi explicado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. 
Cláudia Mara, por 2(dois) minutos que diz: boa noite a todos. Dá para ouvir 
bem? não preciso pegar, OK? Boa noite aos senhores, a nossa solicitação aqui 
do bairro Jardim Atlântico, tá bom é o seguinte! A gente tá precisando de mais 
segurança na nossa área; o índice de roubos de fios é gigante. Nós temos o 
nosso grupo, a gente já montou, a gente vai solicitar mais segurança, para uma 
reunião que a gente já está criando agora dia 26(vinte e seis), é roubo, é pessoas 
de situação de rua em nossa área tá? A noite inteira, eu estou saindo as 6 (seis) 
horas da manhã todo dia para levar minhas filhas para o ônibus. Tá faltando 
ônibus pra gente fazer esse trajeto de levar pro centro e voltar. Eu tenho um 
acesso, graças a Deus a gente consegue chegar, mas há momentos, 
principalmente que eu quero ir no centro de sábado, não tem ônibus a cada 
20(vinte) e 15(quinze). Eu tou deixando de comprar, de ser a “manezinha”, pra ir 
lá no Mercado Público comprar meu peixe, porque a demanda é muito grande 
de eu retornar no sábado. Nós aqui temos as nossas praças, eu sou moradora 
da divisa Pintor Eduardo Dias, a polícia não chega porque a minha rua vem do 
7º(sétimo), raramente com a ajuda do 22(vinte e dois), eles chegam sim. A base 
de Guarda Municipal semana passada foi colocar, foi incluída na rua, a gente tá 
com um grande problema de policiamento ali, tá? Nós estamos na divisa com o 
Rio Araújo aberto, aquilo ali, a gente já não aguenta mais. Aquilo ali, o pessoal 
de situação de rua, eles estavam morando debaixo das valas, conforme a dor já 
fez a situação ali, a gente está precisando fechar isso aí. Já protocolei na 
Prefeitura de São José, já temos uma praça, a praça Pintor Eduardo Dias só pra 
esporte. Eles gostariam de participar com vocês, Prefeitura pra gente fechar só 
de esporte, ali na Pintor Eduardo Dias, e no momento do meio-dia e das 
6:00(seis)horas, o fluxo de muito grande de pessoas fumando maconha ali do 
lado das crianças; que tão ali no campo de futebol. Já solicitei 4(quatro) postes 
na COSIP - Serviços de iluminação Pública, pra gente iluminar. Quanto mais 
iluminar, mais limpo, menos problemas vamos ter. Eu tou aguardando 4(quatro) 
anos os postes e até agora nada. Independente de São José, Florianópolis, o 
que for, a gente tem que unificar, a gente é todo num só. Eu moro na divisa, mas 
eu uso todo o sistema de Florianópolis, ok? Sr. Carlos Alvarenga agradece e diz, 
antes de passar a palavra Vereador Afrânio, vou chamar os próximos 4(quatro): 
Sr. Antônio Pacheco Monteiro, número 34 (trinta e quatro), Sra. Elizabeth 
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Bongaut Bongaut, número 40(quarenta), Sr. Alexandre Fleischman, Sr. Paulo 
João Rodrigues. Sr. Carlos Alvarenga chama o Vereador Afrânio, a palavra é 
sua por 5(cinco) minutos que diz: Em primeiro lugar meu boa noite a todos e 
todas. Me sinto no dever de informá-los de que esta importante Audiência 
Pública está acontecendo em razão de decisão judicial. Se não fosse a decisão 
judicial, a revisão do Plano Diretor já teria sido votada e aprovada na Câmara de 
Vereadores em janeiro de 2021(dois mil e vinte e um). Está audiência, se não a 
maior, é uma das maiores audiências da rodada que nós estamos fazendo, por 
isso quero parabenizar a comunidade do Continente pela sua participação. 
Senhor Prefeito, eu tive a oportunidade, tanto na Câmara de Vereadores como 
nas reuniões que Vossa Excelência convocou para apresentar o processo, de 
dizer que no Continente, pela importância do Continente, nós deveríamos estar 
fazendo no mínimo 3(três) Audiências Públicas: Continente Sul, Continente 
Centro e Continente Norte, e não, somente 1(uma) audiência para uma das 
regiões mais importantes da nossa cidade. Queria deixar esse registro aqui, 
Senhor Prefeito. A minuta que circulou em dezembro de 2021(dois mil e vinte e 
um), ela traz consigo uma exclusão do parágrafo único do artigo 129 (cento e 
vinte e nove), do que trata esse artigo? Das operações urbanas consorciadas, 
que são iniciativas de construção e, esse parágrafo único diz assim, enquanto 
não tiver o projeto aprovado, deve se aplicar no zoneamento a área residencial 
mista 2.5(dois ponto cinco), ou seja, 2(dois) andares com 50%(cinquenta) de 
ocupação. A iniciativa em dezembro foi suprimir essa “retranca” importante que 
deveria inclusive servir pra toda a cidade, não só para a região do Continente, 
especificamente o bairro de Coqueiros ou Saco de Limões. No meu modo de 
entender então, manter a redação, manter Senhor Prefeito, o parágrafo único 
como um instrumento importantíssimo. Outra coisa que eu queria falar é o 
seguinte, com relação à nossa Via Expressa Continental, a expansão dela que 
vai até o município de São José. Duas coisas: eu não sou contra, já 
antecipadamente me posiciono, mas Senhor Prefeito, ali merece atenção de 
2(duas) intervenções importantes: a primeira delas é a manutenção, resgatar 
apoiar e aí manter os ranchos de pescas artesanais que já estão ali, e que 
precisam de uma atenção especial. Não cabe expulsar a nossa pesca artesanal, 
pelo contrário é incorporar ela, para que ela seja apoiada e fomentada, tá? Aqui 
inclusive, o pessoal da Associação dos Pescadores da região também, por uma 
questão que eu considero de paisagística, a manutenção no traçado. Eu pedi ao 
Secretário do Continente, o Gui Pereira que me oportunizasse o acesso ao 
projeto físico da obra, para que nós preservássemos paisagisticamente, viu?! a 
Pedra das Três Irmãs que é um monumento do nosso Balneário do Estreito e 
que não pode ser detonado. Por último, Senhor Prefeito, uma atenção especial 
no sentido urbanístico e também da regulamentação da ocupação da nossa 
comunidade da PC 3(três), às margens da PC 3(três). Quem mora aqui no 
Continente sabe do que eu tou falando. Inclusive está aqui em uma das 
lideranças importantes, a Elza. Eu peço até que se levante, Elza. A nossa PC 
3(três) tem que ser preservada e, tem que dar um apoio nessa essa comunidade. 
E, por último, eu não concordo que o nosso Continente é uma via rápida de 
passagem. Se transformou, o nosso comércio local está morrendo em função de 
não ter oportunidade de estacionamento, de permitir que o comércio se fortaleça. 
Ao contrário, fizeram uma via pra matar o comércio do Continente, sem preservar 
a atividade comercial. Por isso, também fica aqui a minha preocupação para que 
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o Plano Diretor pense do ponto de vista de gestão, o que nós vamos fazer com 
(...) Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra ao Sr. Antônio Pacheco 
Monteiro, por 2(dois) minutos que diz: boa noite, cumprimento o Prefeito, os 
membros da mesa e senhores e senhoras. Meu nome é Antônio. A proposta que 
estamos recebendo, significa organizar o crescimento do Continente da cidade. 
Não existe possibilidade de parar o crescimento, porém, o crescimento deve ser 
organizado com alagamento das vias, criação e revitalização de praças e 
parques. Nosso crescimento, sendo organizado, não prejudica a infraestrutura 
que também será mudada para atender a melhoria do seu entorno. Hoje é 
evidente a necessidade de melhorias, a estrutura básica para o cidadão se 
locomover devido às ruas estreitas, falta de ônibus, além de melhorias de 
atendimento básico de um fornecimento de rede de esgoto, água e fornecimento 
de energia elétrica. As novas edificações estarão enquadradas em uma nova 
estrutura, permitindo o uso misto, onde residências e comércios possam estar 
em harmonia, para que possamos ter farmácia, padaria, mini mercados, em 
nosso entorno; evitando custos e demora nos nossos deslocamentos, as nossas 
edificações ainda serão enquadradas no novo Plano Diretor, estarão pagando 
outorga onerosa que vai contribuir com a melhorias no Distrito estão sendo 
construídas. Os benefícios trazidos pela outorga onerosa serão vistos e vividos 
por toda a comunidade e, podemos estar desfrutando de melhorias que não 
existiriam no nosso entorno, se o Plano Diretor não contemplasse esse benefício. 
População, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. Elizabeth 
Boungarth, representando o Conselho Local de Saúde de Jardim Atlântico, 
por 5(cinco) minutos que diz: é Baumgarth Baumgarth. Sr. Carlos Alvarenga 
agradece e pede para que a Sra. Elizabeth fique próxima do microfone para 
melhor ouvi-la. Sra. Elizabeth retoma a fala dizendo: desculpa, estou 
representando o Conselho Local de Saúde do Jardim Atlântico que é a única 
entidade pública, vamos dizer assim, do bairro. É um bairro relativamente grande 
então, eu tou aqui trazendo algumas demandas abertura da Rua Aleixo Alves de 
Souza que liga a PC 3(três), que é em frente ao Centro de Saúde. Então, essa 
rua fechada ela traz muitos. ela propicia muito vandalismo naquela região. A 
título, já de muitos registros da Coordenadora do Posto de Saúde etc, né? A obra 
abandonada ao lado do Centro de Saúde também é um ponto que propicia isso. 
Então, traz muita insegurança para os moradores e todo o entorno. Então, é 
muito importante que essa obra seja concluída; a gente até já solicitou pra que 
a gente usasse, por exemplo, nós temos um grupo grande de pessoas idosas, 
né?. Tem um grupo de convivência [ só um minuto senhora, para o tempo dela, 
por favor pessoal no fundo, por gentileza, vamos fazer o silêncio para escutar a 
fala da Senhora; por gentileza, obrigado] (...) então, já há mais de 5(cinco) anos 
a gente reivindica um local pra gente fazer atividade física, né? das pessoas 
idosas e todas as pessoas, que Inês tem essa demanda, né? E, nós não temos 
aquela casa. Até a gente solicitou isso, mas não foi viável. Mas, então, essa é 
uma da sugestão então. E, na continuidade, um espaço físico, um espaço pra 
atividade física coberto, né?! pra uma convivência para o bairro, pra todo o 
continente, a exemplo do kart de São José. Eu penso assim, que o continente 
merece e tem vários lugares que pode ser, eu vou citar o término da reforma do 
Centro de Saúde do Sapé, a exemplo das da morosidade que é pra que se 
conclua as obras quando se inicia no bairro. Hah! gente é muito demorado, né? 
Muito moroso, um local de descarte permanente pro lixo do Jardim Atlântico. A 
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exemplo da revitalização da PC 3(três), o Marquito então, nos ajudou muito; mas 
acontece que é reincidente, não é? Então, teria que ter mais fiscalização. Não 
adianta a gente gastar e depois não ter, como teria que ser cobrado isso, mais, 
né? Então, a limpeza dos entornos, não é? Também da UPA, tem muitas 
máscaras é muito complicado, né? Então, é exemplo, de todo o bairro, é muito 
complexo. Você está dirigindo às vezes, você não consegue ver um sinal porque 
o mato tá muito alto. É bem complexo mesmo isso. A revitalização da Avenida 
Atlântica, eu penso que é muito importante, não é? Não tem?! Hoje, estava com 
bastante dificuldade com uma pessoa, um ciclista caminha, pedalando, estão 
muito acidentadas as ruas do Jardim Atlântico. Num contexto geral, muitas 
rampas que os empresários fazem pra acesso e, até os proprietários, que vai 
propiciar um acidente ali na frente. Então, isso precisa de ser fiscalizado. Então, 
se tiver uma fiscalização pontual, quando dói no bolso, então ele é resolvido, 
porque causa muitos acidentes, né? O fechamento do Rio Araújo eu acho super 
importante, que ele inicia ali na PC 3(três) e passa, ele é aberto, é muito 
complexo e perigoso. Aí poderia ser feito, por exemplo um passeio, né? bem 
iluminado. Não tem segurança ali. Eu penso, sei lá, coloca um tablado ali, a 
grosso modo, falando ilumina, fica um passeio maravilhoso. Os assaltos e roubos 
acontece muito por falta de iluminação e de segurança no bairro, né? Então, em 
cima disso, propostas, né? A gente gostaria que fossem apresentadas para nós. 
Qual seria uma proposta de habitação social pra área continental? porque tem 
pessoas de uma área de vulnerabilidade social muito grande. Então, assim, 
pessoas de baixa renda, como poderia ser feito, né? Exemplo do Restaurante 
Comunitário lá do centro, né? Não sei se é comunitária a expressão correta, mas 
eu penso assim, que teria que ter alguma coisa no entorno do continente, porque 
é quase um outro município. O continente precisa de atenção. Esses seriam os 
pontos chaves. Assim que a gente tem, e que gostaria de abordar. Então, a 
iluminação e a segurança pública, nós já estamos reivindicando, como eu falei. 
o Conselho Local é o único em cidade, né? Vamos dizer assim, que nem seria 
considerado, mas é o caminho que a gente tá tentando enviar os ofícios pra os 
órgãos, pra ver a gente vai tentar reativar e consegue, né? A gente precisa isso, 
por exemplo a área da saúde é muito complexo o o o sistema de saúde 
contempla um plano de saúde pra terceira idade, pra todos e que não contempla 
o local; então isso não dá para entender, né? Então, a gente pede muito a 
segurança. Os planos são ótimos, mas eu acho que tem que ser mais 
fiscalizados e cobrados, é isso. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece 
e chama o Sr. Alexandre Fleischmann, por 2(dois) minutos que diz: boa noite 
a todos. Sr. Carlos Alvarenga interfere dizendo: pode pegar até com microfone 
com a mão, viu? O senhor, o microfone (***). Sr. Alexandre retoma a fala 
dizendo: sou morador de Itaguaçu, tá? Acho viável realmente fazer uma 
reformulação no Plano Diretor pra sanar muitas regularidades que temos; mas 
depende de 2(duas) coisas que eu acho essenciais: o sistema de esgoto, apesar 
de a Prefeitura está trabalhando com o “Se ligue na rede”, infelizmente eu acho 
que a população não está ligando na rede e continua o mau cheiro nas galerias 
fluviais, né? O segundo ponto é que nós, temos ali, uma única via, a 
Desembargador Pedro Silva. Não sou contra a ciclovia, acho válida, que é um 
uma locomoção ou, atualmente muito viável; mais estacionamento nas 2(duas) 
lados da Avenida, o que houve um encurtamento, se tivermos qualquer acidente 
ficará tudo parado. Outra coisa que eu acho, que os ônibus tem que circular mais, 
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caminhões pra abastecer, a zona gastronômica e material de construção com 
capacidade de 20(vinte) toneladas, eu acho isso um absurdo seu Prefeito. Eu 
acho que a Câmara tem que ver como cidades maiores, permitir no máximo 
caminhão com 4(quatro) toneladas, pra não dificultar o trânsito que nós temos. 
Acho que é muito viável a Prefeitura pensar em mão única na Desembargador 
Pedro Silva; pra continuar nesse estado vai pra a ponte e volta pro Continente 
pela Ivo Silveira, muito obrigado. Sr. Alvarenga agradece e diz: antes de passar 
a palavra o número 46 (quarenta e seis), Sr. Paulo João Rodrigues, vou chamar 
os próximos 4(quatro): Sra. Elaine Oto, eu eu acho que é Sra. Sibila Loureiro 
Silvestre, 52(cinquenta e dois), Sr. Eugênio Gonçalves e Sr. Léo Ricardo 
Amorim. Em seguida passa a palavra para o Sr. Paulo João Rodrigues, número 
46(quarenta e seis), a palavra é sua por 2(dois) minutos. Sr. Paulo João 
Rodrigues diz: boa noite a todos, eu sou morador do bairro do Abraão a 
53(cinquenta e três) anos, sendo este o quarto bairro da região de Coqueiros; e 
o que aconteceu no meu bairro não é diferente dos demais bairros da nossa orla. 
Era um bairro tranquilo em mobilidade, segurança, educação, saúde e muitas 
áreas verdes, até que o crescimento foi tomando conta através da especulação 
imobiliária, com a verticalização sem critérios, por parte do poder público 
municipal, liberando licenças para a construção; sabendo que o bairro não 
possuía rede de esgotamento sanitário e, devido a essa irresponsabilidade, 
resultou em um imenso crime ambiental, por conta dos despejos de resíduos das 
galerias pluviais vindo a desembocar na bacia marítima. Hoje, a bacia marítima 
do bairro Abraão está morta. Onde havia areia transformou-se um imenso lodo, 
mau cheiro, entre outros. E, para piorar, o Plano Diretor de 2008 (dois mil e oito), 
através de emendas de vereadores, alteraram o zoneamento, passando de 
6(seis) pavimentos para 12(doze) pavimentos; sem a mínima preocupação com 
o saneamento básico, segurança e a mobilidade; tirando o nosso bem maior, a 
qualidade de vida. O poder público sequer se preocupou com a dimensão do 
bairro para evitar uma superpopulação. Dentro da sua extensão territorial em 
2013 (dois mil e treze) iniciaram as obras de esgotamento sanitário que foi 
concluída em 2014 (dois mil e quatorze). Em seguida, o projeto “Se liga na rede” 
passou pelo bairro percorrendo residências por residências e, somente 70 
(setenta)% ligaram porque deslocaram o projeto para Canasvieiras; visto que, a 
temporada de verão estava próxima. E, o Abraão, ainda tem ruas que a rede de 
esgoto não passou e o despejo das galerias continua pura maquiagem, pura falta 
de transparência do poder público que não mostra a realidade. A Vila Aparecida, 
bairro vizinho, este então, nem se fala! É um descaso total. Espero que nessa 
(...) Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para a Sra. Elaine Oto, 
por 2(dois) minutos, que diz: boa noite a todos. Inicialmente quero agradecer 
nessa possibilidade que nós estamos tendo aqui, de estabelecer um diálogo, né? 
Eu vou diminuir muito aquilo que me propus falar porque eu vejo que tem muita 
gente que vai contribuir. Eu conheço pessoas que vão chegar aqui e vão trazer 
grandes contribuições. O que me motivou a estudar um pouquinho o Plano 
Diretor, ouvi muitas pessoas dizerem este Plano Diretor não é um plano, muito 
menos diretor, esse questionamento é ecoou muito forte na minha cabeça: por 
que isso e aí? Dando sequência a essa afirmação, nós fomos estudando, fomos 
lendo, fomos vendo, conversando e eu vou trazer apenas alguns 
questionamentos que eu gostaria que fosse levado em consideração. 
Considerando aquilo que eu entendo como cidadania né? Quem vai habitar 
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esses prédios que falam tanto, adensamento, quem vai habitar, pessoas se ali 
moraram, pessoas onde está neste plano, que apresentaram definidos, reservas 
de áreas para instalação de equipamentos, que darão suporte à população 
aumentada nos quesitos educação, saúde e segurança. Direito de todos e dever 
do Estado. Isso é muito importante, isso é cidadania. Um Plano Diretor não pode 
pensar prédio, tem que pensar pessoas, escolas, creches, centros de saúde e 
delegacias especializadas, entre outros serviços, onde serão? Qual é o espaço? 
Onde é que tá destinado isso? Da onde é que vão cair, né? Não vimos reserva 
de áreas para escape em caso de acidentes e atendimentos de emergência nós 
vivemos esse drama. Já imagine depois, né? Qual o projeto de iluminação 
pública para os atuais [mas 30 (trinta)segundos] e futuros pontos vulneráveis 
obrigada, era isso mesmo, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama a 
Sra. Sibila Loureiro Goist, número 52 (cinquenta e dois), por 2 (dois) minutos. 
Sra. Sibila, número 52 (cinquenta e dois) não tá? OK, não aparecendo Sr. Carlos 
Alvarenga chama o próximo, Sr. Eugênio Luiz Gonçalves, representando o 
Conselho Comunitário da Costa de Dentro, por 5(cinco) minutos que diz: boa 
noite a todos, eu vim falar aqui sobre uma questão que eu acho que é de grande 
importância, as camadas importantes da sociedade de Florianópolis estão 
excluídas das discussões do Plano Diretor. Eu vim aqui defender a participação 
da melhor idade neste Plano Diretor e das pessoas de mobilidade reduzidas, 
excluídas pelo município na minuta do Plano Diretor. Nossas experiências 
profissionais e aí, sabedorias de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes com 
mais de 60(sessenta) anos ou em condições especiais. Em Florianópolis, foram 
simplesmente descartadas pela minuta e, são exatamente aquelas que mais 
sofrem com acessibilidade e saúde. Apenas pra citar alguns problemas por 
exemplo, pessoas com restrição visual não conseguem participar das 
discussões dessa minuta, apesar da lei municipal número 7.801 (sete mil 
oitocentos e um) de 2008(dois mil e oito) hoje, o portal eletrônico do município 
inibe o acesso dessas pessoas; elas não fazem parte da sociedade? O Conselho 
da Cidade também segregou esta participação apesar do parágrafo terceiro do 
artigo 307 (trezentos e sete), da Lei 482 (quatro oito dois) 2014 (dois mil e 
quatorze) que determina a presença de entidades representativas de pessoas 
com reduzida mobilidade, a composição do conselho está irregular, sem a 
presença desta representatividade. A participação da sociedade é um ato 
previsto, tanto no texto condicional como nas ligações pertinentes relacionadas 
ao tema. No Estado Democrático de direito é fundamental a participação popular 
como pré-requisito no campo da cidadania e diz que, o poder emana do povo. 
Será que o município está preocupado em realmente com a participação da 
sociedade, dessas camadas na minuta do Plano Diretor? Será que o poder 
emana da sociedade? O poder que emana da sociedade ou é de alguns setores 
econômicos de Florianópolis? É uma grande metrópole, formada por menores 
cidades, tratadas aqui como Distritos. Cada Distrito com as suas peculiaridades 
e características, convocações culturais e paisagens diferenciais. Quando 
vamos planejar uma metrópole? Uma cidade menor ou cidades menores? 
Devemos avaliar e diagnosticar, mas isso precisa ser realizado com pessoas de 
todas as camadas; no caso os moradores dessas cidades, Distritos, não apenas 
com os setores econômicos, porque não conclui. Não construímos Planos 
Diretores de Distritos e bairros com a participação da sociedade local mediada 
pela Prefeitura. Quando construímos um Plano Diretor, não é apenas para os 
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próximos 10 (dez) anos, ele vai além, e se não ouvirmos as pessoas, suas 
inteligências e sabedoria coletivas, os resultados será prejuízos irreversíveis 
para a cidade; e principalmente a exclusão de comunidades pobres e 
vulneráveis. Nas áreas mais valorizadas da cidade, cidades inteligentes, respeito 
as inteligências e as sabedorias, de todas as camadas da sociedade, quando 
quantas experiências profissionais estão sendo desperdiçadas e excluídas pela 
proposta metodológica adotada pelo município. Quantas riquezas e 
possibilidades poderiam ser construídas ouvindo as vozes das experiências das 
pessoas da terceira idade, ou da melhor idade. A Prefeitura parece que está 
ouvindo apenas vozes do dinheiro e da ganância. Quando isso ocorre o lucro é 
rápido e, o ônus é irreversível para toda a sociedade. Tenho como modelo a 
cultura japonesa que nos tratam, nesta minuta, como os grandes mestres da 
sociedade e, hoje somos mais de 50.000(cinquenta mil) ou cerca de 10(dez)% 
da população de Florianópolis. População que elege, não se esqueçam, em 
muito pouco tempo, seriam os mais, muito mais em 10 (dez) ou 20(vinte) anos. 
Vamos representar um percentual de 20 (vinte) e 30 (trinta) ou mesmo 40 
(quarenta)% da população. Diversos estudos demonstram que as cidades 
brasileiras estão envelhecendo. Estamos preparando para essa nova realidade, 
estamos pensando em novas formas, em novas formas de garantir a todos, sem 
exceção, o acesso à cidade. Fica a provocação: como vamos garantir 
mobilidade, saúde, lazer, cultura e dignidade a uma população envelhecida, sem 
nem nos escutarmos? Agora façam oficinas nos Distritos para aprender com 
nossas experiências, temos muito para contribuir com a cidade, afinal, somos 
mais de 50.000(cinquenta mil) pessoas da melhor idade em Florianópolis. Por 
favor, ouçam, nos ouçam, nos enxerguem, afinal, cidade inteligentes respeitam 
os mestres. Aqueles que têm bastante experiência pra concluir o modelo da 
cidade, presente nos cadernos da Prefeitura Municipal, não é? Da Melhor Idade, 
mas é pro setor da construção civil, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e 
chama a Sra. Maria das Dores, mas antes, eu vou chamar os próximos 4(quatro). 
Hah! o próximo é o Sr. Léo Ricardo, desculpa, e os próximos 4(quatro) são: Sra. 
Maria das Dores Laurino, número 56(cinquenta e seis), Sra. Lizete Conti, número 
58 (cinquenta e oito), Sra. Neide Seemann, número 61 (sessenta e um) e Sra. 
Selma número 63 (sessenta e três). Sr. Leo Ricardo Amorim, por 2(dois) minuto 
que diz: boa noite a todos, boa noite a mesa e eu gostaria de dizer, o meu nome 
é Leo. Eu sou engenheiro e, eu gostaria de dizer o seguinte, nos meus projetos 
eu não consigo entender, não faz sentido certo? Esse Plano Diretor, algumas 
coisas exigidas ou proibidas, certo? Qual o problema de se fazer um prédio de 
apartamentos com comércio embaixo? Não vejo sentido, para que não haja isso; 
até porque se eu tiver comércio embaixo da onde eu moro eu não preciso me 
locomover e ir até aonde vai ter comércio; até porque, também nas audiências 
que tenham escutado, tenho escutado o seguinte, que tem muito comércio, não 
deveria ter irregulares. Outra coisa que eu vejo do Plano Diretor são, prédios 
aqui no Estreito, com uma condição extremamente baixas, aonde o nosso 
vizinho, em São José, pode construir prédios na altura que quiser. O mar é o 
mesmo, pessoal!? Nós temos o quê? Esgoto temos, mas por que que para nós 
serve uma altura e pra São José serve outra? Não consigo entender se é que lá 
eles podem, por que que aqui também não podemos? Outra coisa que eu não 
consigo entender é, falam tanto de mobilidade, acho que esse Plano Diretor que 
está aí, ele está ocasionando esse problema de mobilidade, por não deixar 
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construirmos aqui no Estreito coisa mais alta, coisas mais altas, certo? Até pra 
que pessoas que moram em São José, Palhoça venham morar mais perto. 
Porque trabalham em Florianópolis e por último SMDU os seus projetos são 
extremos, muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Sra. Maria 
das Dores Levino, número 56(cinquenta e seis), Maria das Dores, OK. É a Sra. 
Maria das Dores, a palavra por 2(dois) minutos. Sr. Carlos Alvarenga interfere 
e pede para pegar o microfone com a mão. Sra. Maria das Dores retoma a fala: 
boa noite, eu tou aqui pra falar em nome dos meus netos. Eu já tou velha, eu 
tenho 63(sessenta e três) anos. Agora, nós construímos uma casa, eu não sabia 
do problema da área e, agora estão querendo nos botar pra fora, nos jogar na 
rua. Eu já tou, né? já tou perto de partir, mas os meus netos são novos. Então, 
eu peço, em nome de Jesus, que as autoridades dê uma olhada, pra isso sabe, 
e o lugar onde, que eles querem nos botar pra fora, que ali no Vila Aparecida são 
de gente trabalhadoras. Não são de gente vadias sabe? Todo mundo sai e 
trabalha. Eu não quero isso. Na mente dos meus netos, daqui uns anos, porque 
eu trabalhei muito pra esse país. Eu mereço respeito, dignidade e os meus netos 
também. E as outras crianças que mora ali, naquela comunidade, também 
merece respeito e dignidade, entendeu? Eu levanto todo o dia vou trabalhar e eu 
não quero esmola, eu quero direito e queria que legalizasse a área que a gente 
mora, para a gente pagar água, luz, entendeu? Ninguém quer viver ali “a Deus 
dará” sabe? Mas, nós, não podemos sair com um aluguel de 1000(um mil) e 
pouco, igual é aqui. Nós não podemos. Então, eu peço, em nome de Jesus 
Cristo, que o homem e dono da terra, porque ele tem. Mas, quem construiu a 
terra foi nosso senhor Jesus Cristo. Olha por nós, olha com carinho Prefeito, olha 
com carinho por essa situação, tá? Porque nós precisamos, tá? Eu agradeço a 
oportunidade, em nome de Jesus e, peço, vocês que olhem com carinho. Sr. 
Carlos Alvarenga diz: a honra é toda nossa, muito obrigado. Na sequência, 
chama o Sra. Lizete Conti, por 2 (dois) minutos, que diz: boa noite aos 
integrantes da mesa, senhoras e senhores. É uma oportunidade importante de 
a gente estar aqui falando da nossa cidade. Eu moro em Coqueiros, é um dos 
bairros mais bonitos de Florianópolis. Tem muita beleza natural, mas carece de 
muitos equipamentos que são importantes pra contribuir pra segurança e pra 
mobilidade das pessoas. Eu quero falar, porque há 1(um) mês atrás, nós fizemos 
uma mobilização, porque uma Senhora com mais de 60 (sessenta) anos estava 
indo pra a igreja, atravessando na faixa de segurança, foi atropelada e morreu 
na faixa de segurança. Então, isso é muito grave. Nós fizemos um movimento, 
praticamente é a 6ª(sexta) ou 7ª(sétima) pessoa que perdem a vida ali nas 
imediações da esquina da do ponto de táxi; ali na Bel Capela, perto da Rua São 
Cristóvão, na Max de Souza. A Max de Souza é uma avenida importante, que 
corta Coqueiros, Itaguaçu, Abraão. Ela, em muitos momentos parece uma pista 
de corrida. E, no dia seguinte que a gente fez a mobilização, foi instalado uma 
lombo-faixa. Só que essa lombo-faixa foi feita tão às pressas; que ela tá 
derretendo. Ela tá, praticamente, tá se desintegrando. Também ali tem buracos 
e a outra coisa que eu queria falar; é que ali, também nesse local, em frente o 
Mini Kalzone, tem um espaço com água parada, que está o ano inteiro com água 
parada. Fizemos denúncia pra Prefeitura 2 (duas) vezes e, ontem apareceu 
alguém, eu acho que dá CASAN. Hoje eu vi que tem um cavalete que é da 
CASAN. Essa água secou da noite pro dia. Então, significa que tem um 
vazamento de esgoto ou de água da CASAN, porque essa água fica ali fazendo 
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poça d'água proliferando o mosquito da dengue e, a gente sabe que a nossa 
capital tá virando uma capital da dengue. Eu trabalhei na Secretaria de Estado 
da Saúde e sou aposentada e sei que é nesses locais que o aedes aegypti se 
reproduz na água parada. Então, nós precisamos de uma solução. Mas não 
soluções rápidas, que no dia seguinte tá se desintegrando. Precisamos de 
soluções efetivas pra dar segurança, porque nós (...) Sr. Carlos Alvarenga 
agradece e chama a Sra. Neide Serman, número 61(sessenta e um), por 2 
(dois) minutos, que diz: boa noite, eu quero falar sobre que eu ouvi aqui, que a 
prioridade é a Avenida Ivo Silveira. Eu quero dizer que essa prioridade não deve 
ser só da Vila Militar até a altura do Angeloni. Ela deve de ir do Angeloni até a 
divisa de Florianópolis com São José. Eu moro em Capoeiras e, ao lado do 
Angeloni até a divisão, assim como do túnel de Capoeiras, até a divisa é o lado 
dos esquecidos. Dali pra lá, não se faz nada. Não temos saneamento básico, 
não temos rede de esgoto, é uma vergonha. Eu tenho uma residência na Rua 
Dib Cherem, esquina com Dom Pedro I, que moro ali há mais de 60 (sessenta) 
anos. A Rua Dom Pedro I da enchente, a pouco tempo eu entreguei um relatório 
fotografado na Prefeitura e, até hoje não tive nenhuma resposta. A poucos dias 
atrás teve a Prefeitura lá; cavou buraco, fez o que fez, 4(quatro) dias de trabalho 
e não conseguiu resolver o problema da enchente. Um trecho do tamanho dessa 
mesa. Não dá pra fazer, não sabem aonde passa esgoto, não tem um desenho 
de como construído, é uma vergonha! Eu tenho toda a documentação do ano 
que a casa foi construída e aprovada na Prefeitura. Eu preciso que esse 
problema seja resolvido o quanto antes, porque inclusive está no Ministério 
Público, pra que a Prefeitura tome as devidas providências. Eu peço pra fazer, 
dar uma olhada na Rua Dib Cherem, porque (...) Sr. Carlos Alvarenga agrqadece 
e chama a Sra. Selma, número 63(sessenta e três). Sra. Selma? número 63 
(sessenta e três)? número 63(sessenta e três)? ok, uma vez não comparecendo, 
chamo os próximos: Sr. Lino Peres é o 1º(primeiro), Sra. Zetti Altoff Ghert Chink 
e o Sr. Hélio Leite. Sr. Lino Peres, por 5(cinco) minutos, representando o Fórum 
da Cidade que diz: bem, boa noite aqui a todos e todas, cumprimento à mesa e 
o Prefeito Topázio, principalmente, aqui em particularmente. Os moradores 
desta região, as lideranças locais, que vai da população de baixa renda, média 
e alta renda, todos aqui, aliás, grande parte estão aqui e, produzir essas cidades, 
gera um grande debate sobre judicialização. Desde 2014 (dois mil e quartoze) é 
um carnaval de emendas que foi esse atual Plano Diretor. Foram 600 
(seiscentas) emendas e 300(trezentas) aprovadas. Com base nessa avaliação 
eu organizei, organizamos um livro que está aqui, colocando à disposição com 
ebook onde conta a história real de mobilização nessa cidade. Não há um 
diagnóstico, a Prefeitura tá apresentando, então quero colocar isso à disposição. 
To distribuído, inclusive o cartão pra vocês vê a história real que aconteceu 
nessa cidade. Bem eu queria colocar aqui que, eu acompanho, bom eu sou, bom 
sou aposentado da Universidade Federal é já fui vereador da capital por 8(oito) 
anos. Acompanho, desde Monte Cristo e, muito antes, da ocupação Monte Cristo 
que hoje é um bairro, na época ele ficou vendo o conjunto (... ) Sr. Carlos 
Alvarenga interrompe dizendo: Sr. Lino, só um minuto eu vou pedir o silêncio,  
para o tempo dele aqui; pessoal vamos ficar em silêncio, respeitando a fala do 
Senhor Lino por gentileza. Então, pode voltar a falar] Sr, Lino retoma dizendo: 
bem, então eu como pesquisador da Universidade acompanhei a ocupação do 
Monte Cristo. Naquela época, que como não tinha solução pra aquele vazio, o 
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conjunto habitacional, que foi, que não foi construído os 2.400 (dois mil 
quatrocentos) apartamentos, ficou em 1/3 (um terço), a população ocupou 
aquela área. Hoje é um bairro. Isso foi feito, que é por causa da luta dos 
moradores locais. Eu quero aqui parabenizar a Vila Aparecida, foi na mesma 
direção, o que significa isso? Que são bairros que ainda continuam 
abandonados. Então, a demanda, por maior cidade que é uma cidade de 
170.000 (cento e setenta mil) habitantes, que é representa 80 (oitenta), mais de 
80 (oitenta)%, é 20(vinte)% só de toda Santa Catarina; que tem a população do 
Estreito. Depois, o Monte Cristo tem 30.000(trinta mil) habitantes, com um Posto 
de Saúde. Então, nós temos uma cidade aqui dentro, cuja para subprefeitura não 
dá conta dessa cidade aqui e, um Plano Diretor, cujo diagnóstico é incompleto, 
superficial e, eu quero colocar um exemplo, do Senhor Paulo lá, do Abraão, ele 
colocou aqui, foi de 6(seis) para 12(doze) pavimentos, observe aí, a Prefeitura 
vim aqui e vai propor mais 3(três); sendo que da minuta do ano passado, que a 
mesma prefeitura parece que tem um problema esquizofrênico a minha 
Prefeitura atropelou. O ano passado, né? com o Plano Diretor, que por um por 
um voto não passou, depois apresentou 2 (duas) minutas. O ano passado, 
verticalizando vários pontos da cidade, agora essa mesma Prefeitura hoje, recua 
e eu acho que é correto isso. Repensa e diminui o número de pavimentos, 
outorga onerosa, mas mesmo assim, pra aquele que foi de 6(seis) pra 12(doze) 
pavimentos, vai ter mais 3(três) entenderam? 6(seis), 15(quinze). Eu pergunto: 
onde é que está o diagnóstico?  eu pergunto pro grupo do IPUF, particularmente, 
porque aqui, uma parte do grupo do IPUF, uma parte não está aqui, hein? Que 
elaborou essa, atualmente, eu pergunto: onde é que está o diagnóstico pra 
repaginar a infraestrutura do que já foi feito no Plano Diretor atual? Não sei se 
entenderam, se vocês tiram outorga onerosa fica só, o que tá atualmente. Hoje, 
ela foi densificada de uma forma irresponsável, 300 (trezentas) emendas que foi 
uma coisa perversa. Eu como vereador vi, sem poder fazer destaques, sem 
mapas. Então, portanto, eu queria colocar seu Prefeito, que a Prefeitura está 
caçando a possibilidade de fazer uma real reparação do Plano Diretor, sabe por 
quê? porque faz sem dizer que vai fazer mudanças, zoneamento. Observe a 
jogada aí? Mas, ao mudar pra outorga onerosa, ela muda o zoneamento. Não 
sei se entenderam? Então, tira o direito da população fazer uma avaliação 
profunda do seu zonamento. Tem que ter mapas, tem que ter tabelas e oficinas. 
É importante, a Prefeitura já recuou gente. Ela quer impor no início desse ano 3 
(três) audiências em um dia, agora passou pra 3(três) por semana. Agora acaba 
de reconhecer que ela suspendeu, na segunda, dia 2(dois) a Audiência Pública 
Distrital Municipal porque, nós, o movimento foi ao Ministério Público e o 
Ministério Público acatou que tem que ter direito de contraditório. Então, não 
basta suspender a Audiência Municipal. Nós temos que fazer debate e, fazer 
mais na frente, o debate por todos os bairros e, aqui tem que ter 3 (três) ou mais 
debates de oficinas. Agora que foi revelado o Plano Diretor, que a Prefeitura 
recuou e no centro são 6(seis), aqui tem que ter 3 (três) ou mais debates, porque 
é isso aqui é uma cidade inteira. Então, portanto, chamam os Conselhos de 
Educação, por exemplo, o Conselho de Saúde, o Monte Cristo tem um Posto 
Saúde pra população 30.000(trinta mil); precisa de ter 2(dois), 3(três) Posto 
Saúde ou mais. É uma Mini cidade, entenderam? Então, o Conselho de Saúde 
tem que chamado pra repaginar o que que precisa; somente pro Monte Cristo 
pra não estender mais, entenderam? fora outros estágios como educação e 
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sistema viário, como já falaram aqui, etc. Então, portanto, a população tá dando 
uma lição fantástica de cidadania, que faz um diagnóstico da cidade real, que a 
Prefeitura não faz. Porque esse diagnostico aí é superficial. Eu como arquiteto 
conheço, daqui o Professor Francisco fazer estudo de conexão, conectividade e 
os alunos aqui, não fazem isso é incompleto. Continuidade pra que? Então o 
gabarito já estourou aqui no eixo da Ivo da Ivo Silveira há muito tempo e a minuta 
do ano passado, tirava, trava. Agora aconteceu a abertura, mesmo Prefeitura 
não vai responder que tirou, tava na minuta do ano passado da Ivo Silveira. 
Então, deixa essa aprovação, tem que (...). Sr. Carlos Alvarenga diz: “Eu vou 
chamar o número 63 (sessenta e três), Silvia Lenzi, número 63 (sessenta e três). 
Então por 2 (dois) minutos, pode falar. 2 (dois) minutos, tá? Sra. Silvia Lenzi diz: 
“Boa noite a todos. Em 2 (dois) minutos eu queria fazer a seguinte colocação, eu 
acho que esse diagnóstico que está sendo apresentado ele carece de algumas 
informações mais atualizadas, então a minha pergunta ou a minha proposição é 
por que que não se aguarda os dados do censo que vem sendo feito aqui para 
poder analisar realmente o perfil da população? Se está se trazendo um 
argumento que a cidade se transformou tanto nessa última década e que a gente 
sabe que a pandemia alterou todas essas relações de demanda diária e 
comercial, que a gente vê no centro de Florianópolis prédios inteiros fechados, 
por que que não se aguarda essas dados para tomar uma proposta de fazer um 
modelo com uma transformação tão radical na cidade? Outra coisa que eu queria 
pedir também na medida que vai ter uma audiência para apresentar a minuta do 
Plano Diretor, que nos encaminhe antecipadamente para que a gente tenha 
conhecimento de como está sendo elaborada essa proposta e até que ponto está 
sendo incluído essas questões que estão sendo colocadas em todas as 
Audiências Públicas. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. 
Sra. Isete Althoff representante da AMABA por 5 (cinco) minutos. Sra. Isete 
Althoff diz: Boa noite. Eu sou Isete, eu moro no bairro Bom Abrigo, estou como 
representante da ABABA, Associação de Moradores e Amigos do Bom Abrigo. 
Não há como discordar dos 10 (dez) pontos focais contidos nos documentos 
disponibilizados no site da Prefeitura sobre a revisão do Plano Diretor de 
Florianópolis, são afirmações que poderiam ser transformadas em metas e 
serem incansavelmente perseguidas. Mas entre esses 10 (dez) fatos, a proposta 
de estruturação de centralidade, encontramos vários conteúdos nos documentos 
de diagnóstico e das diretrizes que carecem de um maior esclarecimento quanto 
a sua proposição, sem esgotar esses conteúdos, vamos destacar alguns 
trechos. Nestes documentos encontramos afirmações sobre a participação 
popular como o objetivo principal deste documento é balizar e compartilhar com 
a sociedade as leituras do território realizadas pelo poder público municipal, 
criando uma base sólida de conhecimento para a construção coletiva de 
propostas e cenários futuros da cidade de Florianópolis. Neste caso, a população 
está atendendo ao chamado para as discussões sobre o Plano Diretor, mas os 
senhores entendem que essas Audiências são suficientes para a criação dessa 
base sólida de conhecimento para a construção coletiva de cenários futuros para 
Florianópolis? Em relação ao déficit dos serviços urbanos e as diretrizes de 
adensamento, encontramos nestes documentos a constatação de que o 
crescimento acelerado das últimas décadas trouxe também uma aguda pressão 
sobre o território, sua infraestrutura em serviços, especialmente no que tange a 
mobilidade e o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Mas, paralelo a 
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isso, se questiona a condição de disponibilização da infraestrutura de água, luz, 
esgoto, como exigência para nossas edificações, entendendo que isso inibe a 
adoção de novas tecnologias. Qual é o entendimento? Novas tecnologias irão 
substituir redes básicas de serviços públicos? Será incentivado o primeiro 
aumento dos déficits para depois atender essas demandas agravadas? Ao tratar 
de sustentabilidade e renovação urbana lê-se afirmações como: com o 
planejamento adequado a mudança do clima pode ser encarada como uma 
oportunidade para a sociedade melhorar seu desempenho ambiental, quanto a 
poluição por gases do efeito estufa. Vocês acreditam mesmo que a mudança 
climática deve ser encarada como uma oportunidade? Oportunidade para que e 
para quem? E continuamos a leitura, a proposta de renovação urbana contida 
neste plano também implica em incentivo às demolições e substituição das 
edificações nas vias indicadas para a criação de centralidades, embora também 
se afirme que preservar o conjunto de aspectos naturais e construídos que 
atribuem caráter a esses lugares é essencial para fortalecer o senso de 
pertencimento e de identificação dos habitantes com a cidade. Como se 
compatibiliza sustentabilidade versus demolições incentivadas versus 
preservação da imagem dos lugares? Tempo de consolidação das novas 
centralidades, segundo os referidos documentos conclui-se que o uso dos mistos 
demoram de 10 (dez) a 15 (quinze) anos para se implantarem após os usos 
residenciais, ou seja, os bairros se tornam dependentes de outros centros por 
muitos anos e quando se trata do sistema viário, é constatado que apesar de 
estarem previstas há muitos anos, inclusive em planos anteriores, grande parte 
das vias projetadas não se efetivaram até ao momento por falta do alargamento 
viário, executado quando da construção das edificações. Se 10 (dez) a 15 
(quinze) anos é o tempo previsto para a consolidação dessas centralidades, 
pergunta se, como será o cronograma de implantação da infraestrutura 
necessária? Virá em consonância com a construção das edificações em altura? 
Como serão tratados os transtornos causados pela saturação das redes de 
serviço num primeiro momento? Quais as garantias de sucesso de projetos 
anteriores do sistema viário foram inviabilizados por falta de fiscalização efetiva? 
Existe um cronograma de geração dessas centralidades ou todas ocorreram ao 
mesmo tempo? Como fica a priorização de atendimento dos serviços públicos 
nessas várias centralidades? Como fica a (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 
obrigado senhora, pela sua manifestação. Gert Schinke por 2 (dois) minutos. Sr. 
Gert Schinke diz: Boa noite. Por 9 (nove), aliás 11 (onze) anos eu fui o 
representante Distrital do Pântano do Sul, eu me desloquei 40 (quarenta) km até 
aqui para falar 2 (dois) minutos para vocês, porque como cidadão de 
Florianópolis e do planeta terra a gente fica muito preocupado com o que está 
se propondo aqui. A tônica das 9 (nove) Audiências Públicas que já foram feitas 
até agora mostrou claramente que a grande maioria das intervenções aponta 
criticamente sobre a proposta da Prefeitura e aponta claramente para uma 
contradição insanável, claramente! 90% (noventa por cento) das intervenções. 
Como induzir um crescimento na cidade sem ter a garantia de infraestrutura 
básica? E não é só uma questão da água, do saneamento, da segurança, da 
mobilidade urbana que aponta para isso. Que esse processo, que essa proposta 
da Prefeitura não resolve, pelo contrário, ela agudiza! Ela agudiza todas essas 
questões. Mas mais, o que está sendo esquecido, e essa é a razão principal que 
me traz aqui de longe, o olhar além do umbigo de Florianópolis, é na região 
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metropolitana que está colocado um dos maiores desafios para a nossa capital 
e que aqui está sendo esquecido nessa discussão, quando aqui se propõem 
45% (quarenta e cinco por cento) de potencial de adensamento para esse 
Distrito, na boca da ilha que Santa Catarina. A região metropolitana tem que ser 
vista porque é dela que nós bebemos a água, que aqui se esquece ou para vocês 
não falta água no verão? Não falta água no verão? Não cai a luz no verão? A 
todo momento! Então é esse olhar, não vamos fazer de forma açodada esse 
processo, vamos dar o tempo devido que ele merece. Sr. Carlos Alvarenga diz: 
Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Hélio Leite, vou chamar os 
próximos 4 (quatro): Sr. Marcos José Rocha, Sr. Zacaria Alexandre Nassar, Sra. 
Ana Carolina Ogata, Sra. Karina Lopes Marcelino. Sr. Hélio Leite, representando 
a CDL de Florianópolis por 5 (cinco) minutos. Sr. Hélio Leite diz: “Boa noite a 
todos. Eu também represento a CDL de Florianópolis no Conselho da Cidade e 
do qual eu participo como titular e em nome da CDL eu vou falar hoje à noite. O 
texto que eu vou ler, para não me perder, ele tem como base um texto sobre 
sociedade e comunidade do jurista Dalmo Dallari. É primordial que todos nós, 
enquanto integrantes da sociedade de Florianópolis, possamos participar para 
contribuir nas soluções dos problemas que enfrentamos. Ouvir e ter ouvido ao 
longo das edições anteriores das Audiências Públicas, participamos de todas até 
agora, várias falas sendo contrárias às soluções de adensamento onde mora. 
Em outro exemplo, nosso bairro quer continuar exclusivamente residencial, sem 
fazer julgamentos, só exemplos. Aos termos nossa moradia própria, nós não 
podemos negar aos nativos ou os que aqui escolheram formar família, 
escolheram formar família ou morar, o direito de conquistar a sua casa, assim 
como nós conquistamos anteriormente, nascidos aqui ou não. O poder público 
municipal precisa de nossas contribuições e sugestões e críticas, desde que 
construtivas para subsidiarmos este, a propor as soluções que nós sociedade 
tanto precisamos. Vivemos em constante mudanças e precisamos adequar 
também constantemente. A CDL tem como princípio básico trabalhar pela 
inclusão e desenvolvimento da sociedade, distribuição de renda, 
empregabilidade, ambientes públicos e infraestrutura qualificados, pois só 
avançando no desenvolvimento social e ambiental as atividades produtivas 
conseguiram sobreviverem e se desenvolverem, fechando o tripé da 
sustentabilidade, o desenvolvimento econômico. Dentre as muitas sugestões 
que a CDL tem formalizadas, cabe enaltecer a importância da viabilização de 
alteração dos usos dos imóveis, exemplo, dos imóveis do próprio centro 
histórico, transformando vários imóveis exclusivamente comerciais em imóveis 
mistos, onde o térreo se mantenha comércio, mas que os demais andares sejam 
estimulados moradias, para que pessoas que trabalham nos centro possam 
também morar lá. Também em vários bairros é necessária essa alteração de uso 
para que, por exemplo, o morador possa ter seu negócio instalado junto de sua 
residência e vice-versa. Ao propiciar essas ações, também resgataremos a 
dinâmica e promoveremos efetivamente a revitalização do nosso centro histórico 
e dos demais bairros, essencialmente residenciais, conforme os exemplos acima 
que citei. Pós esses dizeres, desejamos que a Audiência de hoje e as próximas 
possam ter uma riqueza maior de contribuições e sugestões para produzirmos o 
melhor resultado da tão necessária revisão do atual Plano Diretor. Muito 
obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos e antes de passar a 
palavra para Sr. Marcos José Rocha, queria agradecer aqui e registrar a 
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presença dos inúmeros técnicos e servidores da Prefeitura, IPUF, SDU, 
FLORAM, SPU, muito obrigado pela presença de vocês. Sr. Marcos, por 5 
(cinco) minutos representando a ACIF. Sr. Marcos José Rocha diz: “Sim, eu 
apresentei a documentação depois, foi validada. Então, boa noite a todos, boa 
noite à mesa, meus cumprimentos ao Prefeito em nome de todos e boa noite a 
todos que estão aqui, sexta-feira, que todos deixamos nossas atividades 
pessoais para pensarmos o bem da cidade. Eu sou morador do bairro Itaguaçu, 
sou empreendedor de uma pequena empresa de consultoria e tecnologia e aqui 
represento a ACIF. E eu trago algumas reflexões, porque para termos um 
território que promova a qualidade de vida que todos queremos, nós precisamos 
de um Plano Diretor que facilite e incentive o empreendedorismo, com a 
consequente geração de oportunidades de trabalho e também das moradias. 
Então nesse sentido, nós concordamos com as construções mistas, aquelas 
residenciais e comerciais, sejam novas ou por meio da adaptação das existentes, 
algo muitas vezes esquecido e quando nós temos a residência próxima do 
comércio, como já foi falado aqui, e próxima dos serviços, próximos de tudo o 
que está na nossa vida, a mobilidade é favorecida. Então as pessoas precisam 
morar perto da onde trabalham, da onde estudam, da onde compram, se 
divertem, dos serviços públicos e privados, das opções de lazer, esporte e 
cultura e o Continente precisa ser área de permanência, com mais pessoas 
morando e trabalhando aqui. E isso também beneficia o pequeno comércio, o 
pequeno comércio que emprega a maior parte das pessoas e gera a maior parte 
dos impostos que financiam as operações da Prefeitura. A gente precisa lembrar 
que é principalmente por causa do empreendedorismo, pelo faturamento das 
empresas e da movimentação econômica a partir do poder de compra das 
pessoas, que os impostos são pagos para que o poder público tenha os recursos 
necessários para investir em educação, saúde, segurança, assistência social, 
infraestrutura, entre tantas outras áreas já mencionadas aqui e é por isso que o 
desenvolvimento econômico é tão importante. E uma cidade que dificulta o 
empreendedorismo empobrece, todos nós perdemos e o nosso desejo é que o 
Plano Diretor seja um facilitador da geração de oportunidades para todos que 
queiram empreender de forma sustentável, que façam seus negócios, 
respeitando as leis, gerando bons empregos e cuidando do meio ambiente, por 
que não? Isso tem que ser feito. Os empreendedores todos, se você perguntar, 
querem fazer tudo de forma legal, a ACIF apoia isso e é importante lembrar que 
a base da nossa economia é limpa aqui em Florianópolis. Ela é pautada na 
tecnologia, nos serviços, na saúde, no turismo, no comércio, na gastronomia e 
esse mix que a gente chama de economia criativa, na sua maior parte, é o que 
move a nossa cidade. É importante lembrar que a UNESCO reconheceu isso em 
2014 (dois mil e quatorze), quando incluiu Florianópolis na Rede Internacional 
de Cidades Criativas, aliás, a própria UNESCO indica que a economia criativa é 
a melhor forma para a promoção do desenvolvimento sustentável das cidades, 
equilibrando as dimensões econômica, social e ambiental. E a nossa cidade vai 
crescer, isso é um fato, além do crescimento natural da população estabelecida, 
cada vez mais pessoas estão vindo para cá também e para termos esse 
desenvolvimento sustentável nós precisamos ocupar melhor as áreas já 
ocupadas, para preservarmos as áreas naturais. Como cidade turística com 
belezas naturais reconhecidas nós precisamos preservar a natureza. O 
adensamento portanto é necessário, o que inclusive possibilitará melhores 
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serviços públicos, principalmente o saneamento básico, transporte coletivo 
urbano, também já citado aqui, e é uma questão de lógica, o custo para implantar 
pavimentação, redes de energia, água, esgoto, ele é basicamente o mesmo para 
uma casa ou para uma edificação com mais pavimentos e essa edificação ainda 
pode abrigar comércio, serviço, lazer, além de moradias para mais famílias. 
Então precisamos trazer vida com qualidade aqui para o Continente, por isso nós 
apoiamos, como ACIF, iniciativas como a Via Gastronômica de Coqueiros e, 
mais recentemente, o Estreitar, Distrito Criativo, que engloba iniciativas de um 
movimento para repensar e ocupar com qualidade o Estreito, o Balneário e o 
Canto e tantas outras ações. Então para que essas iniciativas gerem 
desenvolvimento para a nossa cidade nós precisamos que o Plano Diretor seja 
devidamente atualizado, corrigindo as atuais consistências já apontados por 
várias pessoas aqui. Então vamos tornar efetivamente a região Continental uma 
centralidade urbana, para que a gente possa morar, se divertir, trabalhar, viver 
aqui acima de tudo. Eu agradeço a todos e parabenizo a presença de todos 
também. Um abraço. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Registrar a 
presença também dos técnicos da Secretaria do Continente, da educação, a 
Guarda Municipal que tem apoiado a realização desse evento, assim como os 
da educação também, muito obrigado por vocês. Sr. Carlos Alvarenga agradece 
e chama o Sr. Zacaria Alexandre Nassar, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa 
noite, boa noite a todas e todos, boa noite a mesa na pessoa do Prefeito. Me 
chamo Zacaria Nassar, eu estou presidente da Comissão Estadual de Direito 
Aplicado ao Turismo da OAB Santa Catarina, sou o coordenador do curso de 
Direito da UNISUL Trajano, Centro e Continente Capoeiras. Sou advogado 
atuante em Florianópolis e professor de Legislação Turística e Hoteleira. Mas 
estou aqui hoje como um morador da Coloninha, da Araci Vaz Callado e como 
morador do bairro continental, e em razão de minha atuação no turismo, eu vejo 
com imenso potencial turístico a nossa Beira Mar Continental. Ela já está sendo 
ótima com as ações que o poder público tem tomado de instalações de canchas 
esportivas, equipamentos de lazer, mas eu vejo que ela pode se potencializar 
como atração turística. Quem vai a Nova Iorque certamente tem um dos 
principais passeios, é atravessar a ponte do Brooklyn para ter a visão de Nova 
Iorque, da ilha, aqui também nós podemos ter isso. Então com a instalação de 
mais equipamentos gastronômicos, atrações turísticas, para o turista 
propriamente nós podemos potencializar essa região. Essa é minha singela e 
humilde opinião aqui para o trabalho de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. 
Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Sra. Ana Carolina Ogata, por 2 
(dois) minutos. Só fazer uma informação, só falar(…) faltam 10 (dez) minutos 
para encerrar as inscrições, tá gente? Pode falar por 2 (dois) minutos.Sra. Ana 
Carolina Ogata diz: “Boa noite. Meu nome é Ana Carolina, eu sou arquiteta e 
urbanista, eu vou começar citando o que alguém falou agora há pouco, nós não 
podemos negar o direito aos que virão da moradia, nós que já temos a nossa 
casa, nascidos ou não na cidade, não podemos negar que a cidade vai continuar 
a crescer de forma natural ou com os que virão de fora. Como técnica da área 
eu vejo que o Plano Diretor atual não é democrático, pois poucos têm acesso ao 
lote. A revisão do Plano Diretor propõe a redução do lote em determinadas zonas 
e prevê o aumento do gabarito em áreas centrais, como mostrou Michel, áreas 
centrais dos bairros, num modelo mais inclusivo e sustentável da cidade, 
permitindo que mais pessoas tenham acesso à moradia irregular. Essa 
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verticalização trará ao Estreito e também a cidade toda de Florianópolis, além de 
um acesso mais democrático à moradia, um reordenamento ao bairro, abrindo 
áreas para as AVL’s, as ZEIS e a zonas mistas, que trazem o comércio vicinal 
para perto da moradia, melhorando o trânsito e trazendo o crescimento 
econômico para o bairro. Sendo assim eu vejo como imprescindível a revisão do 
Plano Diretor o quanto antes, para que possamos desde já reiniciar a 
reorganização do nosso território. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. 
Antes de passar a palavra Sra. Karina Lopes Marcelino, número 5 (cinco), vou 
chamar os próximos 4 (quatro): Registrar que o Sr. Walber, número 6 (seis), não 
vai falar mais, Vereador Marquito é o próximo então, Sr. Rodrigo Schoidt, Sra. 
Rosilene Bastos e Sr. Eduardo da Silva. Na sequência, passa a palavra para a 
Sr. Karina Lopes Marcelino, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite, boa noite a 
todos. Eu me chamo Karina, sou arquiteta e urbanista e hoje quem trabalha como 
técnico em Florianópolis, sabe que o Plano Diretor tem uma série de textos 
contraditórios, limitantes e de difícil aplicação que dificultam qualquer tipo de 
aprovação. Tudo é muito moroso e necessitamos de atualização urgente, além 
do fato de que como sabemos e como mostram os estudos a cidade segue 
crescendo e o seu crescimento segue em ritmo desordenado, é necessária uma 
organização de território com regras claras. O aumento do gabarito que está 
sendo proposto para algumas vias do território continental insular visam uma 
organização desse território, que hoje são locais de já de grande centralidade, a 
exemplo do bairro do Estreito. Além do que com o aumento do gabarito vem a 
contrapartida que maximiza capacidade de investimentos em espaços públicos, 
com o incentivo do uso misto, em seu embasamento e os recursos adequados, 
além da comodidade dos serviços próximos à sua residência, o que diminui o 
deslocamento, colabora para transformar a rua, o bairro e a cidade em um local 
mais seguro. É isso, obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. 
Vereador Marquito, tem uma pessoa que não preencheu como prioridade legal, 
tem problema? Vamos chamar. Sr. Jorge Getúlio Vargas Freitas, representando 
o Conselho Comunitário de Segurança de Coqueiros, por 5 (cinco) minutos. Sr. 
Jorge Getúlio Vargas Freitas diz: “Boa noite a todos, boa noite à mesa na 
pessoa do Prefeito. Eu tenho aqui a minha contribuição a fazer é uma crítica e 
uma sugestão, uma crítica construtiva. Então na justificativa de revisão é 
mencionado que o Plano Diretor de Florianópolis em seus princípios e diretrizes 
se apresenta inovador, porém na prática, em sua aplicação, tem afastado os 
seus objetivos o equilíbrio social, ambiental e econômico. Não retratando a 
realidade enfrentada pela sociedade, mas a julgar pelos documentos 
apresentados na revisão, no meu ver, os problemas existentes vão permanecer 
se não aumentarem, pois o verdadeiro defeito do Plano Diretor está na sua 
concepção ou modelo adotado. E não somente nas partes do seu conteúdo, ou 
aliás, na falta de conteúdos e qualquer revisão que se faça nesse modelo não 
tornará o Plano Diretor melhor e continuará a não ser aplicável. Então o Plano 
Diretor, a minha sugestão, é que o Plano Diretor deve seguir um modelo de plano 
estratégico, o que não é, na verdade, o que nós temos não é plano e muito 
menos diretor, não estou falando isso como demérito, é uma contribuição, para 
chamar atenção mesmo. Então plano significa um documento que tem um 
planejamento e planejamento é uma previsão do que vai acontecer, cenários 
futuros, o que nós temos hoje é só um código urbanista onde está estabelecido 
somente é zoneamento, é o principal. O modelo estratégico, esse termo 
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estratégico ele vem lá da antiga Grécia, que significa a arte do general, como é 
que era feito antigamente? O general era tudo no terreno, não tinha carro ,não 
tinha na Grécia, então geral ia lá no terreno e tinha que conquistar uma cidade, 
ou seja, fazer uma guerra para conquistar aquela cidade, tinha que conquistar 
aquele morro, ocupar aquele outro morro, ocupar aquela aldeia, para enfim 
conquistar a cidade, é a mesma coisa. Então a cidade, no nosso caso do Plano 
Diretor, tem que levar a cidade a um determinado local, então para isso tem que 
conquistar objetivos secundários, então o plano estratégico ele vê o todo, ele dá 
diretrizes gerais, mas não diretrizes genéricas, não em termos de palavra, em 
termos de indicadores, tem que ser alguma coisa mensurável que permita medir 
e tem que abranger todos os setores, como nós vimos aqui, segurança, 
educação, saúde, empreendedorismo, todos esses setores têm que estar 
contemplado no Plano Diretor e não sou eu que estou dizendo que tem que ser 
estratégia. Lá no Artigo 4º (quatro) do Estatuto da Cidade diz que, aliás, é no 
Artigo 40 (quarenta) do Estatuto da Cidade, consta que o Plano Diretor é o 
instrumento básico para o que se… é o instrumento básico de planejamento da 
cidade. Isso tem que chamar atenção, significando que ele é o instrumento 
básico sobre o qual todos os outros planos tem que se assentar, então o Plano 
Diretor tem que dar a diretriz para saúde, educação, aí a partir disso vai vir um 
plano de saúde que vai detalhar o que vai ser feito, como? Quando? Quem? 
Onde? Por que? Isso tudo tem que vir no plano setorial de saúde, de educação, 
de saneamento, empreendedorismo, tem que abordar inclusive a estrutura da 
Prefeitura para executar o plano, então não adianta fazer um plano maravilhoso 
se não tem estrutura para aplicar. Eu não vi a estrutura da Prefeitura no 
diagnóstico, não vi trânsito no diagnóstico, não vi educação no diagnóstico, 
empreendedorismo no diagnóstico. A minha sugestão, nós já temos um Plano 
Diretor, aliás, existe um documento que é o Plano Diretor perfeito, é o ICES, é 
aquela Iniciativa Cidades Emergentes Sustentáveis, que foi feito pelo Banco 
Interamericano BID em 2015 (dois mil e quinze) em convênio com a Caixa 
Econômica para 5 (cinco) cidades, Florianópolis estava entre elas e ficou 
engavetado, aliás, pinçaram algumas coisas desse ICES. Então é essa a minha 
contribuição, tem que se abordar todos os aspectos da vida da cidade, eu só 
queria chamar a atenção que a exposição do Secretário Mittmann, então é que 
pode ter criado expectativas na população que pode não se realizar ou que vai 
demorar muito a se realizar, eu não estou dizendo que está mentindo, mas é que 
pode induzir a criar expectativas que não vão se realizar, então temos que ter 
muito cuidado. Como disse (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Agora encerrou senhor, 
obrigado. Vereador Marquito, a palavra é sua por 5 (cinco) minutos.Vereador 
Marcos José de Abreus diz: “Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Queria 
cumprimentar a mesa e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui. Quero 
iniciar trazendo um instrumento que foi apresentado aqui, mas que na 
apresentação ele não é muito falado, que é o diagnóstico que dá origem a 
proposta de diretriz que a Prefeitura apresenta. O diagnóstico do Continente ele 
demonstra especialmente um problema grave de equipamentos públicos para 
essa região, isso é fundamental compreender porque na Câmara de Vereadores, 
eu encontrei várias pessoas aqui, nós já discutimos inúmeras vezes ausência de 
escolas de ensino fundamental e de ensino médio no Continente, o município 
não tem investimento nessa área e as escolas estaduais que aqui estão parte 
delas estão fechadas ou parte delas já fecharam e esses jovens e crianças 
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precisam se deslocar para a área central da ilha. Então se quer propor 
centralidade, se quer propor gerar no próprio local, o município, o poder 
executivo, tem que trazer esses serviços para a região continental e não fazer 
com que a população da região continental tenha que atravessar a ponte para 
acessar esses serviços lá, então eu quero que se atende a esse ponto 
fundamental. O segundo ponto é sobre mobilidade, gente várias linhas de 
transporte público foram retiradas, desativadas durante a pandemia e não 
retomaram, não retomaram! Tem gente aqui com problemas, eu posso relatar 
um caso que eu já coloquei na Secretaria de Mobilidade, o transporte público 
Chico Mendes não entra mais dentro da comunidade, é um problema para 
aquela comunidade, não podemos aceitar. Então é fundamental que para criar 
centralidades e que os serviços fiquem, que primeiro se estabeleça o transporte 
público coletivo de qualidade e que se estabeleça as linhas, tem gente que mora 
no bairro de Fátima e não consegue no DETRAN buscar a carteira de motorista 
porque não tem um ônibus que leva eles até lá em Coqueiros e retorna, é 
fundamental pensar nisso para daí sim criar as centralidades colocadas. Quero 
trazer um outro ponto que é fundamental, que eu tenho recebido inúmeras 
reclamações, ausência de equipe suficiente para a atenção básica em saúde, as 
equipes no Continente, o Centro de Saúde da Coloninha, o Centro de Saúde do 
Monte Cristo, são Centros de Saúde que atendem uma população gigantesca 
gente, população que precisa ter atendimento com qualidade e falta equipe, os 
profissionais que lá atuam, trabalham sob muita pressão, muitas vezes são 
agredidos porque estão ali na linha de frente na ponta e não tem retaguarda e 
não tem equipe suficiente para esse atendimento, quero colocar esse ponto 
central para que seja discutido. Em relação a essa área continental é 
fundamental, Secretário Mittmann, é fundamental, entendo a sua crítica ao 
programa de habitação, mas foi feito essa, gestão construiu uma casa, uma 
habitação social gente, a gente não pode permitir com que pessoas que estão 
nas suas casas sejam retiradas de lá e o Prefeito já atendeu, acho que isso é 
fundamental. Eu quero ressaltar que nós estamos vivendo, Prefeito, que o STF 
decidiu, nós estamos num período em que hoje nós vivemos o despejo zero, é 
proibido despejar pessoas nessas condições e acredito que a presença aqui dos 
moradores dessas regiões que hoje sofrem essa ameaça, de serem despejadas 
da sua casa e ir para a situação de rua, eles sejam a prioridade, a diretriz 
prioritária para a região continental. E, por fim na minha fala, eu trago aqui um 
pouco das experiências das ações que a gente tinha demandado do mandato 
que é a questão do saneamento básico, mesmo aparecendo no diagnóstico que 
tem cobertura, mas essa qualidade de ligação e de cobertura ela é muito 
precária, a gente basta ver, conversei com o Secretário Guilherme Pereira sobre 
essas linhas, essas finais de ponta, que a CASAN instala aqui nas praias e essas 
linhas elas estão todas vazando, é esgoto direto vazando na beira da praia gente, 
é inaceitável isso porque se for pensar saneamento básico para a Baía Norte, é 
fundamental pensar o trabalho no Continente junto com o trabalho na ilha e por 
fim eu quero aqui defender uma proposta fundamental que a comunidade de 
Coqueiros vem construindo, que é o Parque Linear de Coqueiros, passando pela 
ponte Hercílio Luz e indo até a Baía Sul como uma área pública, transitável, 
ocupada com equipamentos públicos, é um projeto que tem, a Universidade tem 
elaborado esse projeto juntamente com a comunidade e que ele deve ser 
defendido nessa proposta de diretrizes. Muito obrigado, uma boa noite. Sr. 
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Carlos Alvarenga diz: Nós agradecemos. Sr. Rodrigo Schoidt de Castilho, 
número 8, por 2 (dois) minutos. Sr Rodrigo Schoidt de Castilho diz: “Boa noite 
a todo mundo presente. Eu sou morador do Vila Aparecida, estou aqui 
representando a comunidade. Sou mais um morador, trabalhador, agora essa 
semana passada subiram no nosso morro, derrubaram uma casa que estava 
sendo construída, estouraram mais outras casas, agora essa semana de novo 
arrombaram a porta da minha casa, revirar o documento, revirar o tudo, eu tenho 
um filho pequeno, tem uma menina também de 14 anos e assim, como outros 
moradores, como a nossa vizinha ali, que é minha vizinha do morro falou, ela 
tem neto tem família, a gente está ali porque a gente não tem outro lugar para ir, 
então a gente se vim documentação, fazer tudo o que tem para todo mundo, a 
gente também vai pagar, a gente também quer. E outra coisa também, agora 
nessa semana a polícia teve ali com órgãos públicos, foi forçado muita gente, 
eles entregaram um papel e forçaram a assinar, isso não pode fazer e assim, a 
gente está ali, a gente trabalha, eu saio 5 (cinco) horas da manhã, tem gente que 
sai 4 (quatro), tem gente que sai 5 (cinco), então assim todo mundo tem família 
ali, todo mundo trabalha, a gente está vivendo, lutando para viver em boa, numa 
paz e assim, a gente pede ajuda do órgão do governo, assistência social, tudo o 
que for órgão do governo que puder estar ajudando nós, porque assim a gente 
não pode sair da nossa casa, que a gente comprou, mesmo que seja uma casa 
de madeira, madeira de pinos, entendeu? Mas é nossa, foi batalhado, batalhado 
dia a dia. E venho pedir também que seja quando ali, que nem falaram para nós 
ali, derrubaram a casa ali, derrubaram lá, poxa eles chegam ameaçando, não 
deram tempo para ninguém, e vem falando e assim, eu venho pedir ajuda em 
nome de toda a comunidade do Vila Aparecida. Boa noite, obrigado. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Muito obrigado, senhor. Sra. Rosilene Bastos por 2 (dois) minutos. 
Sra. Rosilene Bastos diz: “Boa noite. Eu sou moradora do Vila Aparecida, eu 
vim aqui porque eu tenho um terreninho lá em cima já a mais de 20 (vinte) anos 
e agora estou construindo para os meus filhos, para os meus netos, então assim, 
eu tenho uma hérnia, sempre batalhei, sempre fiz faxina, trabalhei nos 
condomínios lá em Coqueiros, para mim guardar dinheirinho para os meus filhos 
e para os meus netos. A polícia foi lá, derrubou todas as paredes, destruiu tudo, 
estou no prejuízo e assim, a comunidade é pobre e ninguém ajuda a 
comunidade, Vila Aparecida é esquecida. Eu achava assim, todo mundo devia 
ajudar, se querem fazer uma festinha para uma criança, é a comunidade que 
ajuda, se querem… A nossa comunidade não tem um centro social, as crianças 
vivem na rua lá, não tem nada para as crianças, agora que abriram à noite lá, 
um professor que vai lá pela comunidade e está dando aula de capoeira, essas 
coisas para as crianças, mas lá na nossa comunidade não tem nada, é 
esquecida a comunidade. Então eu peço assim, uma ajuda para vocês. A polícia 
chega lá não respeita criança, não respeita senhor de idade, com as armas do 
lado de fora das viaturas, botando na cara da senhora, que é isso que se respeita 
né, é dando ordem para as crianças para dar recado para os pais que tem que 
demolir a casa, daqui 15 (quinze) dias vão demolir as casas, para né! As crianças 
não entendem. Então eu acho que assim, respeita, ajuda a gente que é pobre. 
Então muito obrigado, tá? Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos, 
senhora. Antes de passar a palavra para Sr. Eduardo da Silva, vou chamar os 
próximos 4 (quatro): número 11 (onze), Sra. Solange. Só um minuto senhor, só 
um minuto que eu já vou te dar a palavra, tá? Vou chamar os próximos 4 (quatro) 
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antes do senhor: Número 11 (onze) eu não consegui entender o nome, Sra. 
Daniela de Abreu, Sra. Luise Deschamps e Sr. Bruno Baptista Ramos. Sr. 
Senhor Eduardo da Silva, pode falar por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a 
todos. Aqui é Eduardo da Silva, da Vila Aparecida. Eu já moro ali desde 30 anos, 
eu me criei ali, eu nasci ali, muitas coisas aconteceram ali no Vila nesse tempo 
todo, que tudo renovou. Então, em vez de as Prefeituras, tipo, chegar lá com o 
objetivo de ajudar, como eles vieram, vieram, ajudaram, trouxeram os papéis, 
estou aqui com meus papéis, eu estou pagando um imposto. A minha filha liga 
para mim, eu tenho duas filhas, uma está estudando, outra fica na creche, “ah 
pai, será que não perder a nossa casa?”, está dizendo não, calma filha, nós 
vamos ver isso aí, nós vamos lutar, nós vamos batalhar, tá entendendo? Muita 
gente está lá batalhando, está sofrendo com isso, tá entendendo? Eles foram lá, 
fizeram os papéis, pô todo mundo quer ajuda, quer pagar, quer fazer tudo as 
coisinhas certas, pela lei. Mas quem não for trazer uma ajuda para a gente poder 
se mexer, não chega lá já destruindo a minha casa, quebrando a minha porta, 2 
(duas), 3 (três), 4 (quatro) vezes, eu já perdi a conta de quantas vezes eles 
bateram na minha casa, está entendendo? A minha filha fica apavorada, eu não 
sei mais nem o que fazer. Aí o que que a gente faz? A gente vai pra rua? A gente 
vai para baixo do túnel? A gente vai pra baixo da ponte? Como é que vai ficar 
nossos filhos? Aí tem um campo lá, tem uma área bem grandona lá da Cassol, 
bem gigante, pô pode fazer um campo de futebol, fazer uma quadra de basquete 
para todo mundo, dar auxílio para as crianças, ajudar a população, ajudar a 
comunidade, não chega lá quebrando casa, quebrando porta, tem que sair, tem 
que sair na marra, se não vão tirar a força, isso aí não é o certo, eu acho que 
isso aí não é o certo. Eu estou pagando, está aqui, eu estou pagando IPTU, eu 
estou pagando, por que eles estão batendo na minha casa? Por que eles estão 
batendo na minha casa? Eu trabalho lá na Palhoça, lá na Palhoça, eu fico 
apavorado, eu não sei se eu trabalho ou eu fico em casa de segurança, não sei, 
não sei o que que eu faço, eu fico com a minha cabeça transtornada a manhã 
toda, levanto 4 (quatro) horas da manhã todo dia, todo dia, está aqui juiz, está 
aqui ó os papéis, foi lá pra cima, tá entendendo? Mas só para mim, para os outros 
também foram, mas porque não envolveram todo mundo? Por que já não 
ajudaram todo mundo? Por que já não viram o bairro de todo o mundo? Só 
fizeram a metade e os outros pessoal. Eu acho errado isso daí, está 
entendendo? E mesmo assim estão batendo (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: 
Obrigado seu Eduardo, obrigado. Sra. Solange Borguesan, número 12 (doze), 
sua palavra por 2 (dois) minutos. Sra. Solange N. Borguesan diz: Boa noite a 
mesa, boa noite aos presentes. Meu nome é Solange Borguesan, sou contadora, 
empreendo e moro no Estreito há mais de 20 (vinte) anos. Estou também 
representando aqui a Regional Continente da ACIF. Florianópolis é o desejo de 
cidade de muita gente, então inevitavelmente a cidade vai crescer, penso que a 
gente deva inclusive incentivar o crescimento e o desenvolvimento, desde que 
seja organizado e planejado para que o bairro, para que o Continente se torne 
mais eficiente, mais inteligente, mais sustentável, porém precisamos adequar ao 
Estreito com as características e necessidades de quem mora e trabalha aqui. 
Um dos principais desafios realmente é promover moradias de interesse social, 
diminuindo assim as diferenças sociais e promovendo a ocupação planejada. As 
pessoas precisam conseguir morar, trabalhar, estudar, se divertir, ter toda a sua 
vida no mesmo bairro. Penso que essa atenção a este detalhe vai inclusive 
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resolver um outro problema latente que é a mobilidade urbana. Além disso, 
precisamos promover a segurança jurídica de quem investe aqui, promover o 
crescimento econômico incentivando o empreendedorismo, fomentando o 
comércio local, gerando assim emprego e renda, muitas vezes uma pequena 
empresa não consegue ter a sua viabilidade para a instalação, mesmo sendo 
uma empresa de pouco impacto, indo empreender em outro município ou mesmo 
empreendendo na ilegalidade, ambas as situações são ruins para o bairro. Plano 
Diretor precisa ter ferramentas que projetem a cidade para o futuro e precisa ser 
agora, precisamos estar à frente e batalhar para a cidade que queremos. 
Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz:  Nós que agradecemos e chama a Sra. 
Daniela de Abreu, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite, meu nome é Daniela, 
eu sou arquiteta e urbanista e cresci em Capoeiras, assim como toda a minha 
família. Essa é a terceira Audiência Pública de que eu participo e tenho muita 
convicção de que o Plano Diretor atual não atende a população como um todo, 
seja quem está a favor dele ou contra a revisão. Eu sou a favor porque entendo 
que essa revisão aproxima Florianópolis da cidade que todos nós queremos, 
fortalecer as centralidades e incentivar o uso misto são soluções fundamentais 
para tornar nossas vidas mais confortáveis e possibilitar que as pessoas possam 
resolver suas coisas a pé. O centro é um grande exemplo de uso misto e um 
grande exemplo dessa mistura de usos que essa revisão busca, quando não há 
uso misto tudo precisa ser feito de carro, quando todo mundo precisa pegar o 
carro para ir à farmácia, para a escola, para o trabalho, acontecem as filas e a 
fila não acontece só porque muita gente mora em um mesmo bairro, acontece 
também porque naquele bairro carro é necessário para tudo, acontece porque 
naquele bairro zoneamento é residencial exclusivo e não tem escola, não tem 
comércio, não tem serviço e as pessoas não tem como fazer nada nele, precisam 
do carro para se deslocar. A mobilidade não é ruim só porque tem muita gente e 
não tem muita gente só porque tem muitos prédios, vale lembrar que sempre vai 
ter gente chegando à Florianópolis, todo dia nascem mais crianças e todo dia 
chega alguém de outra cidade, cabe a nós apoiar a regularização para que essas 
pessoas não vão morar em um terreno irregular ao fim de uma rua estreita, longa 
e sem calçada e que nem esteja mapeada. Nós precisamos permitir que se 
construa regularmente, é assim que se aumenta a oferta de moradia digna e é 
assim que nós protegemos a cidade das ruas que se alongam sobre APP’s. 
Também acredito que seja necessário favorecer o uso das bordaduras das 
APP’s com construção de hospitais, universidades e todos os equipamentos que 
aqui foram reivindicados, é dessa forma que a gente protege as áreas de 
preservação permanente. Sou a favor também de maximizar os gabaritos nas 
centralidades, como aqui foi dito, tenho certeza de quem já andou em ruas em 
que existem edifícios novos achou muito mais confortável caminhar em uma 
calçada com um grande recuo de um prédio alto do que ao lado de uma casa 
térrea sem recuo, que faz com que a calçada seja estreita. Na própria Pedro 
Demoro e nas ruas principais aqui do Estreito há trechos em que nem existe 
calçada por causa de ponto de ônibus. O estudo aqui mostrado, mostra (...) Sr. 
Carlos Alvarenga diz:  Muito obrigado e chama a Sra. Luise Deschamps, por 2 
(dois) minutos que diz: boa noite, eu sou Louise, eu sou arquiteta e urbanista. 
Primeiro queria elogiar a condução dos trabalhos, a organização tem sido 
surpreendente, a gente tem tido acesso a bastante materiais relevantes. Eu 
acredito bastante como arquiteta que uma das principais dificuldades do nosso 
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setor é a dificuldade da aprovação de projetos. O nosso Plano Diretor atual ele 
tem muitos artigos, um número muito grande, ele não é muito claro, ele é 
confuso, assim como o Michel falou, e nós precisamos ter um Plano Diretor mais 
novo, mais claro e objetivo, para que ele traga segurança, tanto para nós 
arquitetos, escritórios de arquitetura, quanto para os próprios técnicos da 
Prefeitura, isso é importante e é urgente. A gente também sugere que as análises 
de projeto elas sejam unificadas, seja feita uma análise conjunta, tanto da parte 
ambiental, quanto de EIV, Artigo 64 (sessenta e quatro) e análise de projeto 
arquitetônico, se isso pudesse ser feito de uma forma conjunta, é uma sugestão, 
poderia agilizar bastante o processo de análise de projetos. Concluindo, eu 
queria lembrar que o Continente é um dos Distritos realmente maiores, que tem 
mais habitantes e tem uma infraestrutura ainda, em comparação a outros 
Distritos da cidade de Florianópolis, ainda boa, não tem muitas restrições 
ambientais, como tem outras regiões, então provavelmente é para cá que o 
crescimento vai vir, mas nesse sentido a nossa Secretaria do Continente ela 
precisa de mais apoio, os nossos projetos quando vão para o centro, às vezes 
eles demoram muito e acredito que a Secretaria aqui do Continente merece ter 
mais pessoas, mais braços para poder dar conta dessa demanda toda. Obrigada. 
Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Antes de passar a palavra para 
o Sr. Bruno Baptista Ramos, vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr.Francisco 
Antônio Carneiro Ferreira, Sra. Nicola Reichenau, Sr. Kauan Moraes Marsico, 
Sr. Guilherme Salgado número 20 (vinte). Sr. Bruno Baptista Ramos, por 2 
(dois) minutos que diz: Boa noite a todos. Meu nome é Bruno, sou engenheiro 
civil e sou favorável à aprovação de um novo Plano Diretor, pois ele vai trazer 
desenvolvimento e geração de novos empregos dentro de todos os setores que 
compõem a construção civil, quanto nas vagas de trabalho que surgem após 
essas entregas. Vão ser criados um número maior de unidades residenciais e 
comerciais, tendo em vista os incentivos para o aumento de gabarito, uso misto, 
que hoje não é permitido, ele vai promover o adensamento em algumas áreas 
onde o Plano Diretor atual acabou simplesmente espalhando construções de 1 
(um) ou 2 (dois) pavimentos. A aprovação vai auxiliar na regularização de muitas 
funções que foram executadas desde a aprovação do Plano Diretor anterior, 
junto com esse desenvolvimento, o saneamento, malha viária e todo o tipo de 
infraestrutura deverão evoluir. Então, acredito que vamos progredir com essa 
nova proposta e no formato atual não por. demos continuar. Obrigado. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Francisco Antônio Carneiro Ferreira, 
representando GIPEDU da UFSC, Grupo Interdisciplinar em Ecologia e Desenho 
Urbano, por 5 (cinco) minutos. Sr. Francisco Antônio Carneiro Ferreira diz: 
“Boa noite. Bom, primeiro lugar, eu gostaria de dar uma boa noite ao Prefeito 
Topázio, não sei se ele está aí ainda, dizendo que é uma surpresa para mim que 
acompanhei por 20 (vinte) anos a elaboração dos planos e é a primeira vez que 
o Prefeito da cidade acompanha todas as Audiências Públicas, então eu acho 
que nós devemos dar uns parabéns ao Prefeito por essa assídua participação. 
Eu gostaria também de dar uma boa noite ao superintendente Carlos do IPUF, 
Secretário do Continente também, um prazer conhecê-lo hoje, gostaria também 
de dar uma boa noite aos demais Secretários, os Vereadores e Vereadoras 
presentes, realmente meus sinceros cumprimentos a todos pela organização das 
Audiências. Eu sou professor do departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
UFSC, a UFSC é uma universidade que tem produzido muito conhecimento e 
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infelizmente esse conhecimento não está sendo, não tem sido bem aproveitado 
pela administração pública, tanto a nível municipal, estadual, como federal. Eu 
acho que uma das tarefas importantes, Prefeito Topázio, é estabelecer uma 
relação mais estruturante com as universidades, eu acho que a gente pode se 
beneficiar muito disso, dessa relação, mesmo porque a gente sabe que o ano 
passado a Universidade Federal de Santa Catarina sofreu uma campanha 
orquestrada contra o próprio significado dela, então eu queria dizer que ela, na 
semana passada, a nossa universidade foi eleita a sexta universidade mais 
importante da América Latina, então eu acho que é um dever nosso reconhecer 
a importância da UFSC. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade desse 
evento marcante, dizer que os conceitos que estão aqui sendo abordados como 
nova centralidade, uso misto, fachadas ativas, mobilidade ativa de cidade 
controlada, enfim cidades compactas, são todos conceitos muito bem vindos, 
mas nós devemos contextualizá-los de uma maneira mais clara e adequada, 
porque a cidade, eu sempre falo para os alunos, é um sistema de relações onde 
o ambiente construído é uma das relações, é um dos componentes desse 
sistema, o Prefeito Topázio como um empresário bem-sucedido, ele sabe, 
percebe a importância da visão sistêmica na sua empresa, isso vale também 
para a cidade, certo? O Plano não deve ignorar as demais dimensões do 
desenvolvimento sustentável, estou falando do meio ambiente, da cultura, da 
economia e da política. O arquiteto no passado era o protagonista, protagonista 
isolado, tentando responder na realização do Plano a complexidade do urbano, 
esse era o padrão do passado, mas a partir da década de 90 (noventa), o 
protagonismo da realização do Plano se desconcentrou da figura do arquiteto, 
os planos passaram a incorporar a coordenação do biólogo, economista, 
antropólogo, psicólogo, porque nós estamos tentando aqui mudar o 
comportamento da população, dos engenheiros, enfim… Portanto é preciso 
repensar a organização do espaço construído a partir desse novo protagonismo, 
por exemplo, na dimensão política necessitamos de um Plano que descentralize 
a administração, uma nova geografia do planejamento, do desenho e da gestão 
urbana. Em nome da pressa, infelizmente, está se sacrificando uma das mais 
importantes dimensões da realização dos Planos, que é a aprendizagem social 
e ambiental. A oficina, Michel, talvez seja a melhor maneira de conseguir o 
compromisso político e social e ambiental durante a implantação do Plano. Nós 
temos vários projetos na UFSC, um deles é o projeto Coqueiros Luz e nós 
gostaríamos de contar com a parceria da Prefeitura para implementar esse 
projeto. Estamos abertos a esse diálogo. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga 
diz: Nós que agradecemos e chama a Sra. Nicola Reichenau, por 2 (dois) 
minutos que diz: Olá, boa noite. Sou intercambista alemã da UFSC, faço parte 
do projeto Coqueiros Luz e estamos aqui para apresentar o projeto. As cidades 
têm um papel fundamental para combater a crise climática, então aqui é uma 
oportunidade gigante para a transformação sustentável. O nosso projeto aborda 
várias áreas nesse sentido, primeiramente queremos ampliar os espaços verdes 
nas cidades e criar uma rede verde como corredores verdes. Por isso queremos 
conectar o parque de Coqueiros com o Parque da Luz. A segunda parte do 
projeto é a mobilidade, queremos criar mais ciclovias e ciclofaixas e espaços 
para as pessoas caminharem a borda da água e aproveitar desse espaço 
paisagístico importante. A terceira parte é a introdução social e a economia 
sustentável, estamos trabalhando com a comunidade Pesqueira lá nessa área e 
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queremos incluir lá no desenvolvimento da cidade, a pesca artesanal é uma das 
chaves para o desenvolvimento sustentável marítimo, segundo a ONU, então 
temos que aproveitar dessa atividade com forte valor cultural e incluir essa 
comunidade pesqueira no desenvolvimento urbano. Por isso estamos 
planificando um mercado nessa área, embaixo da ponte Hercílio Luz para a 
venda de peixe da pesca artesanal e outros produtos da região. Ao final, quero 
salientar o potencial da cooperação entre a cidade e a comunidade acadêmica, 
principalmente da UFSC, e a população. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós 
que agradecemos. Sr. Kauan Moraes Marsico, número 19 (dezenove). Pessoal, 
antes de o senhor falar, eu vou pedir silêncio para a gente escutar as 
manifestações das pessoas, por gentileza, tá? Quando tiver a pessoa falando, 
vamos manter o silêncio para escutar, por gentileza. Obrigado. Pode falar, 
Kauan. Sr. Kauan Moraes Marsico diz: Boa noite a todos, eu também faço parte 
do grupo de pesquisa da UFSC, o GIPEDU, mas hoje eu vim falar um pouco 
sobre o bairro onde eu moro, Capoeiras. Eu moro especificamente entre aquela 
região, entre o túnel de Capoeiras e à Beira Mar de São José, que ela há muito 
tempo vem sido esquecida e vale notar aqui que hoje em dia não existe nenhum 
tipo de comércio na região, quem mora ali não consegue comprar nada básico a 
pé, a gente tem que sempre utilizar do carro ou de algum outro meio de 
transporte para se locomover, porque não existe nada na região e quem mora 
ali está ilhado por algumas avenidas que impedem o transporte a pé, não é 
seguro e as pessoas não se sentem seguras. Ali também existe o antigo terminal 
de Capoeiras abandonado já há quase uma década e me chocou um pouco não 
ver nada previsto nos documentos divulgados para aquela região, então eu 
venho aqui até trazer uma proposta. Existe um desenho no plano como uma 
sugestão da construção de duas vias para carro que contornam esse terminal, 
isso foi divulgado e eu gostaria de sugerir que a gente repensasse essa proposta, 
que tal a gente inverter a pirâmide da mobilidade e colocar o pedestre e o ciclista 
no topo? Que tal a gente fazer essa ligação da região de Florianópolis com São 
José focando no ciclista e no pedestre? E ao invés de construir uma via nova, 
construir um parque linear? Que tal a gente conectar esse espaço antigo 
abandonado em um parque? Em uma área verde que possa estimular esse 
comércio na região? Que possa trazer mais vida na cidade. E por último eu 
gostaria de pedir que a gente comece a pensar a cidade numa escala mais 
humana e não numa escala tão industrial, movimentada e veloz. Hoje em dia 
aquela região no bairro ela sofre muito com a mobilidade urbana e ela é 
infelizmente um local de passagem, isso é muito contraditório com quem mora 
ali, que é uma comunidade tranquila e quieta e são residências tranquilas e as 
crianças ainda brincam na rua, isso pode acontecer em cidades grandes, 
permitam que as nossas crianças continuem a brincar na rua, permitam que a 
natureza possa coexistir junto com a humanidade, que a gente possa viver todos 
em harmonia e que a cidade possa crescer nesse sentido, permitam que a gente 
viva e não as máquinas. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 
agradecemos. Antes de passar a palavra para o Sr. Guilherme Salgado, número 
20 (vinte), eu vou chamar os próximos 4 (quatro): Vereador Renato, Sr. Rafael 
Pacheco, número 23 (vinte e três), Sra. Carla Cristina Antunes, Sr. Sandro 
Garcias. Sr. Guilherme Salgado número 20 (vinte), sua palavra por 2 (dois) 
minutos. Sr. Guilherme Salgado diz: Boa noite. Cumprimento o Prefeito Topázio 
e as autoridades que compõem a mesa. Senhoras e senhores, me chamo 

DocuSign Envelope ID: 258BD46A-8BDB-4D50-AC26-AC98F13DB70D



 
 

 

Página 45 de 74 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

Guilherme Salgado e minha história é um exemplo de que a população de 
Florianópolis vai crescer ou pela vinda de pessoas de outras cidades ou pelo 
crescimento natural das famílias. Logo que formado em 2013 (dois mil e treze), 
engenheiro civil no Rio Grande do Sul, me mudei para Florianópolis em busca 
de qualidade de vida, defini que aqui irei passar o resto da vida com a minha 
esposa e meu filho que já é manezinho, logo após meus pais e meus irmãos 
também vieram morar aqui nessa cidade, nessa mesma busca. Fico indignado 
com o Plano Diretor 2014 (dois mil e quatorze) que impõe limitações absurdas 
para quem quer construir dentro da lei, se o Plano Diretor não viabiliza a 
construção dentro da lei, o crescimento populacional vai ser de maneira informal, 
famílias podem ter que viver em lugares de condições perigosas, como encostas 
instáveis, até mesmo a área de preservação, tão importantes para o equilíbrio 
da natureza e para manter Florianópolis com a cara que tem. Já imaginaram 
esses morros lindos que temos aqui, tomados de verde, com edificações 
irregulares? Situações que a gente já pode ver. Agora se essas pessoas 
tivessem acesso à moradia em ruas da cidade, que já possuem infraestrutura 
completa, com certeza iriam residir ali. Tenho a certeza que além de preservar 
mais a natureza, tanto o trânsito, quanto a qualidade de vida irá ser muito melhor. 
Aumentando os gabaritos dos prédios, obviamente aumentamos a demanda, 
onde já tem a oferta desta infraestrutura. Não estou aqui falando de aumentar 30 
(trinta) a 40 (quarenta) pavimentos, a exemplo de Balneário Camboriú, e sim 2 
(dois) a 4 (quatro) e qual o problema de permitir essa demanda para lugares que 
tem essa capacidade? Estou de acordo e apoio a Prefeitura que deva fazer uma 
boa alteração no Plano Diretor, que não atende a ninguém. Essa cidade 
espalhada que tem que pegar o carro para fazer tudo não faz sentido, estamos 
vivendo literalmente um pé de (...). Aproveito para parabenizar o Michel que vem 
fazendo um trabalho, apresentando aí com essa nova formulação do Plano 
Diretor. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Vereador 
Renato, sua palavra por 5 (cinco) minutos. Vereador Renato Geske diz: “Quero 
saudar a mesa em nome do Prefeito, saudar a todos os presentes aqui em nome 
do Jajá, esse grande batalhador do Estreito. Senhores e senhoras, vocês sabem 
quando eu tenho uma partida de futebol existe o destaque do jogo e na audiência 
de hoje, a dona Maria das Dores com certeza vai ser o destaque dessa reunião 
pública. O Secretário Michel Mittmann, ele colocou vários problemas que a 
cidade tem, o Prefeito colocou vários problemas que a cidade tem, eles sabem 
exatamente o diagnóstico, eu só queria saber por que é que nós temos que 
aumentar os gabaritos, 16 (dezesseis) andares, 4 (quatro) para 6 (seis), 2 (dois) 
para 4 (quatro), sem primeiro corrigir exatamente todos esses problemas? Se a 
questão é dizer de que a outorga onerosa vai trazer esse recurso, é mentira 
gente! Vocês acham que de um dia para o outro, quando o Plano Diretor for 
aprovado, vai todo mundo construir e vai ter outorga onerosa? Não vai. Primeiro 
nós vamos pagar um preço muito alto com essas estruturas que vão vir sem ter 
a condição básica de sobrevivência. Eu vou dar um exemplo muito simples, a 
quantos anos, para quem conhece Coqueiros e a Praia do Riso, a quantos anos 
que aquele esgoto que vem lá de cima desde o Banco do Brasil desemboca na 
Praia do Riso? O cheiro que tem lá! Ninguém resolveu até hoje! Quer dizer nós 
vamos colocar 16 (dezesseis), 12 (doze), 14 (quatorze) pavimentos e aquilo ali 
não é resolvido. Eu também quero colocar que a grande deficiência no 
Continente no setor da saúde com a falta de profissionais, não existe médico, 
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não existe enfermeira, eu sou o presidente da Comissão de Saúde na Câmara, 
Vereador Renato da Farmácia, eu recebo reclamações semanalmente e sempre 
o que nós ouvimos da Prefeitura é que estamos contratando, estamos buscando, 
mas parece que o médico não chega no posto de saúde. Eu tenho aqui um 
documento que me foi entregue, um exame, um aparelho de holter, para quem 
não sabe é para que fazer o diagnóstico durante 24 (vinte e quatro) horas da 
pressão arterial, eu tenho aqui um pedido de 21 (vinte e um) de fevereiro de 2021 
(dois mil e vinte e um), a pessoa ainda não conseguiu o que o cardiologista pediu, 
já podia ter morrido. Então não existe estrutura mínima para os nossos 
moradores nem da base insular, nem da questão continental, nem da cidade da 
ilha, em vários setores. Nós temos ainda filas nas escolas, nós temos crianças 
fora das escolas, a hora que nós ouvimos do Prefeito e do Secretário de que a 
cada ano vem 10 (dez) mil pessoas e nós não estamos dando conta com essa 
base de construção aumentada, virão quantas mil pessoas para essa cidade? 
Já calcularam isso? A questão da baixa renda, com apenas uma casa construída 
em todo o mandato e mais um pouco no outro, nós temos a questão da Vila 
Aparecida, há muito tempo com uma área na frente para fazer moradia popular 
e continua vazia, ninguém mexe nada para que isso aconteça! Nós precisamos 
fazer a revisão do Plano Diretor a cada 10 (dez) anos, mas isso não impede que 
necessidades prioritárias e pontuais seja mandado para a Câmara Municipal o 
projeto para fazer alteração, que seja em função de moradores, em função do 
sistema viário, em função da construção, não há problema nenhum, Prefeito, é 
só mandar, existem votos para fazer a aprovação disso. Não, o que está em jogo 
aqui na questão da mudança da revisão do Plano Diretor, é a questão das 
construções, dos empreendedores. Aqui a dona Maria das Dores falou muito 
bem, falou o sentimento do que as pessoas de baixa renda tem na cidade, elas 
não são vistas, elas só são vistas para serem empregados, mas não tem 
participação social nenhuma. Esse Plano Diretor foi construído pelo 
Floripamanhã, a ACIF, CDL, são tudo estruturas que não querem enxergar a 
cidade, querem enxergar o que eles têm de lucro, para isso a cidade é muito 
boa. Quando se fala aqui de que essa é uma cidade bonita, turística, que todo 
mundo quer ver, óbvio que todo mundo quer ver! Óbvio que ela é bonita! Mas 
para quem é da cidade, se lembra por exemplo dos balneários do Bom Abrigo e 
de Coqueiros na década de 70 (setenta) como eram? Olha o que esses 
balneários são hoje! Agora imagina os senhores se nós continuarmos a 
construção do jeito que eles querem, o que serão o resto dos balneários da 
cidade? Como virou o que é o Abrigo, vão virar o que é o Coqueiros. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Obrigado. Sr. Rafael Pacheco, por 2 (dois) minutos que diz: Boa 
noite, boa noite a todos, boa noite a mesa, todos os presentes, me chamo Rafael, 
sou engenheiro civil, e tenho me preocupado bastante com a forma que a cidade 
vem crescendo nos últimos anos, né, tenho notado inúmeras construções 
irregulares em vielas, em servidões, inacessíveis, sem condições dignas, e sem 
saneamento básico e locais públicos de lazer, é, enquanto vejo outros locais com 
grande potencial, como é o caso da beira mar de São José, desculpa na beira 
mar do Estreito, é, no qual a gente pode verificar vários galpões, várias 
construções de costas para o mar, né, a beira mar ali fica vazia, sem uso, com 
falta de segurança, é, a minha ideia seria aproveitar esses locais para virar as 
construções para a beira mar, para que a gente consiga fazer uma construção 
mista, e aproveitar essa área tão nobre, e tão é desejada por todos, é, a ideia 
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seria obviamente realizar o pagamento de outorgas onerosas, que 
consequentemente melhoraria a região, e ampliaria parques, praças, vias, 
melhorando a segurança, o saneamento básico da área, é, se a gente continuar 
com o plano de diretor existente hoje, sem dúvida nenhuma, o crescimento de 
áreas ilegais, não é, em áreas ilegais, perigosas, só vai crescer, a cidade só vai 
se espalhar, é, eu entendo que é de fundamental importância para o crescimento 
ordenado da cidade que o Plano Diretor seja atualizado, obrigado. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama a Sra. Carla Cristina Antunes 
Eleutério, número 23 (vinte e três), por 2 (dois) minutos, que diz: Boa noite, eu 
sou a Carla, e sou moradora da Ocupação Anita Garibaldi, eu sou militante do 
MLB, Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, eu ajudo a construir um 
movimento de mulheres Olga Benário e eu sou também integrante da Unidade 
Popular pelo Socialismo, então sobre o Plano Diretor, eu estou aprendendo 
bastante dentro da ocupação, porque dentro da ocupação nós temos uma escola 
também, nós temos a Escola Nacional Eliana Silva, que é uma escola dedicada 
para crianças, jovens e adultos com ensino popular, e nós estamos aprendendo 
muito sobre o Plano Diretor, que ele ele está sendo criado apenas para beneficiar 
os grandes empresários, nós, trabalhadores, a população, não estamos sendo 
beneficiado com esse plano, porque a educação, cadê? A educação nas escolas 
para as crianças especiais, muitas mães estão reclamando que vão na escola e 
não tem atendimento para as crianças que são especiais, crianças com 
Síndrome de Down, crianças especiais mesmo, não é, e então assim, tem muita 
coisa que não está sendo falado, só querem falar de verticalização da cidade, 
isso aí vai só beneficiar os empresários, não o trabalhador, e a saúde? Como 
que está a saúde? Em Capoeiras é péssimo, eu fui com dengue no posto de 
saúde, com 3 (três) dias de dengue, eu fui diagnosticada com dengue no 5º 
(quinto) dia que eu estava com dengue, isso é um absurdo, isso não tem 
profissionais, não tem instrumentos necessários no posto, atendimento, tem 
exames lá que pode ser feito, que eles se negam a fazer para nós, entendeu, 
então isso é um absurdo, a educação, o transporte, uma porcaria o transporte, 
chega final de semana cadê os ônibus? A gente fica horas e horas no ponto de 
ônibus, não é, e sem contar que esse Plano Diretor, não é, era para ser planejado 
daqui a 2 (dois) anos, e olha como está sendo planejado às pressas, mas em 
plena época de eleição, não é, e não era para ser planejado agora, então é, eu 
acho que é isso, acho que é a hora do trabalhador acordar e ver tudo isso que 
está sendo discutido no Plano Diretor, que não é pro trabalhador, é para os 
grandes empresas. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, senhora. Sr. Daniel 
Antunes, por 2 (dois) minutos. Alô, desculpa, o próximo é o Sr. Sandro Garcia. 
Eu vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Daniel Antunes, Sra. Livia Guilardi, 
Sra. Marina Caixeta e Sr. Fernando da Silva de Assunção, o próximo é o Sr. 
Sandro Garcia, número 24 (vinte e quatro), por 2 (dois) minutos. Sr. Sandro 
Garcia diz: Boa noite, o meu nome é Sandro Garcia, sou pescador profissional, 
artesanal, praticam minha pesca em regime de economia familiar, pesca eu e 
minha esposa, e gostaria que esse Plano Diretor levasse em consideração que 
mobilidade urbana não condiz só com terra, nós vivemos numa ilha, cercada por 
mar por todos os lados, a cultura da pesca artesanal, ela está sendo 
desqualificada, a nossas áreas de pesca estão sendo invadida dia após dia, o 
pescador hoje em dia igual eu e muitos outros estão sendo descriminalizado, 
tratado como bandido, porque hoje em dia não se sabe quem é pescador, quem 
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não é pescador, a nossa comunidade está sendo invadida, e mais assim ó, 
invadida por pessoas com conivência das próprias autoridades para tá indo lá 
fiscalizando, quando a gente vai lá faz uma denúncia: tão invadindo a nossa 
área. Diz assim o pescador deixa, não não é nós que deixamos não, quando eu 
falo assim ó, os ranchos de pesca não tem que ser demolido. Não, tem que ser 
demolido. Mas tem que deixar o pescado que sobrevive da pesca, o que 
complementa a sua renda com a pesca. Agora aquele que tem uma carteira de 
pescador para chegar lá, para fazer festa, fazer bagunça, tá, com casa de de 
veraneio, esse aí tem que tirar do nosso meio, esse aí tem que tirar do nosso 
meio, então que esse Plano Diretor veja bem as comunidades tradicional da 
pesca, porque é muito fácil de chegar e dizer assim, a pesca artesanal na nossa 
região, quem é pescador? Todo mundo é pescador? todo mundo pode tirar a 
carteira de pescador, mas quero ver quem está ali dia a dia, após, ali, então 
vocês olhem bem e o padrão e IPUF de ranchos de pesca não condiz com a 
realidade nossa, porque são o rancho feito com toras de eucalipto, qualquer um 
entra para dentro, banheiro em rancho de pesca tem que ter, porque nós não 
somos robôs, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, não pode ser na 
areia, também, como querem, porque ninguém vai ali comprar um peixe sujo de 
areia. Então temos que rever esse, botar a pesca artesanal também como 
destaque no Plano Diretor, nós não somos. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 
obrigado e chama o Sr. Daniel Antunes, por 2 (dois) minutos. Daniel Antunes, 
OK. Uma vez não comparecendo chama para falar a Vereadora Livia Guilard, 
representando o Coletivo Bom Viver, por 5 (cinco) minutos, número 26 (vinte e 
seis) que diz: Boa tarde, boa noite, boa noite a mesa, boa noite a todas, a todes, 
bom, acho que o pescador que me antecedeu, ele trouxe um panorama bem 
interessante de quando a gente tem que olhar para a cidade, olhar para quem 
compõe, olhar para a economia popular da cidade, e uma economia popular, 
como a pesca artesanal, ela precede do esgotamento sanitário, por exemplo, né, 
outra questão que veio muito e na audiência foi a questão da moradia, não é, e 
a questão da irregularidade, e o professor da UFSC que falou um pouquinho 
sobre o planejamento e as diversas dimensões que tem que ser contempladas, 
e o Vereador Renato trouxe aqui um aspecto de que quem planejou, de qual é a 
ótica e a tônica desse Plano Diretor a partir do ponto de vista empresarial, e 
como eu falei na audiência passada, os efeitos desse modelo de adensamento, 
de valorização de algumas localidades, e aí eu quando eu falo valorização, 
valorização imobiliária, que gera o afastamento de algumas comunidades 
daquele local, porque elas não dão conta de viver, porque a sua renda já se torna 
incompatível com aquela localidade, e aí o espaço vai se resignificando, e aí a 
gente gera processos, como aqui foi falado se o continente a área que melhor 
representa esse Plano Diretor, no sentido de ter mais áreas mistas, e tudo mais, 
também o continente representa muito esse processo de gentrificação, e o 
pessoal da Vila Aparecida veio aqui representar isso, o pessoal da Ocupação 
Anita Garibaldi veio aqui representar isso, porque são essas pessoas que não 
têm o direito à cidade garantido, tanto na infraestrutura de abastecimento de 
água, a gente recebe denúncias do bairro de Coqueiros e Vila Aparecida, de uma 
boa parte da comunidade que não recebe água das 9 da manhã às 9 da noite 
diariamente a mais de 3 anos, qual é a capacidade de suporte para adensar mais 
o Continente se a população do Continente não recebe água das 9 da manhã às 
9 da noite diariamente? É a pergunta que a gente faz nesse estudo de 
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capacidade, desse diagnóstico porque a gente precisa garantir, né, inclusive aos 
investidores, que esses empreendimentos vão ter água, vão ter esgotamento, 
vão ter as condições necessárias, mas eu queria voltar à população invisível, 
que vive uma cidade invisível, uma cidade que como um morador disse, um 
morador com ordem de despejo que paga IPTU, vejam as contradições, não é, 
ele está regular ou irregular, não é, tem grilagem aí, tem uma série de 
condicionantes que estão sendo investigadas, mas tem uma irregularidade em 
si, dado que o despejo está colocado como o zero, mas eu quero falar de uma 
população invisível que não foi colocada em nenhuma audiência do Plano Diretor 
e que nitidamente não está contemplada, que é a população em situação de rua, 
que é a população que juntamente com todas as outras populações, lutam 
também pelo direito à moradia, e que são o principal reflexo da sociedade que a 
gente vive, porque elas não têm direito à saúde, porque uma parte da população, 
sim, vem de um problema de adoecimento mental, que é resultado da nossa 
sociedade, que não cabe a gente entrar, mas outra parte vem da ausência do 
trabalho e muitas famílias estão indo para a rua, as ocupações são exemplo 
disso, porque não tem dinheiro para pagar seus aluguéis, aluguel não é teve uma 
alta de 18% saiu essa semana esse dado, 18% a alta do aluguel na grande 
Florianópolis, quanto subiu o salário? Aí a gente casa com quantos subiu a cesta 
básica no último ano, e o que a gente tem escutado dessa população das 
ocupações das famílias que estão na rua, porque a gente está falando de 
famílias que estão morando na rua, é que elas têm que escolher entre o dinheiro 
para o aluguel e o dinheiro para alimento, e uma família que batalhou muito para 
ter esse espaço, hoje sofre ameaça de despejo seja por não ter como pagar 
aluguel, ou seja por uma ação do Estado, então a gente precisa no Plano Diretor 
contemplar um olhar pelo à moradia social, e aí eu pergunto, em todas essas 
necessidades de adensamento nesse modelo de cidade, a gente está a 
contemplando nessas avenidas nessas zonas com maiores concentrações de 
equipamentos de infraestrutura, também construção de edifícios de moradia e 
habitação social? A gente tem modelo disso lá no centro de São Paulo, são 
habitações com toda a dignidade com toda estrutura necessária para o modo de 
vida da população. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e chama a 
Vereadora Marina Caixeta, representando o Coletivo de Bom Viver, por 5 
(cinco) minutos diz: Boa noite a todos e todas, boa noite às autoridades aqui 
presentes e a população que veio se manifestar aqui, eu acho que a presença 
da comunidade da Vila Aparecida é importantíssima, fica aqui o nosso total apoio 
e repúdio às ordens de despejo que receberam, principalmente dado que a gente 
está num momento de despejo zero, definido inclusive pelo STF. Algumas falas 
aqui anteriores mencionaram isso e eu acho importante frisar que ninguém é 
contra a revisam do Plano Diretor, o Plano Diretor é uma legislação que de 
acordo com é o Estatuto da Cidade que é uma legislação nacional precisa ser 
revista a cada 10 anos, a gente está com 8 anos de Plano Diretor agora, e 
ninguém é contra a revisão dele, o que a gente sempre pontua desde o ano 
passado quando esse processo todo começou, porque ele não começou com 
essas audiências, é que a metodologia aplicada ela é insuficiente para garantir 
a participação das pessoas, e o fato de que essas audiências só estão 
acontecendo devido a um processo judicial é a expressão máxima disso, mas 
mesmo essas audiências dada toda a importância que elas estão tendo, e todos 
os avanços que a gente vê acontecendo, hoje o Prefeito Topázio falou aqui na 
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abertura que vamos ampliar a participação das pessoas, que vai ter um pra um 
processo de audiências também no legislativo quando o projeto de lei foi for 
protocolado lá, isso demonstra que o fato de as pessoas estarem é reivindicando 
o seu direito de participar faz com que a participação se efetive, então é muito 
importante a participação de todos e todas, e isso demonstra que a luta vale a 
pena, e ela garante que a gente avance nos nossos direitos. Mas o processo de 
revisão de Plano Diretor, isso foi muito bem pontuado pelo professor, tá 
perdendo nesse processo o que é de fundamental importância para ele, que é a 
possibilidade que a gente tem de durante esse processo garantir formação 
política para as pessoas, nivelamento de informações para as pessoas, porque 
o Plano Diretor é um assunto muito complexo, que um vídeo de 5 minutos não 
dá conta de explicar, então a gente perde muito e não ter oficinas de nivelamento 
de informação, de formação das pessoas, tudo isso tinha que ter sido garantido 
também, e isso foi reivindicado pelos movimentos sociais que estão desde o ano 
passado de novo, não é, batalhando por isso. Porque não adianta muito a gente 
ter uma legislação perfeita, como tem a iniciativa do Isis, por exemplo, que foi 
citado aqui mais cedo, se não existir uma vontade política de realmente resolver 
os problemas que a cidade apresenta, porque a gente aqui faz um diagnóstico 
de que existem diversos problemas que não são necessariamente causados por 
problemas no Plano Diretor, como saneamento, falta de abastecimento de água, 
falta de equipamentos públicos de lazer, falta de escola, falta de posto de saúde, 
todas essas coisas não precisam necessariamente passar pela revisão de um 
Plano Diretor, e elas não são feitas, porque não é um problema de legislação, é 
um problema de vontade política, e nesse sentido revisar o Plano Diretor não vai 
resolver muitas coisas, e pelo contrário pode para gravar vários desses 
problemas, porque se a rede de esgoto hoje não dá conta da estrutura que a 
gente tem vai dar conta de ampliação de gabarito e de verticalização? Não 
dizendo que a gente não precisa pensar soluções de moradia para as pessoas 
que vêm, é óbvio que a gente precisa pensar em soluções que dêem conta do 
aumento da população em situação de rua, da ampliação das ocupações que 
tem acontecido, porque a gente não faz um estudo, por exemplo, de quantidade 
de imóveis desocupados ali na Beira-mar Norte, quantos daqueles apartamentos 
ali são realmente ocupados por pessoas que moram ali, são poucos, a gente vê 
a maior parte das janelas sempre fechadas ali, então não é exatamente 
verticalizar que vai garantir que se resolva o problema da da moradia, e não é 
aumentando o gabarito que a gente vai solucionar problemas de infraestrutura 
que já são muito graves, não é, e eu acho que eu, não vou ter muito tempo, tudo 
isso passa por a gente repensar a forma como a gente entende desenvolvimento, 
no mandato a gente tem a Vereadora Josiléia Kaingang, que uma vez trouxe 
para a gente de forma lúdica, né, que desenvolvimento, o prefixo des, ele pode 
ser um prefixo de negação, como em destratar, não é, que é maltratar, 
desenvolver, não sei se esse é realmente a origem dessa palavra, mas 
desenvolver significa não envolver, esse modelo de desenvolvimento que a 
gente tem, é sobre nos a separa da natureza, e a gente precisa repensar a forma 
como a gente entende desenvolvimento, a partir de paradigmas diferentes, mais 
equilibrados com a natureza, e que façam mais sentido para esses problemas 
que a gente tem vivenciado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado, antes de 
passar a palavra para o Sr. Fernando Silva de Assunção, vou chamar os 
próximos 4 (quatro): Sr. EElaineJeferson Fernandes, Marcos, o Vereador 
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Marquinhos, não é, não é, o Vereador Sr. Marcos Leandro Gonçalves da Silva, 
não era o Marquinho? Não é. Sr. Christian Bernard Clasen e Sr. Caíque Oliveira. 
Na sequência, chama o Sr. Fernando Silva de Assunção, representando a 
UFECO, por 5 (cinco) minutos que diz: Boa noite pessoal, eu sou morador do 
Monte Cristo, eu não vim aqui para falar bonito, eu não vim aqui para ficar 
lambendo ninguém, e acho muito estranho que até a última, não tinha esse 
monte de arquiteto falando que precisa mexer no Plano Diretor, falando que está 
bem escrito. Pra ser justo, eu quero dizer, o Prefeito Topázio, eu já falei outra 
vez e repito aqui de novo, infelizmente ele herdou do Gean uma droga de um 
“elefante branco” “cagado de merda”, cheio de coisa para resolver, e aí ele tem 
que ficar escutando um monte de reclamação que não é pra ele, só que o Gean 
saiu da prefeitura, e foi lá tentar concorrer ao governo do estado, se ele não 
cuidou da cidade imagina o estado, tá, aí eu vou falar para vocês, você sabe por 
que que vocês no morro estão sendo retirados enquanto lá a (***) lá não sei 
aonde da ilha, lá está ocupando restinga, está privatizando praia, está em área 
irregular, está destruindo tudo, porque é do Pedro Barros que é rico e famoso, 
ninguém põe um trator na casa dele, mas foi na de vocês? Porque quem está 
desenvolvendo isso aqui é dono de empreiteira, gente rica, não liga para 
ninguém que está aqui, liga para o dinheiro, você sabe por que que ele quer a 
casa de vocês? Porque daqui 10 anos isso aqui vai estar afundado de água e aí 
a casa de vocês é o único lugar que vai dar para viver. Quando você vê aquele 
lugar bonito, aquela vista linda com o deck na praia e tudo mais, que hoje você 
vai ver aqui na Beira-mar, e você vê na Beira-mar da ilha no futuro, vai ser a casa 
de vocês, lá vai ser a Beira-mar, porque? Porque hoje não se faz nada pensando 
na natureza, nada pensando no futuro, é lucro, é dinheiro exploração, foi falado 
aqui do Monte Cristo, que lá tem 32 (trinta e dois) mil habitantes, quem deu essa 
informação deu errado, são 32 (trinta e duas) mil famílias, 3.2 (três ponto duas) 
pessoas em média, um pai, uma mãe e um filho, só que quem é pobre sabe, que 
no terreno onde tem uma casa de 250 (duzentos e cinquenta) m² aqui na área 
de classe média, são 3 (três) casas que moram 4, 5 (quatro ou cinco) famílias 
empilhadas, é a maioria da força de trabalho dessa ilha, dessa cidade que se diz 
a cidade da magia, mas é a cidade da maldição, está enfiado aqui, e aí está 
sendo expulso para São José, que vai ser expulso para Antônio Carlos, que vai 
ser expulso mais ainda porque, porque tem gente rica que quer morar aqui, 
porque tem gente rica que quer vim comprar apartamento para falar que é bonito, 
mas nunca pisou o pé, e aí é isso que está sendo construído. você vê aqui, ah 
adensamento, você sabe que adensamento? É aumentar mais essa quantidade 
de gente, sabe que é gabarito? É colocar mais andar, aí esse tem, dia sim dia 
não de água em algumas regiões, no Monte Cristo eu tenho dia sim uma semana 
não, e não é só na época do verão, é agora no inverno também, porque a gente 
ocupou aquilo lá a 33 (trinta e três) anos, a gente teve que pagar infraestrutura 
de esgoto, a gente teve que pagar a infraestrutura de água, a gente teve que 
pagar a rede elétrica, a gente teve que calçar a rua, porque a prefeitura nunca 
olhou para a gente. O Mittman fez um estudo estava falando ali, que não tem 
praça porque a Prefeitura está errada? Em tese sim, em tese tudo bem, tem 
morador aí que está fazendo errado, mas em tese sim, no nosso bairro quando 
foi ocupado, foram separados 2 (dois) terrenos enormes que era para ser área 
de lazer, praça, área de cultura e área e área de comércio, aí deixou-se para o 
Estado, quando eu falo Estado, eu falo Governo do Estado e Município, Governo 
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Municipal, sabe o que que foi feito? Foi vendido uma parte para o Big, outra parte 
que a gente nem sabe quem é, tá puro mato lá, juntando o bicho, juntando um 
monte de coisa, aí deixou uma área mínima para ser uma praça, com uma 
quadra que está destruída um montão de tempo, agora perto da eleição foram lá 
jogaram um monte de material para dizer que vai reformar, mas estava jogado 
lá, a areia a chuva está levando embora, e aí para eu poder ir encaminhando 
para o final, toda essa infraestrutura que estão falando aqui, hoje um posto para 
atender esse monte de gente, sabe eu moro aqui com a minha esposa, que é 
natural, é nascida aqui, a 1 (um) ano, eu estou a 1 (um) ano pedindo dentista, 
que eu só queria fazer a limpeza e tirar uma cárie, hoje quebrou meu dente, essa 
cara aí virou uma obturação, e eu ainda não consegui atendimento, até eu 
conseguir atendimento eu vou ter que fazer um implante, aí como é que eu faço 
eu tiro do meu dinheiro que eu tenho que arrumar 3 empregos para sustentar 
minha família, ou eu tenho que ir no serviço público que eu pago imposto, é meu 
direito? Então um nenhum Plano Diretor que é feito sem a participação das 
pessoas, eu tenho dito em várias reuniões, se isso aqui fosse realmente para 
vocês, para vocês que são pobres, para vocês são classe média, e tem mais tem 
que trabalhar para um (***) para conseguir o seu o seu dinheiro, eles não 
estavam nessa mesa, não tinha essa barra de segurança, estava cheio de mesa 
aqui ó, todo mundo com papel e caneta na mão escrevendo isso, junto não é 
para vocês, é para empresários, para rico. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado e 
chama o Sr. Jeferson Fernandes, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a 
todos, eu sou morador do Vila Aparecida, gostaria de pedir por gentileza que 
todos o pessoal do Vila Aparecia se colocasse em pé por um “segundinho” aí, 
pessoal aí que está aqui nos bancos também se colocasse, de um Vila 
Aparecida, eu gostaria de falar alguma coisa para vocês aqui da mesa, olhe bem 
para o rosto de todas essas pessoas aqui ó, são essas pessoas aqui que serão 
despejadas, e vocês serão responsáveis se isso acontecer, eu queria dizer pode 
sentar de novo, pode sentar, é o seguinte, o Brasil, Florianópolis, o estado, ele 
recebeu de braços abertos porque nós somos um país de todos, recebeu os 
estrangeiros haitianos de braços abertos para depois dar um chute na bunda, 
sabe de que jeito? Despejando eles, tirando o direito de moradia, tirando nossos 
direitos de moradia, tirando os nossos direitos de despejo do zero, isso não pode 
acontecer, a gente vai lutar para que isso não aconteça, eu agradeço a 
oportunidade muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o 
Vereador Marquinhos – Marcos Leandro Gonçalves da Silva, sua palavra por 
5 (cinco) minutos que diz: Pessoal gostaria de primeiramente agradecer a Deus 
aqui para estar presente aqui como vereador, para quem não conhece, sou o 
Vereador Marquinhos, o único vereador do Continente aqui presente, e iniciando 
dessa forma eu gostaria de deixar meu boa noite ao Prefeito Topázio,  toda a 
equipe, não é, que vem trabalhando arduamente, e boa noite a todos vocês 
também, me lembro de um passado recente, a quase 40 anos atrás que 
construiu o Condomínio Argos, ali existia um campo futebol que eu vivia naquele 
campo, devia ter uns 10 anos, chorei muito e ali eu vi o crescimento da minha 
cidade, sou manezinho, meus pais de Coqueiros, meus avós, bisavós dali 
também, e dessa forma, eu tentei buscar de alguma forma ajudar a minha 
cidade. Recentemente a gente participou de um fórum em Curitiba, junto com 
essa equipe aqui presente, a equipe do IPUF, da Prefeitura, Prefeito Topázio, e 
eu fiquei muito contente que eu vi lá, um fórum Internacional de cidades 
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inteligentes, onde o Prefeito Rafael Greca, um dos maiores urbanistas do mundo, 
elogiou muito o Prefeito Topázio, o Mittman, e toda equipe dali, eu saí muito 
contente, trazendo ideias, e vendo, e acompanhando de perto o Plano Diretor 
com toda essa equipe, vejo sim, que tem é algumas adaptações, vejo aqui a 
comunidade através das associações, da população dando sugestões, fico muito 
contente com isso, fico muito contente Michel, e tenho certeza que essa 
condução vem sendo bem feita, eu vejo que é um trabalho para fazer, é, uma 
área com residências e comércios que a gente chama de área mista, eu a vejo 
muito interessante, as outorgas, patamares a mais são interessantes, mas que 
isso possa se reverter também para a comunidade, ali nós temos atrás do Argos 
aquela verde que precisamos preservar, nós precisamos, o parque lá da Praia 
das Palmeiras, que precisamos fazer, nós temos, não é, se eu não me engano 
no Ministério das Cidades, Governo Federal, um projeto muito interessante para 
Vila Aparecida também, podemos pesquisar, tirar do papel, mas eu gosto muito 
do pessoal é de construir, vejo que algumas pessoas vêm aqui para destilar o 
ódio, o ruim, o mal, isso é passado, eu vejo que a gente pode construir ao mesmo 
tempo, eu deixo o meu gabinete à disposição de todos vocês, para receber as 
demandas, e que a gente possa fazer um grande Plano Diretor possa melhorar 
a vida de todos, era isso, um abraço. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado e chama 
o Sr. Christian Bernard Clasen, número 33 (trinta e três), por  2 (dois) minutos 
que diz: “Boa noite a todos, meu nome é Christian, sou nascido aqui no 
continente, morei minha vida toda aqui, moro né inclusive, sou engenheiro civil, 
vi que o alguns colegas aqui falando da parte da social que é muito importante, 
e a construção civil ou que o Plano Diretor vem trazer esses incentivos, vai 
acabar trazendo recursos, não é, para toda para toda comunidade, para 
Florianópolis em si, porque é importante quando se tem a construção, e o uso 
misto dela, você traz desenvolvimento para a região, você traz emprego, você 
traz o desenvolvimento, e isso a isso gera né IPTU, gera ITBI e outras receitas 
que são importantes para poder fomentar e desenvolver, não é, essa essa 
situação. Com relação à beira-mar, a gente tem aqui a Beira-mar Continental, 
que é um local que que poderia ser talvez melhor explorado, é um local de lazer, 
um local que turístico, que o outro colega que também citou, a beira mar hoje 
está de costas para o mar, a gente vê uma série de de edificações muito antigas, 
outras já caindo enfim, em situação é feia, não é, inadequada, eu não vi aqui na 
proposta e acho que poderia haver também na beira-mar aqui, até porque o 
gabarito ele é muito baixo, são apenas 4 pavimentos, um incentivo para poder 
ter esse comércio, para poder ter essa vida, não é, que a beira-mar merece, não 
é. A gente vê aqui a situação aqui, o desenvolvimento da parte continental aqui 
no principalmente no Jardim Atlântico, onde eu morei mais de 20 anos, com 
pouco desenvolvimento, a gente veio Barreiros aqui, Kobrasol, Campinas aqui 
perto, tendo um grande desenvolvimento, tendo essa vida própria, no próprio 
bairro, que é isso que o plano de diretor preconiza, e vocês estão no caminho 
certo, eu cumprimento vocês por isso, e sempre tem um ponto a melhorar, muito 
obrigado. Boa noite. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós agradecemos e antes de 
passar a palavra para Sr. Kaíque Oliveira, vou chamar os próximos 4 (quatro): 
Sra. Beatriz Carmen Pallaoro, Sr. Wilberson Pierre-Louise, Arsene Joseph, Sr. 
Jeferson Espinola. Em seguida, chama o Sr. Kaíque Oliveira, por 2 (dois) 
minutos que diz: Boa noite, eu sou Kaíque, morador da Vila Aparecida, e como 
os relatos anteriores nós sofremos essa ordem de despejo, e sofremos de uma 
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forma muito agressiva, com a atuação de pessoas menores de idade sendo 
obrigado a assinar um documento do qual nem se sabe do que trata, de 
moradores que acabam assinando sem saber ler, alguns assinaram, receberam 
folhas diferentes do que assinaram, então não se sabe o que foi assinado nesses 
momentos, as residências que foram quebradas, pessoas estavam dentro, hoje 
a gente está com dificuldade de sair para trabalhar, a gente está com medo de 
sair, com medo de chegar em casa, e não encontrar mais uma cama para dormir, 
uma geladeira, um fogão para cozinhar, entendeu, e queria trazer além desses 
relatos, não é, da ordem de despejo, que nós estamos sem saneamento básico, 
faltando medicações nos postos de saúde, os profissionais de saúde 
sobrecarregados, a gente acaba ficando às vezes sem médicos para atender a 
população, pensa numa situação de pandemia o que foi? Não foi levado um 
grupo de apoio da prefeitura durante esse período, a Vila se virou como pôde, 
moradores tentando, correndo atrás que não tinha, o outro supria, no meio desse 
caos todo, a gente ainda tem que lidar com o medo de não ter onde dormir no 
outro dia, famílias com crianças com 4, 5 (quatro, cinco) crianças que não sabe 
se amanhã vai ter que comer, está tendo que lidar agora com esse medo de ser 
agredido, ou de ser retirado do local onde estão ali há mais de anos. Qual é o 
plano projeto voltado para essas pessoas, para nós que estamos à margem 
disso tudo, passando por isso tudo, e vocês têm consciência, vocês sabem do 
que está acontecendo, isso não é de agora, isso é de muitos anos, cadê o 
orçamento que foi previsto em 2019 (dois mil e dezenove)? Eu fico por aqui, eu 
espero que vocês pensem, porque eu não conseguiria dormir, eu não 
conseguiria descansar com tudo isso que está acontecendo não só no Vila, mas 
em muitas regiões, obrigado, boa noite. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 
agradecemos e chama a Sra. Beatriz Carmen Pallaoro, por 2 (dois) minutos 
que diz: Boa noite a todos, eu sou moradora do bairro de Coqueiros, a 38 anos 
eu moro em Coqueiros, atualmente eu moro próximo à Vila Aparecida, então, é 
impressionante a falta de investimento público é que tem nessa região, nós 
temos um problema seríssimo de água, que todos os dias precisamos ligar para 
CASAN para pressionar para que a gente tenha água, todos os dias falta água 
das 9 (nove) às 5 (cinco) da tarde, e não é só na minha rua, é naquela região 
toda, inclusive na Vila Aparecida que está aí o pessoal que pode confirmar isso, 
nós temos um problema sério, e principalmente depois da pandemia, de 
transporte público, poucos ônibus, muito poucos horários de ônibus, nós 
tínhamos uma linha de ônibus que fazia, que juntava o Coqueiros, Abraão com 
o Continente foi retirada depois da pandemia e não voltou, então assim, a 
questão do serviço público está muito muito deficiente, então questão de água, 
questão de transporte, público, mobilidade, e aí como que queremos adensar se 
a gente não consegue resolver os problemas atuais, uma outra coisa é a um 
terreno que era para ser uma praça pública na Almirante Tamandaré, e que hoje 
inclusive, o Detran está lá, e foi construído um prédio particular, onde foi alugado 
agora para o Detran, é um absurdo, era um espaço que era para ser uma praça, 
e hoje é um prédio particular, não é, então onde é que está a questão de áreas 
verdes, e de repente nós temos uma construção, outra coisa, é a outorga de, aí 
fugiu a palavra, oi? Outorga onerosa! Então eu quero sugerir que essa outorga 
onerosa tenha que ter um comitê ou um comitê para que seja discutido essas 
questões e (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e chama o Sr. 
Wilberson Pierre-Louise, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite pessoa, boa 
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noite os representantes da Prefeitura, e parabéns por esse grande trabalho, e 
nós estamos precisando esse serviço, o motivo é que estamos aqui está noite, 
estou morando lá no Vila Aparecida, a 2 (dois) anos, e então, gente trabalhar de 
dia e de noite, para comprar um terreno, para fazer uma casa, daí gente estar 
recebendo muita ameaça, e a terça-feira passada, foi os policial foi lá, 
derrubando as casa dando o documento as pessoas para assinar com força, e 
daí como nós não temos ninguém mais, teremos os autoridade e daí, estávamos 
precisando ajuda lá imediatamente, porque gente está com muito medo, porque 
gente saía trabalha, gente não sabe se eles vem derrubar a nossa casa, porque 
eles dá 15 (quinze) dias para que nos deixamos nossa casa, e da onde nós vai 
morar? Embaixo da ponte? Daí se a gente sair lá a gente não vai ter onde morar 
lá, por exemplo, lá no fundo, tem uma senhora lá, ela é francesa, o marido dela 
faleceu a 2 (dois) anos, se derrubar a casa dela onde ela vai morar? Embaixo da 
ponte, daí a gente está precisando da ajuda de vocês e eu quero que não demora 
muito, por favor, porque a gente está morrendo, com medo, obrigado. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Muito obrigado e chama Arsene Joseph, por 2 (dois) minutos, 
número 38 (trinta e oito), Arsene? Uma vez não comparecendo chama o Sr. 
Jeferson Espindola, número 39 (trinta e nove), Sr. Jeferson antes de passar a 
palavra para você, vou só chamar os próximos 4 (quatro), tá? Só um minutinho, 
Vereador Maycon Costa, Sr. Wanderley Carvalho, Sr. Hugo Belli e Sra. Tânia 
Ramos, pode falar Sr. Jeferson Espindola, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa 
noite a todos, sou do Vila Aparecida também, estou aqui para relatar, e perguntar 
para vocês, o Pereira já teve no Vila Aparecida, o Prefeito já teve no Vila 
Aparecida, o demais já tiveram no Vila Aparecida, quando fizeram o asfalto, a 
gente ajudou também, hoje estão tirando a gente de lá, eu fui trabalhar na terça-
feira às 6 (seis) horas da manhã, estava trabalhando, me ligaram apavorado, 
dizendo que a polícia entrou na minha casa, o oficial de justiça, ele que era que 
era para ser o mais nervoso com a população que estava morando lá, foi o mais 
coerente, ele ainda pediu para a polícia parar, calma, só entrega, só deixa a 
gente entregar o papel, e a polícia dizia para nós, vamos tirando, vamos, vamos 
assinando esse papel aí, foi o que que eles falaram para mim quando eu cheguei 
do serviço, a gente mora lá, eu principalmente moro lá 6 anos, no mesmo lugar, 
agora vem uma empreiteira, sei lá, diz que é dono daquilo dali, que eles querem 
fazer um prédio, sei lá o que eles querem fazer lá, querem tocar a gente dali, eu 
pergunto para vocês, o porquê disso? Porque a gente tem que ser escorrido dali, 
“escorraçado”, por que? Se na hora de pedir o voto para a gente, todo mundo 
sobe lá, todo mundo vai lá, todo mundo conhece o Vila Aparecida, o Monte 
Cristo, o Pedregal, todo lugar, aí na hora de tirar a gente, ele chegou lá com 
polícia, com um autoridade nervosa, querendo que a gente saia de qualquer jeito, 
querendo quebrar o barraco da gente, se a gente tivesse dinheiro, se a gente 
tivesse condições de trabalhar, chegar em casa, ter uma bela de uma casa, uma 
piscina, chegar o caminhão na porta da casa da gente, não a gente mora lá no 
morro, que nem o amigo falou ali a gente chega cansado do serviço, ainda tem 
que puxar tijolo lá para cima para depois eles vêm quebrar tudo, como se fosse 
tudo barato, tudo ganhado, e o salário da gente é pouco, vocês sabem que o 
salário da gente é pouco, a gente só pede a dignidade ter uma moradia própria 
num lugar onde que a gente nasceu, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 
agradecemos, e chama o Vereador Maikon Costa, por 5 (cinco) minutos, que 
diz: Boa noite a mesa, cumprimentar o Prefeito, cumprimento toda a mesa, 
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cumprimentar aqui o colega Bruno Becker, meu primeiro suplente, que teve a 
oportunidade de assumir o nosso mandato por 40 (quarenta) dias que é da área 
continental, criou a Frente Parlamentar do Continente, infelizmente pode sua 
saída não ter sido operada, e dizer, claramente a gente vê aqui hoje, muito uma 
luta por questão habitacional, e nós precisamos registrar que deixe, não a minha 
partidária inclusive estive em lados opostos dela na eleição passada, mas a 
gente tem que ser justo e verdadeiro, não há política habitacional e prioridade 
política habitacional nesse município desde a prefeita Ângela Amin, desde a 
prefeita Ângela Amin que não se entrega à habitação social nesse município, 
prefeito Gean Loureiro entregou 3 (três) habitações sociais, não é, a prioridade 
para este governo, os governos anteriores também não entregaram a gente 
precisa fazer esse registro, e agora além do problema de habitação social, 
parece que a gente tem um problema grande também de mobilidade urbana na 
parte continental, aliás Secretário Michel Mittman poderia me informar qual 
ônibus eu pego para voltar para Vila Aparecida saindo daqui agora? Se eu 
consigo um ônibus direto? Vereador Bruno, eu consigo ir para o Abraão saindo 
daqui? Não, nós não temos mobilidade urbana, é mais fácil chegar no Estreito, 
talvez a pé, caminhando, mas se eu precisar ir para uma da área do continente, 
mais a leste vamos chamar assim, senhoras e senhores, nós temos 12 (doze) 
distritos no município de Florianópolis, já separamos o distrito sede em 2 (dois), 
entretanto 20% (vinte por cento) da população de Florianópolis se concentra 
nesse distrito, pelos dados do censo há uma estimativa para baixo, eu acho que 
não, eu acho que a estimativa, Secretário Guilherme Pereira do Continente acho 
que é para cima, e nós teríamos no mínimo para começar a discutir as questões 
distritais do Continente, ter 2 (duas) reuniões distritais no Continente, do lado de 
cada 282 (dois oito dois) a parte do Estreito, do Canto, e a parte de lá, do Abraão, 
da Vila Aparecida, nós precisamos separar essas 2 (duas) áreas, o censo 
também, e é isso vem colocando, o censo que deveria ter sido entregue em 2020 
(dois mil e vinte), não foi entregue ainda, e os dados podem ser superiores e 
diferentes desses do diagnóstico realizado pelo IPUF, eu acho que a minha fala 
tem sido praticamente, Prefeito Topázio, a mesma em todas as reuniões distritais 
que eu me fiz presente, em 2 (duas) eu não pude estar mas a minha assessoria 
estava presente, nós precisamos de uma revisão distrital para que a discussão 
comece a ser feita pelo alicerce e não pelo telhado, nós estamos começando a 
discutir pelo telhado, quero registrar também as questões da UPA do Continente, 
a UPA do Continente é operada pelo UOS (?), Topázio, e hoje eu vi nessa 
reunião do Plano Diretor uma grande oportunidade não só para discutir o Plano 
Diretor, mas me lembrou muito, Tânia aquele programa do Prefeito Cesar Souza 
Junior, Prefeitura no Bairro, as pessoas trazendo aqui as suas lamentações e o 
prefeito ouvindo atentamente, fazendo essas anotações, fica até como sugestão 
prefeito, que se possa fazer audiências dessa, independente do Plano, para ouvir 
a comunidade, para que o senhor não fique aquartelado, encastelado, dentro da 
prefeitura e possa ter essa conectividade com a população de Florianópolis, 
justamente para discutir, mas é dito isso eu quero é também registrar aqui uma 
reflexão sobre o Continente de Florianópolis e o Continente de São José do 
ponto de vista de desenvolvimento econômico, a gente vê 2 (dois) continentes 
um continente que adensou que a parte de São José, que tem um 
desenvolvimento econômico, é só vocês olharem para Kobrasol e para 
Campinas aquela região, e um continente que não adensou ou que caminha 
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lentamente no processo de adensamento, se há uma área em Florianópolis que 
merece o adensamento é a região continental, 3% (três porcento) de 
Florianópolis está dentro dessa área, essa área merece um adensamento 
justamente para que a gente consiga fazer as conectividades, inclusive possa 
melhorar o processo de mobilidade urbana, agora, Prefeito, eu repito na no 
tempo que me resta, não conseguimos discutir uma audiência pública do 
Continente, aqui na divisa de São José, preterindo outros bairros da cidade que 
não conseguem se deslocar aqui, porque obrigatoriamente você tem que ter um 
carro ou se deslocar de carona, um veículo de aplicativo, e boa parte da 
população não tem condições de acessar esse serviço, esse é o primeiro ponto 
que deve ser revisto num processo de audiência, muito obrigado. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama o Sr. Vanderlei Carvalho, 
representando a Associação Pesca Pontal do Leal, por 5 (cinco) minutos. 
Vanderley? OK, não comparecendo chama o Sr. Hugo Belli, número 43 
(quarenta e três), representando o Conselho Local de Saúde de Balneário, por 
5 (cinco) minutos que diz: Boa noite a todos, antes de mais nada, eu gostaria de 
registrar que nós temos 23 (vinte três) vereadores na capital, e nesta reunião 
aqui e em todas as outras no máximo tem comparecido somente 6 (seis), é o 
seguinte, esse  meu levantamento, eles é que vão decidir, eles é que vão botar 
a caneta para determinar o que que vai ser o nosso Plano Diretor, então essa é 
a responsabilidade desse pessoal que está lá ó, com a bunda lá na Câmara e 
sem estar presente realmente na situação que nós estamos enfrentando aqui ó, 
isso daqui é uma vergonha para nós, nós é que elegemos ele, e onde é que eles 
estão? Nós não temos representação, acho que tem 6 (seis) aqui, não é, o resto 
foi embora, não é, o Guilherme, que era vereador, não está mais, não está mais, 
tá Marquito, Cristal, mas então a nossa representatividade está feia, tá difícil, 
mas o que eu quero falar é o seguinte, qual a responsabilidade da Prefeitura, 
porque foi apresentado aqui o monte de problemas, de mobilidade, de moradias 
irregulares, negócio todo, e falta de estrutura nas vias públicas, porque uma se 
cruza meio que no Y outras no X, estão sem um processo, sem um projeto 
interessante, mas quem é que aprova esse projeto? Quem é que aprova essas 
ruas? Quem é que dá a liberação para que eles aí que aconteça? É a prefeitura, 
seu Prefeito, o senhor talvez não tenha participado desses projetos anteriores, 
mas isso é uma responsabilidade que dão precisa ser corrigido, o IPUF na 
questão desse Plano Diretor, foi consultado os técnicos que eu conheço da 
Prefeitura, do IPUF, eles foram consultados nesse projeto? Não sei eu acho que 
não, então ó, pessoal técnico, Instituto de Planejamento Urbano precisa estar 
fazendo o planejamento, e é o que não aconteceu nesse Plano Diretor. Outra 
coisa nós temos uma única escola pública municipal na região continental, 
somente uma, se fala em educação e só temos uma escola pública na região 
continental, isso para nós é um descaso com a nossa comunidade, é uma falta 
de respeito para a região continental, que arrecada 30% (trinta por cento) do que 
a Prefeitura hoje tem financeiramente, arrecada, é responsabilidade da região 
continental e somos somente 10% (dez por cento) 15 (quinze) 20 (vinte) por 
cento de toda a população, então dizer que isso aqui é só uma passagem não é, 
isso aqui não é só uma passagem não, nós temos aqui uma das maiores 
arrecadações de todos os bairros de Florianópolis, então isso é importante se 
colocar porque nós temos uma responsabilidade e o retorno que é feito é mínimo, 
nós, não me lembro mais a arrecadação da Prefeitura, mas não se o retorno não 
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chega a 10% (dez por cento) então nós precisamos muito repensar no que que 
a gente quer daqui para a frente. Áreas verdes, as nossas áreas verdes, a gente 
vê que a comunidade é que está fazendo, eu peguei, eu fui no topo dos prédios 
da nossa região para ver onde é que tem área verde pública, nós não temos 
quase áreas verdes aqui da nossa região, e tem mais, conseguimos 2 (dois) 
espaços lindos, verdes, áreas grandes, enormes, verdes ali em Coqueiros, 
graças ao movimento da comunidade que entraram no Ministério Público e 
tiveram como retorno aquela área para nós, foram devolvidas 2 (duas) áreas que 
hoje pode servir para que, para fazer caminhadas, para fazer a uma área de 
lazer, aquilo ali sim, é a comunidade que está fazendo, mas a prefeitura não faz, 
os nossos ambientes precisam ser mais respeitados. Adensamento, isso é um 
crime falar em adensamento nesse momento, nós não podemos hoje em dia 
pensar em adensar sem antes fazer o saneamento básico, habitação, saúde, 
educação, ou nós temos uma escola, meu, é um crime isso, então assim a gente 
quer qualidade de vida assim, mas nós não queremos é o crescer sem 
qualidades. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Senhor, obrigado, nós que 
agradecemos, eu vou passar a palavra para o Secretário de Mobilidade Michel 
Mittman para breves considerações. Sr. Secretário de Mobilidade Michel 
Mittman diz: Oi, só para esclarecimento, tá, aproveitar até porque ainda tem 
bastante público, doutor Hugo, um nível de respeito, também para todos, foi 
referenciado muito o meu nome aqui, e isso é um pouco injusto, injusto com, 
talvez eu esteja representando sendo a voz, mas não sou e nem quero ser o 
único representante, nem é o caso de ser, a gente está fazendo um trabalho 
conjunto, envolvendo mais de 120 (cento e vinte) pessoas diretamente da 
Prefeitura, tudo bem se então são 100 (cem) mais ou menos 120 (cento e vinte) 
diretamente na comissão são mais de 40 (quarenta), só de oficinas a gente já 
fez internas, nos últimos dias mais de 12 (doze) temos mais previsto mais 18 
(dezoito), cada uma dessas oficinas a gente pega técnicos, não só da comissão, 
mas faz, FLORAM, junta todos, depois tira as contribuições, processa, 
contribuições técnicas, e trabalha estamos fazendo todo um grupo fazendo todas 
as contribuições, rebate para as oficinas internas técnicas de trabalho, então só 
para deixar mais claro que não é o Michel que está falando está quando fala, fala 
a expressão de um grupo que está preocupado com o andamento da cidade, e 
já a muito tempo percebeu o descompasso da lei 482 (quatro oito dois) nosso 
Plano Diretor para um objetivo mais sustentável da cidade, que a gente está 
fazendo tem divergências, temos divergências internas, diferentes leituras 
técnicas, diferentes compreensões, assim como a comunidade tem, mas o 
principal é que a gente está, enquanto o grupo, enquanto coletivo, encontrando 
nas divergências a possibilidade de construção de algo melhor, ainda bem que 
temos divergências, não é, porque enriquecem a discussão, então só para deixar 
claro, não é o projeto do Michel, da Cibele, não é, ou do próprio Alexandre aqui, 
mas é um projeto coletivo, ele capitaneado pelo nosso Prefeito, hoje pela manhã 
nós estávamos reunidos desde as 8 (oito) e meia da manhã, com o prefeito numa 
reunião técnica, coletando os dados preliminares das audiências, tentando 
entender tanto do ponto de vista político, de política pública, seu rebatimento 
técnico para retomar as oficinas, o Prefeito dedicou a manhã inteira pro Plano 
Diretor, assim como ele tem dedicados outros dias além das audiências, a está 
aqui presente com nós numa sexta-feira, então eu peço que manifestações, 
mesmo dos vereadores, quando se dirigirem a mim eu vou eu vamos interpretar 
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como uma conversa direta com a equipe técnica tá bom? Muito obrigado. Sr. 
Carlos Alvarenga diz: Obrigado Michel, antes de passar a palavra para a Sra. 
Tânia Ramos, por 2 (dois) minutos, chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Adi Silvio 
de Oliveira Júnior, Sr. Édio Fernandes, Sr. Roberto Böell Vaz, Sr. Rodrigo 
Pelágio Alves Ferreira, número 54 (cinquenta e quatro). Na sequência, chama a 
Sra. Tânia Ramos, 45 (quarenta e cinco) por 2 (dois) minutos, que diz:  Boa 
noite a todas e a todos, em nome da comunidade Vila Aparecida, eu quero aqui 
é agradecer a presença de todos, que essa comunidade está representando 
todas as nossas comunidades com o problema, ao longo dos anos, o que se 
percebe nos debates do Plano Diretor de Florianópolis, é o olhar favorável a 
especulação imobiliária, a grande construção civil, e grandes empreendimentos, 
existe uma outra cidade, a cidade real, que concentra a maior população que 
vive em comunidades carentes, com poucas ou nenhuma infraestrutura, acesso 
aos serviços básicos, para que servem as audiências públicas? Para fazer de 
conta que somos ouvidos? Essas propostas de alteração nunca pensam nas 
nossas comunidades carentes, somos carentes de saneamento, água, luz, 
segurança sem discriminação, regularização fundiária, mobilidade e transporte 
eficiente, que Plano Diretor é esse que não pensa em projetos habitacionais para 
famílias de baixa renda? Preservação ambiental de verdade, áreas, verdes, de 
lazer e equipamentos públicos, nada disso consta no plano para as nossas 
comunidades carentes, cheias de mulheres e homens trabalhadores, de crianças 
que precisam ver a luz da esperança, nós queremos um plano e queremos um 
plano de investimento que tragam benefícios para todo o nosso município, não 
só para “endinheiramento”, e a área continental da cidade é uma das que mais 
precisam de um Plano Diretor que olhe para o povo, não aceitamos mais essa 
política de aprofundar a desigualdade social, e depois ainda terem a cara de pau 
de pedir voto para nós, querem fazer adensamento, vamos fazer dentro das 
comunidades, vamos construir as comunidades para que a gente possa viver, a 
qualidade de vida, a vida em primeiro lugar, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: 
Nós que agradecemos e chama o Sr. Adi Silvio de Oliveira Júnior, 
representando a Associação de Moradores do Estreito, por 5 (cinco) minutos 
que diz:  Boa noite a todos, cumprimento Prefeito Topázio, cumprimento à mesa, 
agradeço a oportunidade, e bom, me chamo Adi,  tenho 57 anos, sou nascido e 
criado na Rua Dom Jaime Câmara, no centro de Floripa, já morei no bairro 
Itacurubi, no bairro Córrego Grande, e atualmente no Estreito, líder comunitário 
a 26 anos, dando continuidade a fala dos nossos representantes do Distrito do 
Continente coube a mim é fazer alguns comentários sobre a mobilidade urbana, 
algumas considerações de chamar a atenção me dirigindo principalmente aos 
senhores vereadores, sobre os graves problemas de mobilidade que já ocorrem 
em algumas regiões da cidade, e que certamente irão piorar ainda mais caso 
ocorram os adensamentos e alterações de gabarito propostos no texto da 
matéria do projeto de lei enviado pelo executivo a Câmara de Vereadores. No 
tocante a mobilidade urbana defendemos que, obrigatoriamente as propostas do 
referido projeto deveriam ser implementadas tão somente após a devida 
adequação da infraestrutura urbana, da construção e ou duplicação das vias de 
acesso aos bairros, onde se pretende fazer as alterações de gabarito, a princípio 
parece o óbvio preparar o terreno antes de liberar para construir, porém não é 
isso que está se propondo no projeto de lei, e sim o inverso, primeiro liberar para 
construir, e a infraestrutura, bem, a infraestrutura a gente vê depois, quando o 
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caos já estiver instalado, e quase sempre ela nunca vem, importante deixar claro 
que, nós lideranças comunitárias não estamos aqui contra o projeto de lei, e sim 
contra a forma como ele está sendo proposto, onde se propõem primeiro a 
carroça e depois os bois, aprendemos, excelentíssimo, senhor prefeito e 
vereadores, pela dor, sim pela dor de cabeça, e pelas intermináveis filas nos 
bairros onde incorremos nos mesmos erros, apesar de estarmos aqui em 
audiência no Continente vamos usar como o mau exemplo 4 (quatro) bairros na 
ilha, os bairros João Paulo, Itacurubi, Córrego grande e Pantanal, onde durante 
a revisão do Plano Diretor em 1997 (mil novecentos e noventa e sete), os 
gabaritos foram alterados de 4 (quatro) para 12 (doze) e 14 (quatorze) andares 
e a contrapartida da Prefeitura, a devida infraestrutura urbana, que estava 
prometida no Plano Diretor da época, nos mesmos moldes do que está se 
propondo na atual revisão, nunca aconteceu, bairros estes que possuem 
somente uma única via de acesso, e que na revisão do Plano Diretor da época, 
em 1997, estavam previstas as seguintes obras, alargamento da rodovia João 
Paulo no bairro João Paulo, duplicação da rodovia Antônio Amaro Vieira, no 
Itacurubi, duplicação da rua João Pio Duarte Silva no Córrego grande obras que 
estamos aguardando a 25 anos, e duplicação da Rua Antônio Vieira no Pantanal, 
a única em andamento, prevista no Plano Diretor de 1979 (mil novecentos e 
setenta e nove), pasme sim a 43 (quarenta e três) anos o IPUF já previa essa 
duplicação, e somente agora é que parece que a tão necessária e esperada obra 
vai sair do papel, já as outras as outras obras ainda estamos aguardando até 
hoje, que nem sequer nesses últimos 25 anos foram propostos no orçamento do 
município, então senhores vereadores e autoridades aqui presentes, baseados 
nas amargas experiências das propostas de revisões anteriores do Plano Diretor 
de Florianópolis, é que defendemos que, primeiro, seja feita a prévia e devida 
adequação da infraestrutura viária, para depois, tão somente depois pensar e 
amadurecer as alterações de gabarito propostas, segundo, que seja respeitado 
o planejamento urbano e viário projetado e desenvolvido pelo IPUF para 
Florianópolis, que é a referência de planejamento da cidade, onde estão 
arquivados esquecidos em alguma gaveta, todos esses projetos aqui citados, na 
época, projetos futuros, hoje projetos presentes e urgentes de alargamento, 
duplicação e construção de novos acessos viários para o sistema sustentável da 
cidade, muito obrigado a todos pela atenção. Sr. Carlos Alvarenga diz: Eu que 
agradeço e chama o Sr. Édio Fernandes, número 48 (quarenta e oito),por  2 
(dois) minutos que diz: Boa noite a todos e a todas, cumprimentando o Prefeito 
Topázio, comprimento a mesa, quero pedir desculpa para o Michel, eu intervi 
aqui quando ele estava falando, estava falando muito na ilha, eu tenho que falar 
do Continente, pô, desculpa, é eu participei do núcleo gestor do Plano Diretor, a 
Cibele minha parceira, de 2007 (dois mil e sete) quando foi criado até 2014 (dois 
mil e quatorze) quando foi judicializado, e uma das coisas que se falava muito, 
Cibele, você deve se lembrar, era da centralização, todos sabem, não é, que o 
morador daqui, nativo, eu sou um tripeiro do Estreito, líder comunitário no 
Estreito, então é se fala na mobilidade urbana, não é, então tem que ter os 
mecanismos que facilitem essa mobilidade urbana, sendo uma delas hoje, se 
fala muito em construção, não é, o pessoal da Vila Aparecida quer construir a 
sua casa, não é, mas se ele quiser legalizar o seu imóvel, já falei isso para o 
Prefeito Topázio e pro Secretário Gui Pereira, se ele quer legalizar o seu imóvel 
ele tem que ir no cartório terceiro ofício, o cartório terceiro ofício é radicado na 
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ilha, ele só cuida dos imóveis no Continente, então essa mobilidade urbana, ela 
tem que vim um exemplo do poder público, não se admite o cartório terceiro 
ofício ser radicado na ilha, nós temos 140000 (cento e quarenta mil) habitantes 
aqui 12.1 (doze ponto um) km² que são o Continente, 11 (onze) bairros, 140000 
(cento e quarenta mil) vai ficar refém de 25 (vinte e cinco) funcionários do cartório 
terceiro ofício, eu já estive lá reclamando eles disseram que estão acostumado 
lá, e os 140000 (cento e quarenta mil) habitantes aqui? Para finalizar, esse Plano 
Diretor tem que ser respeitado na Câmara de Vereadores, os vereadores não 
podem fazer substitutivo global outro mecanismo o que for decidido aqui tem que 
ser decidido lá, respeitado, não podemos mexer em nada, obrigado. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Nós agradecemos e chama o Sr. Roberto Böell Vaz, número 49 
(quarenta e nove), por 2 (dois) minutos que diz: Olá pessoal, boa noite, meu 
nome é Roberto Böell Vaz, eu sou morador do bairro de Coqueiros há mais de 
50 anos. Para quem me conhece lá no Condado, eu sou acostumado a reclamar 
muito dos problemas de esgoto, mas hoje aqui, senhor Prefeito, me desculpe, 
senhor Secretário de Mobilidade, me desculpe, Gui Pereira, me desculpem, mas 
assim ó: na função de gestor público, vocês assumem a responsabilidade pelos 
grupos que defendem, Prefeito, o senhor pegou uma bucha de um tamanho,  que 
me desculpe (…) Então o quê que acontece, a minha fala, assim, eu queria 
destacar a fala do Paulinho, lá do Abraão, falou muito bem, do Getúlio, o Lino 
falou bem (…) o professor Guedes veio do Pântano do Sul, falou muito bem, mas 
assim, todos foram vencidos pela fala do Adi, agora aqui, que falou 2(duas) 
posições atrás de mim, porque é aquilo que ele disse ali, não vou nem me 
estender muito, porque assim, a promessa de se fazer algo em função de um 
ganho futuro, seja financeiro ou estrutural, não existe. Estão colocando, 
realmente, a carroça na frente dos bois. Eu sou engenheiro civil da UDESC, no 
momento eu estou responsável pela construção do colégio Dayse Werner Salles, 
sou eu que vou construir aquele colégio ali, em Capoeiras. A minha reclamação 
principal é sobre a mobilidade urbana, não existe como você fazer um sistema 
de outorga onerosa e pensar em mobilidade urbana, melhoria da mobilidade 
urbana em Coqueiros, por exemplo, que é o meu bairro, não tem mais o que 
alterar na Engenheiro Max de Souza, na Desembargador Pedro Silva (…) Não 
existe como alargar a via, não existe como criar uma via paralela de grande 
suporte, então densificar o bairro com aumento de gabarito é um tiro nos 2 (dois) 
pés ao mesmo tempo. A minha fala, ela é no sentido de dizer: prestem mais 
atenção à comunidade, porque nós sabemos os problemas que ela enfrenta. 
Densificar o bairro, aumentar gabarito, vai ser um tiro nos pés e não vamos 
conseguir dar conta do recado. As praias de Coqueiros estão há 40 (quarenta) 
anos esperando ser despoluídas, eu tomava banho ali, e esse problema não foi 
resolvido ainda, 40 (quarenta) anos depois, tá. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga 
diz: Muito obrigado e antes de passar a palavra para Sr. Rodrigo Pelógio Alves 
Ferreira, vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. Denissandro Pereira, Sr. 
Leonardo Contin da Costa, Sra. Jéssica Paulo da Silva Costa, Sr. Rafael 
Junqueira. Sr. Rodrigo Pelágio Alves Ferreira. Rodrigo? Ok, uma vez não 
comparecendo, vamos ao próximo: Sr. Denissandro Pereira, por 2 (dois) 
minutos que diz: Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite a todos os 
presentes. Eu sou trabalhador do Estreito e morador do centro, e escolhi esse 
bairro para atividade de advocacia em razão de vários atrativos que ela traz para 
nós e representam aqui, também, o Movimento Estreitar, que é o distrito criativo, 
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que é um movimento plural criado por mais de 20 (vinte) entidades da sociedade 
civil, universidades, associações empresariais e a própria Prefeitura, né. O 
objetivo para esse movimento, para os bairros Estreito, Balneário e Canto, é 
estreitar as relações entre as pessoas que vivenciam o território, para fortalecer 
a identidade existente e potencializar o desenvolvimento sustentável. O atual 
Plano Diretor não tem essa previsão e ele deve ser analisado. Junto com isso, o 
Movimento Estreitar, ele busca e pede para que essa comissão que elabora o 
Plano Diretor analise, com todo o carinho, a questão da segurança para essa 
região, para que o desenvolvimento continue sendo sustentável. A questão 
referente aos serviços públicos de qualidade na região, para que as pessoas que 
aqui trabalham não precisam se deslocar para o centro ou para alguma outra 
região, e que isso seja feito em conjunto com as entidades privadas, para que 
possa ser mais fácil exercer essa atividade privada aqui. E também falo, 
pessoalmente, para a questão do turismo na região. O colega que falou antes, 
representando a OAB, foi muito feliz em dizer que a gente vai para fora e quer 
ver Nova Iorque de longe e, realmente, o Estreito merece que a gente veja a ilha 
e tire fotos do lado de cá da ponte, e tenha orgulho de tirar a foto do lado de cá 
da ponte. Obrigado, boa noite. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos 
e chama o Sr. Leonardo Contin da Costa, número 59 (cinquenta e nove) por 2 
(dois) minutos que diz:  Boa noite, boa noite a todos e a todas, boa noite Prefeito. 
Primeiro, a gente se solidariza, né, somos moradores de Coqueiros, vizinhos ali 
da Vila Aparecida, nos solidarizamos com a luta de vocês. Prefeito, como já foi 
falado pelo Roberto há pouco, na década de 80 (oitenta) nós tomávamos banho 
nas praias de Coqueiros, todos nós né, que somos com mais de 30 (trinta), 40 
(quarenta) anos, pudemos ter a oportunidade de tomar banho nessas praias, e 
hoje em dia está tudo poluído. Então a gente pede que seja visto com bastante 
carinho, com bastante atenção pela Prefeitura, seja feito algo para que as nossas 
comunidades de Coqueiros, Vila Aparecida, toda a região continental, possa 
voltar a banhar ali nas praias de Coqueiros. Prefeito, tínhamos bons pontos de 
ônibus na década de 2000 (dois mil), em Coqueiros e na região, eram 
confortáveis, eram bem cuidados, éramos protegidos da chuva enquanto 
aguardávamos ônibus, e, hoje em dia, os pontos de ônibus são completamente 
jogados, na região continental de Florianópolis. Nós tínhamos onde estacionar o 
carro no nosso bairro, no passado (…). Hoje em dia, com o crescimento da orla 
gastronômica de Coqueiros, a quantidade de novos edifícios que surgiram no 
bairro, não há mais onde estacionar em Coqueiros, é difícil. Nós tínhamos lixeiras 
espalhadas pelo bairro, não temos lixeiras no bairro. Hoje em dia, se vocês 
andarem por Coqueiros, só há lixeiras na Avenida Marques de Souza e na 
Almirante Tamandaré, nas ruas transversais, não há uma única lixeira, eu ando 
todos os dias, eu não vejo lixeiras pelo bairro. Diversos comércios abriram no 
bairro também, nos últimos anos, e foi permitido estacionar sobre as calçadas. 
É um problema caminhar em Coqueiros hoje, porque os carros estão 
estacionados sobre as calçadas, é preciso, ou orientar o comércio, dar alguma 
alternativa, ou então, em último caso, multar os motoristas, porque tem gente 
sendo atropelada, porque passa na rua, porque os carros estão nas calçadas. 
Por fim, a velocidade que transitam os carros ali em Coqueiros, na Matilde de 
Souza, também precisa ser revista. Foi instalada uma lombo-faixa ali na frente 
da igreja, mas talvez tenha que ser feito alguma coisa também na curva do 
trintão, que os carros passam com muita velocidade, 6 (seis) pessoas morreram 
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ali nos últimos anos. É isso, obrigado, boa noite. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós 
que agradecemos e chama a Sra. Jéssica Paula da Silva Costa, número 60, 
por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite. Hoje eu vou falar um pouco do que 
aconteceu comigo, que é muito triste. Sou moradora do Vila Aparecida, vou 
relatar o que aconteceu, por sinal, é vergonhoso e humilhante para uma pessoa 
que se considera humilde. Minha casa foi demolida nos momentos mais difíceis 
da minha vida, onde minha filha estava internada há 5 (cinco) dias no hospital 
infantil Joana de Gusmão, com derrame pleural, onde no dia 13 (treze) de julho 
recebi uma ligação que minha casa estava sendo quebrada, casa que, qualquer 
pessoa que mora ali no Vila Aparecida, lutou, batalhou com o seu dinheiro do 
trabalho, com as suas economias, dinheiro de férias, e para chamar de seu, e 
você vê na reportagem a casa sendo quebrada, e você não ter, não saber para 
onde ir… Eu estou morando agora em uma kitnet com a minha sogra, é uma 
situação bem complicada… Eu acho que é isso, eu não consigo falar mais que 
isso, obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos e antes de 
passar a palavra para o Sr. Rafael Junqueira, número 62 (sessenta e dois), vou 
chamar os próximos 4 (quatro): Sra. Beatriz Cardoso, número 64, Sra. Zoraya 
Vargas Guimarães, Sr. Carlos Fernando Cruz, número 69. O Sr. Rogério Scabeni 
não irá falar, e o Sr. Carlos Leite. Rafael, número 62 (sessenta e dois). Por 2 
(dois) minutos, pode falar Sr. Rafael Junqueira que diz: Olá, boa noite a todos, 
boa noite à mesa também. Eu venho dar um depoimento rápido, como um 
profissional da área de vendas de imóveis em Florianópolis, Santa Catarina. Há 
15 (quinze) anos eu trabalho no mercado imobiliário e há 6 (seis) anos eu 
gerencio uma imobiliária, que a maioria das vendas são no Estreito e também no 
continente. Por ser um apaixonado pelo bairro, e também tendo feito diversas 
vendas nesses 15 (quinze) anos, principalmente no Estreito, a gente consegue 
ter a percepção que é um bairro completo, com saneamento básico, com uma 
beira mar excelente, é o bairro mais próximo da ponte, temos uma vista 
excelente e eu creio que ele está realmente moroso na questão da construção, 
que nem foi muito falado aqui. Eu vi que muitos falaram sobre a questão de ter 
o trabalho perto da sua casa, de morar perto da escola e de isso auxiliar também 
a locomoção no bairro. Então eu venho aqui dar minha opinião, dizendo que as 
construções poderiam ser maiores, mais altas, até mesmo do que o que foi 
passado aqui, apenas de 2 (dois) andares, porque eu creio que isso vai trazer 
mais trabalho, tanto para as pessoas da construção, que vão ser empregadas 
para poder fazer isso, quanto as pessoas que vêm em volta disso, porque 
quando tem um prédio maior num bairro, ele agrega com novos restaurantes, 
mais colégios, mais posto de saúde, dar trabalho para a pessoa que vai construir, 
dar trabalho para o vendedor, para o corretor de imóvel, ele constrói a sua vida 
em cima disso, né. E a gente tem bairros, no continente, que tem um Plano 
Diretor mais acessível, que as obras aparecem mais rápidos, como o Kobrasol, 
por exemplo, como Campinas, e eu creio que o Estreito tem esse potencial. 
Então eu venho, também, fazer um apelo sobre a questão da transformação que 
muitos falaram aqui, de terrenos e de casas antigas, e elas podem também estar 
virando prédios, trazendo esse emprego, trazendo maior qualidade de vida e 
aumento das questões que tem hoje no Estreito. Hoje, se um cliente me 
perguntar um lançamento, por exemplo, de 150 (cento e cinquenta) metros no 
Estreito, não tem, e é uma população que precisa ter esse imóvel (…)  Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Muito obrigado e chama a Sra. Beatriz Cardoso, representando 
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a Associação de Moradores de Coqueiros, número 64 (sessenta e quatro), 
por 5 (cinco) minutos que diz: Boa noite a todos, boa noite a todos que ainda 
estão aqui, todo mundo cansado, né, mas é importante. Essa última fala, ela 
contrasta com outras que tiveram, e como isso é rico né, nós falávamos sobre 
isso hoje à tarde com Carlos Leite e eu acredito que possa existir um bom senso. 
Espero que não fiquem nos extremos, mas que exista, realmente, o consenso 
como está mostrado hoje aqui. Eu preparei uma leitura, mas eu vou começar por 
outro assunto que é o seguinte, que é a questão do adensamento da Via 
Expressa e da Ivo Silveira. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu achei por bem 
falar pelo seguinte: essa história toda começou com um equívoco no Plano de 
2014 (dois mil e quatorze), quando se criou uma operação urbana consorciada, 
e no entendimento equivocado do instrumento, já se demarcou em mapa um 
aumento de gabarito. A partir daquele momento, nós passamos a ter um 
problema, por quê? Porque criou uma expectativa na construção civil, que a 
maioria já saiu, e eu entendo isso, e aí o poder público ficou com um problema 
para resolver, porque, na verdade, se aparece no mapa que pode fazer 16 
(dezesseis) andares, como é que você vai dizer depois que não pode, né? É um 
imbróglio. E aí agora, numa evolução disso, numa tentativa de correção, está se 
propondo o aumento dos gabaritos e justificando isso com a questão da outorga 
onerosa, como trazendo a infraestrutura. Daí eu queria dizer, para o pessoal da 
Vila que está aqui hoje, que no Plano de 97 (noventa e sete) já existe a outorga 
onerosa, que a gente chamava como solo criado, que era um modelo, Brasil 
inteiro foi de vanguarda aqui em Florianópolis, e existia um artigo, no Plano de 
97 (noventa e sete), Prefeito, que dizia assim ó: que todos os recursos daquele 
solo criado seriam aplicados em habitação popular, na PC 3 (três), e não em 
meio ambiente, isso estava escrito na Lei de 97 (noventa e sete), e a solução da 
Vila Aparecida já podia ter sido resolvida, se o solo criado que foi arrecadado 
tivesse sido aplicado. Nada, nunca, foi aplicado em nada, mas teve arrecadação, 
porque na época já se pagava por isso. Então nós estamos apostando, a 
Prefeitura está apostando numa solução que já foi feita uma vez, e aí eu 
pergunto, a minha pergunta, eu sei que não vai ter resposta aqui, porque já 
disseram que não vão responder nada, mas assim: quando chegar um projeto 
na Prefeitura, o técnico que pegar, o arquiteto, a Cibele, o colega dela que 
trabalha lá, vai pegar esse projeto e vai se basear em que parâmetro objetivo, 
para exigir a contrapartida? Vai chegar e vai dizer assim para o empreendedor 
que vai construir na Via Expressa: precisamos de uma via paralela, para levar 
os moradores da Vila Aparecida ao centro sem precisar pegar ônibus. São 3 
(três) quilômetros, Prefeito, eles têm que atravessar o Abraão, o Bom Abrigo, 
Itaguaçu, e qualquer ônibus para chegar no centro, porque não tem uma via 
paralela para eles irem caminhando ou de bicicleta. Tô errada? Aí o quê que 
acontece? Quem vai pagar essa rua? Vamos dizer, o empreendedor chegou lá, 
quis fazer os 16 (dezesseis) andares, o técnico vai dizer “tem que fazer a via”, 
qual é o técnico que vai ter coragem de fazer isso, se não tiver escrito no papel, 
certo? E qual é o empreendedor que vai querer fazer, se não tiver escrito? Se o 
técnico resolver fazer, porque a exigência dele é legítima, nós estamos 
trabalhando em cima disso, em cima dessa proposta. O técnico vai ter coragem 
de exigir? O empreendedor vai fazer, se não tiver na lei? Então, por quê que eu 
estou falando isso? Porque se não tiver escrito de forma muito objetiva, muito 
clara, nesse Plano Diretor, quais são os parâmetros, quais são as contrapartidas 
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que o empreendedor vai ter, isso não vai funcionar… E detalhe: não vai funcionar 
pelo seguinte, porque na Via Expressa e na Ivo Silveira, de 2 (dois) e meio, 
aumentou para 8 (oito), que com mais 2 (duas) outorga incentivada, mais 2 (dois) 
outorgas geral e mais um incentivo, chega em 15 (quinze), 16 (dezesseis). De 2 
(dois) para 8 (oito) não paga nada, quanto que aumenta, Prefeito, que o senhor 
que é um empresário, me diga, quanto que aumenta um terreno que tinha um 
potencial construtivo de 2 (dois) e meio e passa a ter 16 (dezesseis)? Quanto? 
Não precisa me dizer. Quanto que a comunidade está ganhando com isso? Mais 
ainda, um detalhe: daqui a pouco a Prefeitura, daqui 5 (cinco) anos, porque isso 
não vai funcionar, vai chegar à conclusão que tem que ir lá e desapropriar uma 
área dessa… Quanto que a Prefeitura vai pagar? Os 2,5 (dois vírgula cinco) ou 
os 16 (dezesseis)? A hora que desapropriar qualquer terreno, para fazer 
qualquer obra pública nessa cidade, vai pagar mais caro. Eu acho que eu não…” 
Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e chama a Sra. Zoraya Guimarães, 
representando a Associação de Moradores da Lagoa do Peri, por 5 (cinco) 
minutos que diz: “Bom pessoal, primeiro, eu queria dizer que eu não vou dar boa 
noite, porque essa noite aqui não é uma noite nada agradável diante do que a 
gente viu aqui, da denúncia da Vila Aparecida. É indignante o que a gente está 
vendo, indignante, e eu vou propor, inclusive, uma moção de repúdio contra a 
Prefeitura, que em plena situação desse país, que está decretado estado de 
emergência devido à fome, são mais de 33 (trinta e três) milhões de famintos 
nesse país, 1 (um) milhão de famintos em Santa Catarina, nós não sabemos 
quantos famintos tem em Florianópolis… A Prefeitura tem a capacidade de 
demolir residências de moradores pobres, isso para quê? Para dizer que a 
fiscalização está funcionando? Que fiscalização? O que é isso? Ir na casa de 
trabalhadores, com crianças, e demolir essas residências, nessa situação que o 
país está. Isso é muita covardia, muita covardia. E vou dizer uma coisa para 
vocês, aquele que perde a oportunidade (...) Prefeito Topázio Silveira Neto diz:  
Para o tempo, por favor. Sra. Zoraya Guimarães diz:  Por quê para o tempo? 
Prefeito Topázio Silveira Neto diz: Não, não, eu já te devolvo tempo, mas como 
isso fica registrado, fica gravado, só queria corrigir a tua fala, não é a Prefeitura 
que está demolindo, isso é ordem judicial. A Prefeitura não tem nada a ver com 
isso, pelo contrário, a Prefeitura está do lado da solução. Sra. Zoraya 
Guimarães diz: Ah… Ok. Prefeito Topázio Silveira Neto diz: Não é “ah” é 
mesmo. Sra. Zoraya Guimarães diz: Então vamos aguardar a solução. Prefeito 
Topázio diz: Não, eu quero… Eu só estou corrigindo, porque senão depois fica 
gravada a sua fala, e eu não tenho a oportunidade de corrigir a sua fala, por isso 
que o seu tempo foi parado e a senhora tem todo o tempo agora. Sra. Zoraya 
Guimarães diz: Ok, então esperamos que, se a Prefeitura só está cumprindo 
ordens, ela tente, então, reverter isso, porque ela pode reverter isso, certo? 
Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: para cada um de vocês aqui, 
aquele que perde a capacidade de se indignar diante da injustiça, perdeu sua 
humanidade, então cada um de nós aqui tem que ter essa noção, não podemos 
perder a nossa humanidade, são trabalhadores que estão ali, são trabalhadores 
que vão chegar em casa e não vão ter um teto para dormir, e habitação é um 
direito, está garantido na Constituição Federal, assim como a saúde, educação, 
e o poder público tem obrigação de garantir isso. O poder público deveria, há 
muito tempo, já provei esse tipo de política pública, e deve dar graças a Deus 
quando o cidadão consegue, com o seu suado dinheiro, seu pouco salário, 
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construir um teto para si, não está morando debaixo da ponte. São moradias, 
não são hotéis, nem pousadas, nem casas de aluguel, são moradias. Por favor! 
Por favor, nós temos que entender essa necessidade. Então, eu vou propor essa 
moção de repúdio. Eu quero continuar a minha fala colocando, para os meus 
colegas, falando para os meus pares arquitetos e urbanistas, quero desafiar os 
arquitetos e urbanistas, inclusive que falaram aqui, que são esses instrumentos 
de adensamento, cidade mista, compacta, uso misto, que vão trazer algum 
desenvolvimento sustentável para a cidade. Se assim fosse, se densidade, 
verticalização do processo e desenvolvimento sustentável, já falei aqui em outras 
Audiências, Rio de Janeiro, São Paulo, seriam modelos de cidade, e não são, 
não são. O continente está se adensando faz muitos anos, e isso não trouxe 
qualidade de vida, não trouxe, e muito menos emprego, porque o emprego que 
tem, é para porteiro no prédio. Os trabalhadores que constroem os prédios, 
constroem e continuam pobres. Vão morar lá na Vila Aparecida e vão morar em 
outros lugares, ou acabam ocupando a favela do Siri, que foi o que aconteceu lá 
nos Ingleses. São pessoas que vieram de fora para construir os prédios dos 
Ingleses, depois não voltaram mais para as suas cidades e ficaram ocupando 
regiões, porque essas pessoas não vão comprar os prédios que serão 
construídos, não sejamos enganados por isso. E outra coisa que eu quero dizer, 
o desenvolvimento sustentável e cidade inteligente não está previsto nesse 
Plano, porque ali se fala na justificativa, em cumprir os objetivos de 
desenvolvimento sustentável, os ODS que são previstos pela ONU, mas não são 
considerados os ODS em relação à saneamento, redução da pobreza, fome 
zero, e muitos outros. Cadê todos esses objetivos de desenvolvimento 
sustentável? Não são só essas ferramentas que vão garantir desenvolvimento 
sustentável, não são. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Então, eu tenho 
um minuto, e quero dizer para vocês que também tenho uma experiência prática 
disso. Eu morei em Barcelona, estudei em Barcelona, vivi, lá é uma cidade 
densa, compacta, mista, lá tem mobilidade, por quê? Porque lá tem população 
adensada, sim, mas lá tem um sistema de transporte muito eficiente, lá funciona, 
metrô lá é de 2 (dois) em 2 (dois) minutos, qual é a proposta de mobilidade que 
tem para essa cidade? Para adensamento da população? Vocês acham que 
alargar a via resolve alguma coisa? Vão pesquisar, cidades como Nova Iorque, 
Miami, duplicaram suas estradas e em 2 (dois) anos elas já estavam 
congestionadas, é só ir no sul da ilha. Fizeram a estrada, aquela estrada direta 
que atravessa o aeroporto, ela já está congestionada, tem 2 (dois) anos, então 
não é alargar a via que vai resolver o problema de mobilidade, são muitas outras 
propostas. Espero que vocês nos deem mais tempo para trabalhar esse Plano 
Diretor, temos mais 2 (dois) anos, obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Obrigado 
você e chama o Sr. Carlos Fernando Cruz, número 68 (sessenta e oito), por 2 
(dois) minutos que diz: “Meu nome é Carlos Fernando Cruz, sou morador do 
norte da ilha, Canasvieiras, mas muitas vezes, por necessidade de família, de 
logística, de estar mais perto do trabalho ou do estudo, eu cheguei a morar em 
algum período no Itacurubi, no centro da cidade, e também no continente, aliás, 
quando eu nasci, nós morávamos no continente. Eu vejo, estou participando das 
Audiências Públicas e tive a oportunidade de estar em Canasvieiras, Cachoeira, 
Santo Antônio de Lisboa (…) Sr. Carlos Alvarenga diz: Esqueceu do tempo 
dele… Desculpa, senhor, é que eles esqueceram mesmo de colocar seu tempo. 
Obrigado. Sr. Carlos Fernando Cruz diz: Então, como eu dizia, tive a 
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oportunidade de participar das Audiências de Canasvieiras, de Cachoeira do 
Bom Jesus, de Santo Antônio de Lisboa, Ingleses, agora na quarta-feira, e hoje 
aqui no continente. Estamos observando avanços, graças a Deus, todos estão 
podendo participar, expressar o seu sentimento, não importa se cada um pensa 
de um jeito ou de outro, exatamente com essas diferenças que a gente pode 
construir um futuro melhor. Eu vejo a possibilidade da revisão do Plano Diretor 
uma boa possibilidade, o Plano atual talvez seja uma das convergências que eu 
observei em todas as Audiências, o Plano atual está realmente ultrapassado. 
Necessitamos da revisão e podemos construir juntos, e eu não vou perder a 
oportunidade, porque criticar é muito fácil, e as críticas são muito bem vindas 
para a gente construir algo melhor, sem sombra de dúvida, mas quando há um 
gesto positivo, a gente também tem que ser nobre, humilde e reconhecer. 
Prefeito Topázio, eu vi o senhor sair dessa mesa aí, sem saber exatamente o 
que estava acontecendo, querendo se inteirar, tendo empatia, se colocando no 
lugar do outro, e foi lá, muito bom o seu gesto, de ouvir eles, de saber o que 
estava acontecendo e eu tenho certeza, que pelo senhor, vai tentar o máximo 
possível da melhor solução, eu não tenho dúvida nenhuma. Parabéns, Prefeito, 
por esse gesto, parabéns mesmo. Todos nós podemos construir juntos uma nova 
cidade, mais próspera, mais humana, mais inclusiva, para a prosperidade de 
todos nós, viva Floripa! Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado e antes de 
passar a palavra para o Sr. Carlos Leite, vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. 
Maycon Souza não irá falar, Sra. Maria Helena Carneiro Dias, Sr. Arthur de 
Souza Ostetto, Sra. Cleise Soares e Sr. Jorge Alberto Carreirão da Silva. Em 
seguida, chama o Sr. Carlos Leite, representando a SINDUSCON por 5 (cinco) 
minutos, a palavra é sua. Sr. Carlos Leite diz: Boa noite a todos. Prefeito, esta 
nossa 11ª (décima primeira) Audiência Pública, para mim, já delineou quais são 
os 3 (três) principais problemas que essa discussão do Plano Diretor precisa 
resolver: regularização fundiária e habitação de interesse social, saneamento e 
mobilidade. Aqui, hoje, nessa noite, ficou muito claro, ficou muito evidenciado, 
essa questão da habitação de interesse social e da regularização fundiária, acho 
que eu falar mais sobre isso é ficar repetitivo, porque o senhor, vocês têm 
participado das Audiências e tenho certeza que já conseguiram ter essa 
percepção. E aqui, também, apareceu a questão da pesca, né, ou seja, inclusive 
no continente, a questão da pesca artesanal que simboliza outras tradições 
culturais e econômicas do nosso município, também se faz presente. Uma 
arquiteta que me antecedeu, comentou a dificuldade que existe na aprovação de 
projetos no município, e esse é mais um dos motivos para que nós tenhamos 
pressa, vontade de acelerar a discussão aqui da atualização da Lei 482, porque 
essa demora acaba atrasando todo o desenvolvimento do nosso município. As 
regras para habitação de interesse social, elas precisam ser ajustadas no nosso 
Plano Diretor, hoje estava num debate mais cedo, na Rádio CBN, e lá nós 
conversamos o seguinte: as regras da Caixa Econômica Federal, atuais, no ano 
de 2022 (dois mil e vinte e dois), elas não batem com as regras hoje existentes 
no município de Florianópolis, do Plano Diretor de 2014 (dois mil e quatorze), 
então, por esta razão, no mínimo, por essa razão nós temos que ter pressa em 
discutir e atualizar esse nosso Plano Diretor, porque senão isso aqui vira uma 
falácia, discutir que quer resolver problema de habitação de interesse social, sem 
ir na forma e verificar como é que se pode, efetivamente, resolver. Então, 
aquelas pessoas que não querem ter pressa, aparentemente, ou desconhecem 
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os problemas que estão ali na legislação, ou não tenho interesse em resolver o 
problema. E sobre essa questão de habitação de interesse social, na primeira 
Audiência que nós tivemos, lá no Riberão, eu conversei com o Vereador Afrânio, 
Vereador Marquito, Vereadora Carla, e ouvi as Vereadoras do Coletivo, e nós 
combinamos que nós iríamos fazer um oficina técnica, que está marcada para o 
dia 28 (vinte e oito), quinta-feira da semana que vem, às 14 (quatorze) horas, na 
Câmara de Vereadores, para discutir AUEs, Áreas de Urbanização Especial e 
ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, ou seja, embora tenha se falado aqui, 
que não existem pessoas preocupadas com vocês, da Vila Aparecida, estou 
simbolizando em vocês, vocês podem ter certeza que existe muita gente 
preocupada com vocês e com pessoas que estão na mesma situação de vocês, 
aqui no município de Florianópolis. E só para deixar registrado, em 20 (vinte) 
anos de participação nas discussões de Plano Diretor, eu sou representante do 
Sinduscon, hoje, no Conselho da Cidade, já representei no núcleo gestor, nesses 
últimos 20 (vinte) anos, nunca houve uma participação tão intensa do poder 
executivo, simbolizada pela presença do Prefeito, aqui, em todas as Audiências 
Públicas e da Câmara de Vereadores, embora possa parecer que são poucos 
Vereadores que estão presentes, é muito mais do que já aconteceu em todo 
esse nosso passado não tão recente. Então, com isso aí, eu agradeço a 
possibilidade de conversar com vocês e passar um pouco do que eu tenho 
percebido ao longo dessas últimas 11 (onze) Audiências Públicas, muito 
obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos e chama a Sra. Maria 
Helena Carneiro, número 73. Ok, então por 2 (dois) minutos, a palavra é sua.” 
Sra. Maria Helena Carneiro diz: Boa noite, senhor Prefeito, eu estou 
representando a comunidade do Vila Aparecida, o morro do Vila Aparecida. 
Como já foi citado aqui, o que aconteceu nesses últimos dias ali, então eu venho 
também colocar a minha indignação, né, a minha tristeza, porque nós moradores 
ali, há muitos anos, estamos lutando para construir nossa moradia, eu moro de 
aluguel, eu pago aluguel, eu tive que sair de uma casa que eu alugava, porque 
estava muito caro o aluguel, eu fui morar numa kitnet e moro numa kitnet, né. E 
o meu filho, com a minha nora, começaram a construir a casa ali no morro e 
foram morar comigo lá, para poder terminar a casa deles, e foi uma das casas 
que foi demolida. Eu só queria fazer uma pergunta aqui, um ponto de 
interrogação: se alguém esteve naquele momento ali, daquela demolição, eu 
quero dizer, não sei se alguém que esteve ali está presente aqui, mas eu quero 
dizer assim, que você provocou uma tristeza numa família inteira, tá. Não só dos 
donos daquela habitação, mas de toda a família. Naquele momento, que 
aconteceu aquilo, eu estava com a minha neta internada, por isso eles não 
estavam na casa, estavam terminando de construir a casa e eles iriam se mudar 
naquela semana, só que a criança adoeceu, e eles não puderam passar para a 
casa onde eles estavam construindo. Eu quero agradecer ao senhor, Prefeito, 
porque eu vi um gesto também, assim como já foi citado aqui, do senhor ir ali 
naquela bancada, onde nós estamos ali localizados, de ir lá, nos dar atenção, 
isso para mim já significou muita coisa. Eu não vou dizer que eu esqueci da 
tristeza que eu senti por ver a casa do meu filho, destruída, mas trouxe um pouco 
de esperança, assim, um consolo, porque ali eu vi um ser humano, né, 
preocupado com o próximo. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que agradecemos e 
chama o Sr. Arthur de Souza Ostetto, representante da AMOBICI - 
Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis por 5 (cinco) 
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minutos que diz: Boa noite, meu nome é Arthur, eu sou engenheiro civil formado 
pela UFSC, nascido e criado em Capoeiras, na Servidão Biguá, atrás da igreja, 
e eu vim aqui representando a AMOBICI, e também sou membro do CONSEG 
de Coqueiros, da região continental. Então, eu venho aqui para falar um pouco 
da mobilidade, que muitas pessoas vieram aqui, comentaram e falaram, e do 
modo ativo, a moça que falou antes de mim ali, ela falou das ODS, a página ali, 
ela cita 4 (quatro), são as 17 (dezessete) e eu ia falar disso. Botaram o gráfico 
ali, então é bom citar as outras porque nós vimos que muitas das coisas que 
constam ali são pedidos e coisas importantes para a população, não são só as 
4 (quatro) que estão ali. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que focar 
é na questão do transporte coletivo, a gente não pode viver do jeito que está 
hoje, não existe uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, que está tão 
famoso aí, está em tão voga falar, não existe uma cidade, nesses moldes, sem 
transporte coletivo de qualidade, voltado para os mais pobres, voltado para 
aqueles que necessitam, a gente tem que ter consciência que quem anda de 
transporte coletivo não é o rico, não é quem mora nas áreas mais abastadas, 
quem precisa de uso de transporte coletivo é o pobre, é o trabalhador, que tem 
que sair cedo e que gasta. Outra coisa que eu acho que é necessário e eu acho 
que falta, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente precisa atualizar 
uma pesquisa origem-destino, a gente precisa ver o quê que está acontecendo, 
aonde as pessoas estão se deslocando, a última que nós tivemos foi no 
PLAMUS, em 2014 (dois mil e quatorze), que já está totalmente desatualizada. 
Então a gente está falando de Plano Diretor de 14 (quatorze) e a pesquisa 
origem-destino, a gente não sabe para onde as pessoas se locomovem, como é 
que eu vou falar de mobilidade urbana decente, se eu não sei para onde as 
pessoas vão. Então eu acho que isso é fundamental. Outra coisa que eu acho 
que nós temos que focar é na questão das escolas, 20% (vinte por cento), 
segundo o último levantamento do PLAMUS, 20% (vinte por cento) dos 
deslocamentos são no sentido casa-escola, então 20% (vinte por cento) de todos 
os deslocamentos que eu tenho na região metropolitana de Florianópolis são um 
destino à escola. Se eu conseguisse desmembrar isso, eu já teria um ganho 
fantástico em mobilidade urbana nessa região. Agora, voltando para a questão 
da mobilidade ativa das bicicletas, eu peço encarecidamente que se faça um 
contato com os ciclistas de Florianópolis, com os ciclistas da região 
metropolitana, mas aqui a gente está falando de Florianópolis, com os ciclistas 
de Florianópolis, com os usuários, os pedestres de Florianópolis, para a gente 
começar a pensar um Plano de mobilidade de ciclismo aqui na cidade, que não 
seja uma ciclovia aqui, outra lá, que a gente tenha união, que a gente tenha 
ligação. A gente precisa pensar, não o ciclismo de final de semana, mas o 
ciclismo como uma opção, uma opção para as pessoas se deslocarem. Isso 
acontece nas cidades desenvolvidas que todo mundo gosta tanto de falar, 
Barcelona, Cingapura, hoje em Nova Iorque, todo mundo “ah, muito lindo”, e 
Florianópolis não tem essa conectividade. A gente precisa de conectividade, a 
gente precisa pensar a cidade para as pessoas, porque elas são o grande 
objetivo, melhorar a vida delas, que políticas públicas voltadas para as pessoas. 
“Ah, é muito bonito ver o empresário e tal”, mas quem precisa, quem sente no 
bolso, quem sente no dia a dia, são as pessoas, são os trabalhadores, é quem 
não tem condições de pegar um carro e ficar 40 minutos parados na fila, porque 
ele fica 75 (setenta e cinco) minutos parado no ônibus ou vai a pé, ou cai, ou é 
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atropelado na calçada, como acontece ali na nossa região várias vezes, é 
morto… A região de Coqueiros, hoje, tem umas calçadas de péssimo estado, aí 
no PLAMUS tem um índice de “caminhabilidade” ali da região, de 2 (duas) ruas, 
uma da Ivo Silveira, a nota da Ivo Silveira é 5 (cinco) e lá vocês escrevem que é 
7 (sete), eu conheço a pesquisa do Portal Mobilize, nem é a mais indicada, 
porque ela só considera a qualidade da calçada, a gente podia fazer uma 
pesquisa de “caminhabilidade” de algumas áreas, escutando as pessoas, não 
indo lá um técnico, analisando aquilo, mas escutando o que as pessoas têm a 
dizer daquelas áreas. Então a gente precisa escutar, pessoal. A gente só 
consegue transformar a cidade se nós escutarmos as pessoas, escutar os 
trabalhadores, escutar a indústria, escutar os empresários, a gente precisa 
mudar esse paradigma de que é goela abaixo, de qualquer jeito. Não, pô. A gente 
precisa pensar em uma cidade do futuro e a cidade do futuro é uma cidade que 
seja boa para todos, não só para alguns. Valeu pessoal, boa noite. Sr. Carlos 
Alvarenga diz: Obrigado e chama a Sra. Cleise Soares, número 75 (setenta e 
cinco), pode falar por 2 (dois) minutos que diz: Bom, boa noite a todos. Eu 
também sou moradora da Vila Aparecida, eu venho aqui com um olhar como 
moradora de 42 (quarenta e dois) anos, me entreguei, 42 (quarenta e dois) anos 
morando na Vila Aparecida, acompanhei as transformações da comunidade, a 
gente entende que a comunidade, realmente, ela precisa de muitas questões 
ainda de melhoria em relação à essa questão das moradias. Já, em 2011 (dois 
mil e onze), a gente já falava dessa questão das ocupações desordenadas, essa 
questão de como fazer para que isso pudesse ser urbanizado de verdade. Então, 
hoje as famílias já estão lá estabelecidas, é muito difícil, as famílias que hoje 
estão lá, para onde elas irem, não é? Então, a gente já teve ali um retorno do 
Prefeito, que vai fazer essa conversa com a comunidade, e a comunidade está 
aberta para esse diálogo, acho que esse é o ponto principal, fazer esse diálogo 
para entender as 2 (duas) partes. A gente entende e eu aqui também, trabalhei 
na Prefeitura por muito tempo, eu entendo, também, que existe algumas 
limitações, mas eu acredito que o diálogo vai achar um ponto onde essas famílias 
vão poder ter a sua moradia com garantia, com segurança, e onde, também, a 
Prefeitura vai poder cumprir as questões judiciais. Então, eu aqui também vim 
para falar, na verdade, eu já vinha para essa Audiência, para falar dessa questão 
que a gente também já está com um posto de saúde previsto, porque a nossa 
população hoje, da Vila Aparecida, é tida como 3 (três) mil moradores, a gente 
também não tem mais isso, a gente já tem um número muito maior. Então, que 
seja urgente essa questão da nossa unidade de saúde, que já está o projeto, já 
foi apresentado para a comunidade? Então, eu só vim aqui mesmo como 
representante da questão do Conselho Local de Saúde, que eu não estou no 
momento, mas mais para fazer essa reivindicação, e aí tem essa questão das 
famílias, que eu acho que é importante a gente ter esse olhar, eu acredito que a 
Prefeitura está sensibilizada com essa situação. Era isso. Sr. Carlos Alvarenga 
diz: Nós que agradecemos e antes de passar a palavra para o Sr. Jorge Alberto, 
chamo os 2 (dois) últimos da noite: Sr. Reginaldo Gertrudes e a Sra. Glória 
Beatriz Koch, número 78 (setenta e oito). Então, Jorge Alberto Carreirão da Silva. 
Jorge(…) O Jorge Alberto Carreirão? Ok, uma vez não se apresentando chama 
o Sr. Reginaldo Gertrudes, representando a UNIAFRO de Santa Catarina, por 
5 (cinco) minutos que diz: “Os últimos serão os primeiros” Então, vamos lá! 
Primeiramente, queria parabenizar pelo Prefeito Topázio, que eu comentei com 
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ele, a gente já se conhece há muito tempo, desde a época de Embratel, eu fui 
gerente comercial da Embratel e ele tinha um escritório logo do lado, a gente 
tomava um café lá à noite. Parabenizar a mesa… Sou Reginaldo, meu nome é 
Reginaldo, sou babalorixá do povo tradicional de matriz africana. Aqui em 
Florianópolis, nós sofremos uma perseguição, um racismo por parte da religião, 
que hoje nós não falamos mais em religião, nós falamos na manutenção de uma 
cultura, porque a nossa religião é cultura. Nós trazemos um trabalho muito forte 
na área social, onde que nós alimentamos muitas pessoas, pessoas em estado 
de vulnerabilidade, as nossas UTTs, Unidades Territoriais Tradicionais, elas 
representam muito para o PIB do município, que o que importa hoje são 
números, né, então nós estamos falando, aí em Florianópolis, de mais ou menos, 
mais de mil UTTs, Unidades Territoriais Tradicionais. Em 2015 (dois mil e 
quinze), nós tivemos uma ação por parte do DPU, pela Defensoria Pública contra 
o município de Florianópolis e a FLORAM, por questões de multa e fechamento 
de casas e nós ganhamos. Agora, está na segunda instância em Porto Alegre, 
para ser julgado, o Topázio prontamente me atendeu, agora agradeço também, 
por todo esse seu gesto, mas nós precisamos avançar. Em Joinville, hoje nós 
temos casas que estão pedindo alvará, aonde que um ponto cultural precisa de 
um alvará? Isso nada mais é que o racismo, que intolerância, o senhor falou 
muito bem, né, da pescaria tradicional, mas nós temos uma tradição também, 
enquanto cultura, como povos que construiu essa cidade, nós temos que lembrar 
dos nossos ancestrais, no qual aqui eu faço a minha referência, não é por ter a 
pele branca, mas eu preciso entender da onde que eu vim, qual é a minha 
origem, entender que o povo negro, nesse país aqui, ele sofreu com a 
escravidão, lutou muito, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, não é 
a cor da minha pele, mas eu preciso fazer essa reflexão da minha ancestralidade, 
quem veio antes de mim. Então é por isso que eu estou aqui hoje, para 
reivindicar, também, essa área de interesse cultural, não somente a área de 
interesse social, porque todas as nossas UTTs são de interesse cultural. Ali nós 
temos uma oralidade própria, nós temos alimentação, 90% (noventa por cento) 
da alimentação que nós comemos hoje vem da origem dos nossos ancestrais, 
dos africanos, dos negros que ocuparam esse país e que hoje, ainda, não foram 
reconhecidos por essa luta. Então esse é o nosso papel, né. Eu estou aqui 
também representando a Associação da Coloninha, para muitos que não sabem, 
nós sofremos também, na Coloninha, o Lino acompanhou, várias pessoas que 
estiveram aqui, de associações, acompanharam e hoje, Topázio, nós temos uma 
creche lá, da luta dessa comunidade junto com as entidades que estavam aqui, 
inclusive da Vila Aparecida também, que nos ajudou. E hoje a Prefeitura 
assumiu, porque eu estive lá com o governador na época, o Raimundo Colombo, 
para fazer o projeto aonde que aquele espaço se tornasse creche, porque aquele 
espaço ali ia ser setor de triagem feminino, ou seja, uma FEBEM. Coronel Araújo 
acho que estava na época, sabe também disso, não é coronel. Então ia ser uma 
FEBEM, nós ocupamos aquele espaço ali com 27 (vinte e sete) oficinas, nós 
tínhamos 27 (vinte e sete) oficinas ali dentro. A Audiência Pública, ela foi feita 
dentro do colégio Otília Cruz, coisa que nunca aconteceu, então eu acho que 
vocês, da Vila Aparecida, nós estamos juntos, nós vamos lutar junto com vocês, 
eu acho que a população tem que responder por isso sim, e assim, só fica mais 
um detalhe, eu acredito que todo esse investimento que vai ser feito e essa troca 
precisa ser feito um comitê, para que tenha transparência no investimento que 
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vai ser feito de retorno, então precisa ser feito (…) Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito 
obrigado pelas suas palavras. E chama a Sra. Glória Beatriz Koch Irulegui é a 
última da noite. Sra. Glória Beatriz Koch diz: Eu vou falar aqui, virada para os 
meus companheiros da comunidade Vila Aparecida, porque eu me sinto 
intimidada de olhar para vocês aí em cima, e aqui na placa diz “a cidade quer 
ouvir você”, a cidade é a gente, se vocês quisessem ouvir a gente, não era a 
gente que tinha que vim aqui, numa sexta-feira de noite, depois de ter acordado 
às 6 (seis) horas da manhã para vim trabalhar, e a gente está aqui no 13º turno 
da gente. Eu vou me repetir, meus companheiros já falaram tudo o que vocês já 
sabem, na verdade. Uma saudação à Vila Aparecida e a todas às comunidades, 
Chico Mendes, Maloca, Morro da Caixa, Coloninha, todas as outras 
comunidades que não tiveram aqui. Eu ouvi muito a palavra rua, pavimento, 
prédio, concreto (…) Na verdade, eu nem sei muito o que significa esses termos, 
mas eu sei que o Plano Diretor, ele fala de concreto, mas esse concreto serve a 
quem? Esse concreto tem que servir ao povo, né? Concreto por concreto, não 
significa coisa nenhuma. E o que a gente está vendo, na verdade, é a Prefeitura 
sim, eu vou dizer mais, é a Prefeitura, com a PM, com as construtoras. A gente, 
a Vila Aparecida só entrou na rota agora. Por quê que pode adensamento de 
prédio e não pode adensamento de gente? Sabe por quê? Porque no prédio, a 
gente só vê evoluir o individualismo, no adensamento de gente, a gente vê 
aumentar o sentimento de comunidade, solidariedade, isso é desenvolvimento. 
Sustentabilidade não existe, a gente precisa regenerar, porque as coisas já estão 
destruídas. A penúltima coisa que eu vou falar é a seguinte: o que aconteceu, 
toda a violência tem nome, já está dado, Florianópolis só faz parte de um plano 
maior, genocídio da população pobre e da população preta. Um salve para o 
Morro do Alemão no Rio de Janeiro, onde estiveram 18 (dezoito) mortes, e eu 
vou acabar com uma coisa, a rua principal da Vila Aparecida chama Rua da 
Fonte e eu vou cantar uma música para vocês: essa rua tem um nome (…) Sr. 
Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado. Encerrada as manifestações, vou passar 
ao Michel para as considerações finais da mesa. Sr. Michel Mittmann diz: Alô, 
muito obrigado a todos que estão até esse horário. Novamente, a gente traz, 
leva, vai com a gente um bocado de informação e contribuições. Falar de cidade, 
sem propor, é fácil. Falar de cidade, sem proposta, é muito fácil. É muito fácil 
falar de cidade sem proposta, o que a gente está tentando, é construir uma. 
Então, agradeço muito àqueles que trouxeram propostas, que vão trazer 
propostas, inclusive, a proposta da comunidade, Prefeito vai falar daqui a pouco, 
da Vila Aparecida, nos tocou muito, né, óbvio, moradia é fundamental. Acho que 
o principal tema, inclusive, da área continental, é o direito à moradia, algo que a 
gente espera, que por um discurso fácil, não se busque a construção disso. 
Especialmente, de chegar aqui e criticar a eventualidade e a possibilidade de um 
modelo de cidade um pouco mais inclusivo, um pouco mais equilibrado, e propor 
a continuidade do que está. Me parece que o que está, não está bom, ou está 
bom? Está bom? Não está bom (…) Muito fácil falar contra adensamento e, junto 
com isso, manda embora a solução da possibilidade de corrigir as coisas. “Ah, 
não pode o prédio, não pode isso, tem que manter a cidade espalhada, porque 
tem que fazer a mobilidade…”, fazer mobilidade, com a cidade cada vez mais 
espalhada, vai ficar cada vez mais difícil, Zoraia. Tu estudou em Barcelona, 
morou lá, não vai ser mais fácil do jeito que está sendo colocado aqui, vai ficar 
cada vez mais difícil, a concessão de centralidade é obrigatória para a solução, 
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e nessa construção, com inclusão, jogar fora solução reconhecida em várias 
cidades, em vários lugares, que querem ser mais integradas e que querem 
buscar a resposta social, simplesmente para dizer: “olha, aqui não é Barcelona, 
eu não sei o quê, Singapura, que falam, alguém falou de Cingapura…”, aqui é 
Floripa. É Floripa, a gente está cheio de contradição, agora vamos jogar fora os 
instrumentos, não vamos propor nada, porque acredita que a “porcaria” de uma 
cidade espalhada é o que é legal? Vai ficar mais cara, cada vez mais essa 
cidade, vai ficar cada vez mais empurrando pessoas para lugares difíceis, que 
nós precisamos reorganizar, nós precisamos correr atrás. Não precisa, não tem 
dicotomia, é só fazer os instrumentos corretos, se no passado não fizeram, joga 
fora tudo. Se tiver outra ideia, traga. Se tiver outra ideia, traga, estamos aqui para 
ouvir, mas esses instrumentos que são utilizados, são reconhecidos, são 
políticas reconhecidas, se tiverem gestão, se tiverem cobrança pública, se vocês 
ajudarem no processo, cobrar que aconteça. Não pode ser uma cidade do 
abandono, do abandono de ideia, do abandono de proposta, do abandono de 
comunidade. Nós só estamos tentando construir soluções, muito obrigado.” 
Prefeito Topázio Silveira Neto diz: Boa noite, eu queria agradecer a 
participação de todos, dizer que se constrói alguma coisa com a participação 
democrática. Muitas vezes, as pessoas não têm todas as informações, e talvez 
manifestem de forma não ok. Sobre a questão da Vila Aparecida, eu quero 
hipotecar toda a minha solidariedade, o nome da dona Maria das Dores e dizer 
que a gente não fez parte do problema, mas pode fazer parte da solução. Eu me 
comprometi com a comunidade, de recebê-los na semana que vem, uma 
comissão lá, Cleuse pode me ajudar a organizar isso, que conhece todo mundo, 
vamos receber uma comissão lá na Prefeitura, vamos entender de que áreas 
que estamos falando, quais são os motivos dessa recuperação da posse da área, 
da parte do proprietário, o que é que pode ser feito, e nós vamos trabalhar, sim, 
porque tem um problema social ali, e isso faz parte do nosso escopo, enquanto 
Prefeitura, faz parte da nossa missão. Além disso, acho que a gente está 
amadurecendo, tenho certeza que a gente está amadurecendo a discussão. 
Antigamente, no ano passado, as pessoas diziam “meu Deus, vão botar de 12 
(doze) andares para 16 (dezesseis) andares em Coqueiros”, a gente mostrou 
aqui que a ideia não tem nada a ver com isso, a gente está falando em algumas 
vias que podem ser adensadas com mais 2 (dois) andares, em cima do gabarito 
que já existe. Isso vai facilitar a mobilidade, isso vai facilitar a construção do 
espaço público. Muito foi falado aqui da questão da educação, nós temos mais 
escolas previstas para a região, no recém projeto que foi aprovado na Câmara, 
nós temos escolas do futuro planejadas para cá, nós temos um conjunto de 
creches aqui, que tem mais de 400 (quatrocentas) vagas disponíveis na região. 
Então a gente tem feito os investimentos que são necessários, mas é claro, 
reconheço que carências existem e nós temos que continuar trabalhando para 
isso. Então muito obrigado pela participação de todos, nós nos encontramos na 
segunda-feira, na próxima Audiência Pública, 12ª (décima segunda), Carlos 
Leite, estamos quase chegando lá, mas acho que tem sido muito bom para todos 
nós e, especialmente, para a gente que está aqui da Prefeitura. Obrigado a todos 
que participaram, à nossa equipe que está construindo essa proposta, à 
FEPESE que nos ajudou, nossos tradutores de libras, que saíram um pouquinho 
antes por causa dos horários, mas fora isso, foi uma noite muito proveitosa, muito 
obrigado, boa noite e bom final de semana a todos. Desta forma, encerrou-se a 
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presente Audiência Pública, às 23h31 (vinte e três horas e trinta e um 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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