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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE 1 

FLORIANÓPOLIS, SOBRE AS ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR  2 

Às 17h (dezessete horas) e 45 min (quarenta e cinco minutos) do dia 13 (treze) 3 
de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi iniciada Audiência Pública na Escola 4 
Municipal Básica Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago, sito na Rua Altamiro 5 
Barcelos Dutra, 1195, Bairro Barra da Lagoa, Florianópolis - SC, 88062-560, sob 6 
a presidência do Sr. Carlos Leonardo Costa Alvarenga, Coordenador Geral da 7 

Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e 8 
Superintendente do IPUF e com a participação das pessoas indicadas na lista 9 
de presença anexa. Sr. Carlos inicia e pede alguns minutos para arrumar um 10 
probleminha que deu na gravação. Sendo assim, a Audiência Pública iniciou 11 
exatamente às 17h (dezessete horas) e 48 min (quarenta e oito minutos). O Sr. 12 

Carlos Leonardo da Costa Alvarenga (Superintendente do IPUF e 13 

Presidente da mesa diretora) convida todas as pessoas presentes para iniciar 14 
referente a Revisão e Adequação do Plano Diretor do Município de Florianópolis. 15 

Inicia a Audiência dizendo: Alô, boa noite a todos, nós vamos ter um pequeno 16 
atraso em virtude da gravação, o nosso colega está acabando de colocar as 17 
câmeras nas posições porque as audiências têm sido gravadas também. Então 18 

assim que ele finalizar a gente dá início a Audiências Públicas. Sejam todos 19 
muito bem vindos, para quem não me conhece, eu sou Carlos Alvarenga e estou 20 
Superintendente do IPUF e atual Coordenador Geral da Comissão 21 

Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor de Florianópolis. Só mais um minuto 22 
os ajustes das câmeras e a gente já inicia a audiência. Tudo certo? Podemos 23 

começar então? Então peço a todos que tomem assento e vamos dar início a 24 
audiência do Distrito Barra da Lagoa. Agora são 17(dezessete) horas e 48 25 
(quarenta e oito) minutos, e nós damos por aberta então, essa Audiência Distrital 26 

da Barra da Lagoa. Vou repetir, para ficar gravado, para quem não me conhece 27 

meu nome é Carlos Alvarenga e estou Superintendente do IPUF e atual 28 
Coordenador Geral da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor de 29 
Florianópolis. Na mesa estão comigo atualmente, a minha direita o Secretário de 30 
Mobilidade e Planejamento Urbano de Florianópolis Michel Mitmann, Arquiteto e 31 

Urbanista, a minha esquerda o Geógrafo, servidor de carreira do IPUF, 32 
Alexandre Félix, também Secretário Executivo da Comissão Multidisciplinar do 33 
Processo de Revisão do Plano Diretor. Nós temos uma equipe que faz a gestão 34 
do evento, que é a FEPESE, que foi contratada para isso. Ela que faz toda a 35 
gestão da gravação, dos microfones, registro de ata, que tem uma pessoa, , 36 

obrigado pelos seus trabalhos, ela faz a redação da ata, que vai também para o 37 
site, a publicidade disso, assim como os nossos colegas que fazem a gravação 38 

tanto do som, quanto do microfone e tudo mais. Num primeiro momento gente, 39 

antes de dar um agradecimento, as autoridades presentes, membros da 40 
Comissão Disciplinar, que não sou só eu e o Alexandre Félix e o Michel que 41 
estamos presentes, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês da 42 
comunidade. Esse momento é essencial para a gente conseguir fazer esse ato 43 

democrático e a participação da comunidade na construção desse Projeto de 44 
Lei. O Projeto de Lei, ele ainda não existe, ele está em construção com vocês. 45 
Nós, nesse momento, a fase... O Michel vai explicar isso detalhadamente, isso 46 
já foi publicado anteriormente a essa audiência. Ele está na fase de diagnóstico. 47 
Nós estamos apurando a realidade dos Distritos e do Município, das dificuldades, 48 
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dos problemas que vocês têm para nós construirmos em conjunto o Projeto de 49 

Lei e os estudos de impactos referentes a isso. Então, é importante deixar 50 
registrado isso, para dar continuidade, eu vou pedir a o pessoal do vídeo e do 51 
som, eles vão passar para começar essa audiência um vídeo institucional, que 52 
nós fizemos. Esse vídeo já existe no site oficial, que está inclusive distribuído 53 
nos papéis do evento aqui, que é sobre as regras de participação dessa 54 

Audiência Pública. Como que se faz a inscrição, tempo de fala e demais 55 
participações. Esse vídeo é bem curto, mas é importante que todos prestem 56 
atenção, para terem consciência de como se funciona essa participação durante 57 
a audiência e mesmo assim, após ouvir o vídeo, se permanecerem dúvidas, nós 58 
temos os membros da FEPESE, tanto lá na recepção, como aqui ao lado e eles 59 

estão devidamente identificados, eles conseguem tirar essas dúvidas para 60 
vocês. Vocês podem perguntar diretamente para eles. Pode passar o vídeo de 61 

regras para todo mundo ter ciência. AUDIOVISUAL que apresenta as REGRA 62 

DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. A seguir segue o conteúdo que foi transcrito na 63 
integra: “A sua contribuição é essencial para construir um plano diretor que 64 
converse com as necessidades de Florianópolis e você pode participar da 65 
revisão do plano de diferentes formas, seja por consulta pública, audiências de 66 

trás e geral. Mas você sabe como elas irão funcionar? As audiências públicas 67 
são uma ferramenta democrática importante na hora de participar da revisão do 68 

Plano Diretor. Elas são de caráter consultivo, com o objetivo de informar, colher 69 
dados e informações e críticas da população, serão realizadas 13 (treze) 70 
audiências distritais e uma audiência geral final. Todas terão início às 17 71 

(dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e serão feitas em dias 72 
alternados, mas, para participar e realizar a sua manifestação, é importante que 73 

as regras presentes no Regimento Interno das audiências sejam respeitadas 74 
para se manifestar, deverá ser respeitada de inscrição prévia e para se inscrever 75 

é preciso solicitar a ficha de inscrição. O prazo de inscrição inicia 15 (quinze) 76 
minutos antes da audiência e se encerra 3 (três) horas após o início das mesmas. 77 

REGRAS DA AUDIÊNCIAS As audiências públicas serão gravadas e 78 
disponibilizadas no canal do youtube da Prefeitura Municipal de Florianópolis; As 79 
audiências públicas terão a duração de no mínimo 4h (quatro horas), podendo 80 

ser prorrogado por iniciativa do Presidente da audiência para conclusão das 81 
manifestações previamente inscritas; Todos deverão assinar lista de presença 82 
para registro da audiência; O uso da palavra será por ordem de inscrição e não 83 

serão permitidas interrupções da ordem, sobre qualquer aspecto ressalvada as 84 
prioridades legais. Manifestações por escrito deverão ser entregues na forma de 85 
consulta pública; Todos os cidadãos terão direito a palavra apenas um uma vez 86 
e na sua ordem de inscrição tendo 2 (dois) minutos para manifestação podendo 87 
ser prorrogado por 30 (trinta) segundos apenas para encerramento do raciocínio 88 

e após o tempo acabar a fala será encerrada. Com exceção os presidentes ou 89 
representante das associações representativas dos vários seguimentos da 90 

comunidade, exercida comprovação conforme prevê a lei complementar n. 91 
482/2014, (quatrocentos e oitenta e dois de dois mil e quatorze) terão o direito a 92 

palavra também apenas uma vez, na sua ordem de inscrição, com o tempo de 5 93 
(cinco) minutos para manifestação, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) 94 
segundos, apenas para encerramento do raciocínio e após o tempo acabar, a 95 
fala será encerrada. Importante ressaltar que o participante inscrito não pode 96 
ceder o seu tempo para somar ou mesmo para transferi-lo para outra pessoa. A 97 
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gravação, ata, lista de presença e fichas de inscrição, serão publicadas no site 98 
da Prefeitura Municipal de Florianópolis no prazo máximo de (3) três dias úteis. 99 

As audiências públicas iniciarão com apresentação dos objetivos e regras de 100 
funcionamento da audiência, por meio audiovisual, no início do evento. Seguirá 101 
com as manifestações de cidadãos que procederam as inscrições prévias, 102 
durante a audiência, dentro do prazo e por ordem de inscrição. Então seguirá 103 
para considerações finais pela mesa diretora, e então o encerramento. Além 104 

disso, para segurança e garantia da manifestação de todos, as condições de 105 
acesso e permanência no ambiente e da realização da audiência pública, são os 106 
seguintes: Instrumentos musicais, mastro de bandeira, objetos, bebidas 107 
alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar a prática de ato de 108 
violência; Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto, 109 

não portar ou utilizar fogos de artifício, ou quaisquer outros engenhos 110 

pirotécnicos ou produtores de efeitos análogo; Não incitar e não praticar atos de 111 

violência física ou verba. Para ter acesso ao regimento interno, com as regras 112 
das audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada audiência 113 
distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no site que 114 
está aparecendo aqui na tela: acesse bit.ly/planodiretor2022. “Participe e 115 

contribua com as discussões.” O conteúdo do referido vídeo poderá ser 116 

acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas.O 117 

conteúdo do referido vídeo poderá ser acessado no site 118 
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas O Sr. Carlos 119 

Alvarenga retoma a palavra: “Bom, cumprimentando algumas autoridades 120 
presentes: queria cumprimentar o Vereador João Luiz da Bega, obrigado pela 121 
presença Vereador, inclusive convidá-la ao compor a mesa (...) Vereador 122 

Renato, obrigado pela presença, convidá-lo para compor a mesa também. 123 
Gostaria de cumprimentar o Hélio da Silva leite Junior, Gerente de Articulação 124 

do CDL, obrigado pela presença; o Rodrigo da Silva Vieira, Diretor de 125 
Desenvolvimento Urbano da ACIF, obrigado pela sua presença; cumprimentar 126 

os servidores do IPUF: Elizabeth e Giovani Ribeiro, muito obrigado pela 127 
presença de vocês; Tatiane Filomena Diretora Geral do IPUF, obrigado pela 128 

presença; Cibele, Coordenadora Técnica Geral da Comissão; o Rafael do 129 
Gabinete do Prefeito, obrigado pela presença; e a Júlia da SMDU, muito obrigado 130 
pela presença de vocês. Dando continuidade aos trabalhos e apresentadas 131 
essas regras, que vamos após a apresentação, o primeiro ato da Audiência, é 132 

uma apresentação das propostas que foram publicadas com 15 (quinze) dias 133 
antes dessa Audiência e que inclusive nós fizemos um vídeo institucional 134 
explicativo desses conceitos técnicos, que nós produzimos para raciocinar com 135 
vocês tá gente? Então o Michel vai fazer, eu vou passar a palavra, quem vai 136 
fazer a apresentação desse material é o Secretário Mobilidade e Planejamento 137 

Urbano, Arquiteto e Urbanista Michel Mittmann. Passo a palavra a ele para 138 
apresentação, obrigado. Secretário Michel Mittmann toma a palavra: Boa noite 139 

a todos, como Doutor Carlos falou, eu sou Michel Mittmann, Arquiteto e 140 
Urbanista, e eu estou Secretário Mobilidade e Planejamento Urbano aqui da 141 
cidade. Estamos trazendo aqui um momento que a gente está vivendo dentro da 142 
construção da alteração do Plano Diretor. Cumprimentar aqui o Vereador João 143 
da Bega, assim cumprimento todos os Vereadores. Cumprimentar tanto o 144 
Carlos, como o nosso querido Alexandre, assim cumprimento todos os técnicos 145 
que estão envolvidos aí nos trabalhos. Bom, eu nem ia falar, mas eu vou falar. 146 
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Estudei nessa escola aqui até minha... Estão pegando no meu pé, mas é foi o 147 

primeiro lugar que eu vim morar em Florianópolis, como muitas pessoas, 30 148 
(trinta ) anos atrás, foi aqui na Barra. Foi a primeira praia que eu conheci saindo 149 
do interior e fui muito bem acolhido, fiz companheiros aqui na escola, depois a 150 
gente continuou estudando, e tal, e morando aqui um tempo, retorno hoje, na 151 
mesma escola. Naquela sala ali que eu estudei, interessante, é bonito de ver, ou 152 

seja, assim como o carinho que todos têm pelo lugar, acho que todo mundo tem 153 
que e tem um carinho por Florianópolis. E a gente está com problemas hoje na 154 
cidade, a gente percebe que a gente não está atendendo o cidadão, aquele que 155 
mais precisa e, o Plano Diretor tem sido uma barreira para isso. Existem coisas 156 
que são da cidade toda, que comprometem a cidade toda, mas às vezes 157 

pequenas melhorias nos bairros podem ajudar tanto o bairro melhorar, se 158 
organizar, a valorizar a cultura, valorizar o pescador, valorizar o que tem de 159 

turismo naquela área. Mas também colaborar um pouquinho, dentro do contexto 160 

da cidade como um todo, para que as cidades sejam mais equilibradas, que a 161 
gente não precise se deslocar tanto, que possa ter mais empregos, um 162 
pouquinho mais nos bairros e, é um pouco disso que a gente quer aqui hoje. 163 

Entender demandas, que serão muitas com certeza, e todas justas, para que a 164 
gente consiga, junto com a equipe, constituir uma proposta. Claro que a gente 165 
tem algumas diretrizes, alguns caminhos, que às vezes são mais técnicos e o 166 

cidadão mais comum, ele não entende tanto, porque estão propondo isso. Mas 167 
não vai piorar, tem muito disso, mas tem que acreditar na gente. A gente estudou 168 

aqui na Barra, estudou em outros lugares e está aqui estudando de novo junto 169 
com vocês para trazer soluções. Vamos falar um pouquinho de onde a gente 170 
está no Plano Diretor. Meninas... Depois... Tive que falar, é que eu me emociono, 171 

foi uns tempos mais... Talvez os mais bonitos da minha vida, foi aqui nessa 172 
escola, e nessa praia, no canal. Então tinha que falar. Bom, a gente está aqui 173 

está pessoal, a gente realizou um pré-diagnóstico, o que é o diagnóstico? Vê o 174 
que a cidade está pulsando, o que ela está sentindo, quais são as suas dores, 175 

seus problemas, de forma preliminar ainda. Diagnóstico é aquela coisa, o cara 176 
entra no médico e pede um monte de exame, para ver mais ou menos, para 177 

tentar entender qual que é a doença, aí pede mais exames depois que identificou 178 
qual que é o principal problema. Então no momento a gente está igual aquele 179 
médico que está olhando o todo sabe? Dando uma olhada geral, para tentar 180 
identificar como é que é o estado, como é que está o geral da organização dos 181 

bairros e da cidade, para dizer alguns caminhos possíveis de solução. Depois de 182 
ouvir a comunidade e processar tudo isso, aí sim a gente vai propor as ideias 183 
finais, os remédios, as soluções, que não vão acabar na lei tá gente, não vão 184 
acabar na lei. A lei é só uma parte, vai depender de compromisso político, nós 185 
cobrar o Prefeito, vai depender de compromisso técnico, nós cobrar os técnicos 186 

para que aconteça e, vai depender de um compromisso de cidadão também, de 187 
participar, de manter a ação do plano, para que ele aconteça ao longo do tempo. 188 

Então, é quase que... a lei é só uma parte... eu sempre falo nas audiências que 189 
se não seria em vez de Plano Diretor, seria Lei Diretor. O Plano Diretor é uma 190 
coisa longa, ele é para pensar ao longo prazo. Mas ele precisa ser mais ágil, 191 
mais organizado, para que a gente consiga responder rapidamente as coisas 192 
que mudam, de 2 (dois) anos, 3  (três) anos, mudam as situações. Mas também 193 
a gente não pode deixar tudo liberado porque pode ser mal interpretado. A gente 194 
tem que achar o balanço disso. Como criar limites e de que forma, porque se 195 
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precisar mudar alguma coisa a gente não esteja engessado. Nesse momento 196 

que a gente está fazendo isso, fazendo o quê? 13 (treze) Audiências Públicas, 197 
vamos ter uma Audiência Final e uma coisa bem legal, um instrumento bem 198 
interessante e aí vocês podem divulgar para amigos e colegas também, que é a 199 
tal da Consulta Pública. Vão perguntar o que é essa Consulta Pública? Aqui é o 200 
momento de a gente falar, ouvir e colher opinião, às vezes o tempo é um pouco 201 

curto, é 2 (dois)  minutos ou 5 (cinco) minutos para um representante de 202 
comunidade, mas na Consulta Pública, daqui a pouco eu reúno os colegas, 203 
professores, vão falar sobre alguma coisa do Plano Diretor vai lá, ou com amigos 204 
de uma comunidade, ou uma associação, ou o pessoal da igreja, ou pessoal do 205 
comércio, ou pessoal do surf, o pessoal da pousada, vai lá e contribui na 206 

Consulta Pública, com mais calma, coloca lá sua contribuição, estuda melhor as 207 
possibilidades. Tem no site do plano, que é o que aparece, tem no QR code que 208 

a gente está divulgando e tem também, em todas as unidades do Pró-cidadão, 209 

se a pessoa não tiver acesso à internet, pode ir lá botar um documento, anexar, 210 
ter mais tempo, pode fazer quantas quiser, sobre o tema que quiser, sobre a 211 
quantidade de pessoas que quiser. Se uma pessoa quer falar de 50 (cinquenta)  212 

coisas, pode fazer 50 (cinquenta) colaborações. A gente vai olhar uma por uma, 213 
tanto as falas aqui, quanto todas aquelas contribuições e, fazer um papel do 214 
médico de novo. Às vezes a gente chega no médico, está com uma dor, se o 215 

Google resolver, se não precisava do médico, então a gente acha que aquela 216 
dor, vou tomar um sei lá, uma aspirina vai resolver. Não, às vezes é uma outra 217 

coisa. Então a gente vai fazer esse papel técnico, tentar entender o que a 218 
comunidade está dizendo, quais são as dores... às vezes a pessoa... a gente 219 
tem ouvido muito isso, ah tem que parar tudo, para toda a cidade porque a gente 220 

não tem infraestrutura. E é óbvio, a gente não tem infraestrutura, falta espaço, 221 
falta lugar para nós botar a bicicleta. Andando aqui que todo mundo na Barra 222 

gosta de bicicleta, mas falta espaço, daí eu não vou construir mais nada, mas 223 
daí já está tudo ocupado. Será que não é o caso de a gente propor: olha abre 224 

um pouco de espaço, deixa, negocia. Essas coisas que são possíveis. Então o 225 
remédio às vezes não é exatamente aquilo que a gente pensa. Um dos casos é 226 

exatamente a questão da infraestrutura, do esgoto. Como a gente tem proibido 227 
tudo o que é regular, a única alternativa que acaba tendo o cidadão é fazer 228 
irregular. Olha a dificuldade que tem hoje uma comunidade que tenha... aqui 229 
deve ter um monte de gente assim tá... Tem terreno grande, se vai querer fazer, 230 

dividir por filho, para filha, aquele terreno, vai lá tentar e não consegue. E aí o 231 
que vai fazer? Divide irregular mesmo. E aí cria um problema, porque daí não 232 
conseguiu organizar direito, cria um problema para ele, para a família, mas é a 233 
única solução porque nós, na lei, não estamos entendendo essas demandas. 234 
Não estamos conseguindo oferecer resposta adequada. É um exemplo que afeta 235 

o dia a dia de várias pessoas aqui da comunidade, ou por exemplo, a gente não 236 
quer preservar não quer a defender as áreas de preservação, não quer defender 237 

a cultura, não quer defender o canal, não quer criar lugar para o turismo, mas 238 
também para o pescador? Por que a gente não diz: isso aqui é extremamente 239 
importante para nós, aqui na Barra e isso tem um valor da comunidade e esse 240 
valor fica assim: quer construir aqui? Então nos ajuda a responder de repente 241 
com uma coisa que o bairro precisa. E fazer trocas, essa talvez seja uma saída 242 
que a gente possa encontrar, uma solução para criar infraestruturas, preservar 243 
a cultura, criar lugares para que que a gente consiga desenvolver aquilo que o 244 
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bairro mais quer ou mais precisa, incentivar pousadas alternativas, hotéis. Não 245 

deixar tudo irregular porque é o único jeito de fazer. A rapaziada vai fazer, porque 246 
é legal vim para Barra, mas por que não ajudar a fazer de forma organizada, que 247 
toda a comunidade ganhe. Então começar a criar um caminho novo, mais 248 
organizado, é possível, ninguém aqui vai querer dar um cavalo de pau na cidade, 249 
até porque não é o caso. Mas só dizer assim: poxa será que não dá para começar 250 

a mudar, começar a fazer um pouquinho diferente, começar a criar no Plano 251 
Diretor possibilidades para todos. Me alongando aqui está o site. Então, fato, a 252 
gente não tem a proposta montada ainda, a gente tem ideias. Já teve o que a 253 
gente chama de minutas, textos, que estão lá nesse site também, mas no 254 
momento a gente está remontando as ideias, rediscutindo, não só as minutas, 255 

mas principalmente as ideias. E em cima da atual lei, do atual Plano Diretor. O 256 
pessoal mais técnico, vai lá ler a lei e dizer: Ah isso aqui tem um erro aqui. Nos 257 

ajuda de forma bem objetiva, ou realmente tem um erro vamos corrigir. Mas o 258 

cidadão mais comum não tem o erro, ele tem as dores. Então não tem problema 259 
vocês não saberem de cor a lei ou não entenderem toda a lei, até porque nós, 260 
às vezes também temos bastante dificuldade de ler, ela tem problemas. Mas 261 

ouvir as dores é fundamental, ouvir os problemas é fundamental, porque a gente 262 
daí vai fazer junto disso, uma diretriz, que a gente tá montando, uma leitura 263 
técnica das consultas e as audiências e montar, junto com os diagnósticos, uma 264 

solução, uma estruturação da proposta para ser apreciada, porque a gente 265 
chama o Conselho da Cidade. Já ouviram falar no Conselho da Cidade? 266 

Conselho da Cidade é um conjunto de representações. de 40 (quarenta) 267 
representações, que pega desde a Prefeitura, setores organizados da 268 
sociedade, tipo associação, OAB. A OAB tá lá, foi feita eleição. E tem membros 269 

comunitários, então tem os membros do Leste da Ilha que são os representantes 270 
comunitários do Leste da Ilha. Vocês têm que cobrar, também, esses membros 271 

do Conselho do Leste da Ilha, que eles têm que representar, não só a associação 272 
que ganhou a eleição, eles estão representando todos os moradores do Leste 273 

da Ilha e assim todos os representantes comunitários dentro do Conselho da 274 
Cidade, tem que representar os moradores daquela região e não só associação. 275 

Isso é importante, a gente está trabalhando com o conselho, eles entendem 276 
bastante dessa prerrogativa, mas fica uma provocação para tentar essa união, 277 
essa força conjunta com eles, que vai ser bastante importante. Dito isso, vamos 278 
falar um pouquinho da ilha, está aqui a nossa querida Barra, ali ó (aponta par ao 279 

mapa no telão) Veja que ela já começou.... a Barra é aquela história, tinha já a 280 
comunidade ali na Fortaleza, tinha comunidade mais pesqueira aqui embaixo, e 281 
na década de 80 (oitenta) é que começou realmente a ocupação. Mais ou menos 282 
a época que eu cheguei por aqui. Um pouquinho mais tarde foi feito a estrada 283 
asfaltada, veio turismo, tinha muito argentino, alugava no verão para Argentina, 284 

aquela festa e assim o bairro foi crescendo, o lugar foi crescendo, mas foi um 285 
crescimento lento, aconteceu muita coisa, bastante diversidade, vem muita 286 

gente de fora, tipo eu (risos) que se apaixonou pelo lugar, e construiu uma 287 
comunidade muito específica. É um lugar muito aguerrido, com o espírito 288 
comunitário muito forte e acho que isso é a maior virtude que a gente tem que 289 
preservar e buscar preservar. A cidade cresceu, se espalhou, oh pessoal está 290 
vendo? a cidade vai crescendo para o continente, vai crescendo o que a gente 291 
chama da mancha urbana, o que é a mancha urbana? Esse vermelhinho onde 292 
que está ocupando, está criando casa, está criando ocupação, criando terreno e 293 
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construindo a cidade. Vai crescendo, crescendo, olha só onde é que a gente 294 

chega hoje. Então tem planícies, tipo o Rio Vermelho aqui do lado, Campeche 295 
que se espalhou bastante e se espalhou bem irregular, com loteamentos 296 
irregulares, e isso trouxe dificuldades de infraestrutura, falta a praça, falta rua, 297 
falta esgoto, falta lugar para botar a creche, falta conectar a vida, se ligar coisas. 298 
Foi um erro histórico nosso, da cidade, não ter atentado para que aquele 299 

planejamento, daquelas épocas e ainda o nosso Plano Diretor, conseguisse 300 
oferecer alternativas melhores para que não deixasse ficar tão irregular. A 301 
construção irregular e a ocupação irregular é culpa, também, do poder público. 302 
Não é só porque a pessoa quis fazer, é porque nós não demos e não construímos 303 
oportunidades para fazer certo. Observando a cultura local, especialmente, 304 

como eram organizados os terrenos. Os terrenos aqui, a maioria daqueles 305 
terrenos que saíam da praia para o morro por exemplo, no Rio Vermelho, eram 306 

fininhos, e aí tentava botar a lei ali em cima para parcelar, para dividir, não cabe, 307 

a pessoa faz irregular. Então a gente não se tocou em algum tempo da história 308 
dizer: vamos incentivar a fazer certo, dar alternativas, que o tamanho de terreno, 309 
de rua diferente e aí ficou bastante irregular e agora essa conta chega todo dia. 310 

Também no transporte, no lugar que a gente organiza as atividades, a gente 311 
disse não praticamente para toda a ilha. Não pode, não pode, não pode, não 312 
pode, mas aconteceu irregular e esse não pode se dá principalmente para as 313 

atividades que poderiam ajudar a economia dos bairros. Claro que a Barra da 314 
Lagoa é bem menorzinha que o Rio Vermelho, que o Campeche, olha só, todas 315 

as atividades econômicas, as oportunidades, os melhores empregos, saúde, 316 
educação, estão na área central, estão naquele vermelhinho e o resto da cidade 317 
falta, mas já tem bastante pessoas morando. E aí o que gera? Fila. Porque todo 318 

mundo tem que buscar oportunidades fora do seu bairro. Também não vão botar 319 
todos os empregos lá, não é isso, mas mudar um pouquinho dizer: poxa vamos 320 

incentivar aquilo que poderia desenvolver, de forma organizada e sustentável. E 321 
não dizer não para tudo. Depois vou mostrar uma foto aqui da Barra que vocês 322 

vão entender o que eu tô dizendo. E a cidade cresceu assim, Centro bastante 323 
verticalização pessoal, então não vamos confundir, que vão provavelmente, vão 324 

falar aqui hoje várias vezes: somos contra a verticalização, somos contra a 325 
densidade, isso vai matar a nossa cidade, a Barra da Lagoa, a Lagoa, vai matar 326 
tudo. Calma, primeiro que nós não estamos propondo verticalização, nós 327 
estamos propondo tentar ferramentas para organizar um pouquinho o bairro, que 328 

envolve algumas trocas, possibilidades. Estamos aqui para tentar criar essa 329 
possibilidade. Não impor nada tá. Mas para evitar a gente possa ter situações 330 
que poderiam aproveitar melhor as vias e ter prédios esparsos, que poderiam 331 
estar concentrados. Situações como essa que a gente não tem oportunizado 332 
ocupar melhor, perto das vias principais, não tem dado oportunidade a construir 333 

lugares que sejam mais baratos, apartamentos, construir gente. Ninguém 334 
consegue comprar um imóvel mais nessa cidade. Um cidadão comum não 335 

consegue comprar um imóvel. Então tem alguma coisa errada. E aí vão dizer 336 
que essas alterações que a gente está fazendo, vão dizer que é para favorecer 337 
vender imóvel para rico, porque a gente eventualmente quer organizar melhor 338 
os bairros. Só que eu acho que a gente tem a oportunidade de dizer assim: não 339 
a gente quer organizar os bairros e criar instrumentos para baixar preço dos 340 
imóveis, baixar preços dos apartamentos, de terrenos, para que nós cidadãos 341 
comuns não sermos obrigados a ir ou para APP, morar numa APP, ou morar 342 
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mal, ou num lugar que sem infraestrutura, ou morar lá em São José, na Palhoça, 343 

porque aqui nós não conseguimos nem ter o direito a ter uma casa. Então vamos 344 
com cuidado, com algumas afirmações que possam surgir e, refletir sobre elas. 345 
Posso, pode falar, são ideias, mas a tendência dos Planos Diretores que se 346 
pretendem mudar a cidade um pouquinho, tem que ser mais inclusivo e uma das 347 
alternativas é reordenar os bairros. Cada um na sua escala, cada um tem uma 348 

“contribuiçãozinha”. Uma coisinha que a gente puder fazer de melhor, já vai ser 349 
muito bom, tá certo? Continuando, bairros mais, vão chamar ricos, Jurerê e 350 
Canasvieiras, eles conseguiram fazer aquela... Era terreno vazio e criaram 351 
aquele parcelamento, assim como é aqui a Cidade da Barra, alguém lá, não sei 352 
quem foi, desenvolveu os terrenos e criou aquela coisa mais organizada. Mas só 353 

que falta um monte de coisa aqui também na Cidade da Barra, que poderia ser 354 
mais útil para a própria Barra. Por que não tem alguma coisa educacional, um 355 

comércio melhor, uma coisa que ajude a desenvolver, alguma coisa, 356 

oportunidade de empregos dentro de um loteamento, que está ali. Se a gente 357 
resolver o esgoto bem certinho, está aqui construído, podia ser, utilizar um 358 
pouquinho daquilo para retornar um pouco para o bairro todo. Ideias. 359 

Continuando, Daniela também foi toda desenhada, enquanto todos os lugares 360 
foram desenhados assim tá, ou não desenhados, foram ocupados, e isso aqui 361 
está construindo um prédio irregular, rua irregular, falta tudo, falta, falta, falta, só 362 

tá a moradia, não é um bairro verdadeiro, completo. Eu vou eu vou dizer a Barra 363 
é mais completa do que essas planícies ou Rio Vermelho, o próprio Ingleses, 364 

está construindo uma centralidade, mas a gente tira 60 (sessenta), pessoal é 365 
60.000 (sessenta mil) pessoas todo o dia do Norte da Ilha. Você sabe o que é 366 
60.000(sessenta mil) pessoas? É como se nós pegássemos assim, uma 367 

Joaçaba inteira, tirasse de lá, sai a Joaçaba inteira e volta de noite. É muita 368 
gente. Porque faltam oportunidades naquele bairro, faltam opções que geram 369 

trânsito, que geram dificuldades, geram poluição, geram perda da vida das 370 
pessoas, perda da vida, de aproveitar a praia, ler um livro, estudar, criar outra 371 

oportunidade de desenvolvimento, como estar junto da família, certo? Então 372 
ninguém quer dar um cavalo de pau, mas a gente quer propor alternativas para 373 

começar a mudar esse cenário. Sair do que está sendo ocupação, ainda bem 374 
que a Barra está “contidinha”, não vai acontecer, espera-se que não aconteça 375 
tudo isso. Mas está contida e protegida, a gente está no lugar mais, vamos dizer 376 
assim: protegido, tem um parque de um lado, morro do outro, a Lagoa do outro, 377 

então a gente está em um lugarzinho protegido e muito especial. Olha aí aqui é 378 
o Santinho, o pessoal vai espalhando. Se tivesse pensado, de repente uma 379 
organização, permite um pouco mais de altura, mas não espalha tanto. Seria 380 
uma ideia, poderia ter organizado melhor, que sobrava mais espaço para área 381 
verde, sobrava mais espaço para a duna, parque, para proteger o rio, sei lá as 382 

coisas todas. Campeche. Campeche é engraçado, eu sempre falo e não vou 383 
deixar de falar na Barra: o vizinho daqui para visitar o outro ou ele pula o muro... 384 

na Barra era bom, não sei como é que anda, antigamente não tinha muro 385 
nenhum, a gente andava no terreno ali de todo mundo, todo mundo se conhecia, 386 
andava por dentro dos terrenos, agora já começaram a fazer muro. Mas para 387 
visitar o vizinho o cara pula o muro ou anda 3 (três) km, ou pego carro para ir, ou 388 
para comprar o pão, ou para fazer as atividades do dia a dia, porque faltam as 389 
ligações, faltam conexões e assim por diante. Esse é o modelo que a gente está 390 
ocupando, olha só pessoal, tem que tomar cuidado com isso. Uma rua que é SC 391 
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foi construindo morro acima e em cima do mangue, porque precisa de lugar para 392 

as pessoas e se nós dissermos que o plano não pode nada, em lugar nenhum, 393 
vai ir para cima dos lugares que a gente quer proteger. Continuando aqui 394 
Pântano do Sul, Santo Antônio, Lagoa da Conceição, aqui a nossa Barra. Está 395 
vendo? A partir de um núcleo mais informal, mais antigo, se construiu, está 396 
sendo construído, ali tem grandes terrenos, acho que até proprietários estão 397 

aqui, deve ser do grupo aí. tem o loteamento do outro lado, ou seja, a gente tem 398 
uma paisagem bastante contida, muito bonita e com diversas oportunidades. A 399 
paisagem, a cultura, a pesca, é o que impulsa aqui, mas faltam coisas: falta 400 
infraestrutura, falta andar de bicicleta com mais segurança, faltam às vezes, mais 401 
calçada, falta um pouquinho de um comércio diferente, às vezes uma 402 

oportunidade de saúde, um pouco mais de só a parte pública, falta coisas, e 403 
queremos identificar. Também não queremos transformar a Barra da Lagoa e 404 

nem devemos transformar a Barra da Lagoa daquilo que ela é hoje. Ela vai ser 405 

isso. A gente só tem que entender como coordenar daqui para frente. Então 406 
pessoal, o Plano Diretor precisa ser corrigido por várias coisas. Muito vai se falar 407 
de pavimento, verticalização, que vão dizer que tão destruindo, falta de esgoto, 408 

infraestrutura. Mas para nós uma parte muito importante do Plano Diretor é 409 
corrigir o dia a dia do cidadão mais comum. Porque ele está travando, não pode 410 
fazer esse mercadinho que é irregular, porque ele passa de 50 (cinquenta) m², 411 

mas está dentro do bairro que precisa de um mercado de 100 (cem) m², um 412 
pouco maior, está irregular. Não pode uma série de situações de uso e tal, que 413 

são complicados pedir autorização porque tem uma tabela dentro do Plano 414 
Diretor, que chama de atividade econômica. Essa tabela muda todo dia lá na 415 
IBGE. Imagina nós aprovar todo o dia uma mudança do Plano Diretor porque 416 

criou uma atividade nova, por exemplo: conserto de pranchas de surfe, eu 417 
arrumar drone, não tinha tantos anos atrás, mas tem lá. Daqui a pouco atividade, 418 

aí eu preciso aprovar o Plano Diretor porque não posso instalar um negócio de 419 
arrumar drone, porque não está previsto dentro do Plano Diretor. Bobagem 420 

gente. Tem que dizer assim: aquela atividade ela é boa ou é ruim, e enquadra 421 
de acordo como a cidade evolui, não precisa estar tudo no Plano Diretor, só o 422 

que vai causar impacto, as formas de que não devia estar ali, algumas relações 423 
de tamanho, proporção, para ninguém vir meter aqui uma fábrica gigante, dentro 424 
da Barra da Lagoa. Mas de repente uma oficina para consertar alguma coisa, 425 
tem que permitir, é atividade econômica, é o direito de prosperar. A gente não 426 

consegue construir mais do que 3 (três) casas em lotes, então às vezes tem lotes 427 
bem grandes que o cara é obrigado a construir 3(três) casas, fica cara dividir, 428 
esse terreno vai ficar com casas caras. Daí o pessoal vai construindo várias 429 
casas, de qualquer jeito num terreno. Porque não oportunizar que fazer certo, 430 
organizado e com limites adequados? Possibilitar construir mais de 3(três), 431 

quando o terreno permite, quando tem uma localização numa rua, ou pedir em 432 
troca algum espaço, alguma coisa. a gente não tem conseguido fazer habitação 433 

social na ilha, porque os incentivos e as formas que estão planejadas não têm 434 
dado. Em São Paulo um conjunto habitacional criou uma quadra, criou um núcleo 435 
até comunitário, criou habitação. Claro, cidade daquele tamanho, se não tiver... 436 
Mas a gente não conseguiu nada desde 2014 (dois mil e quatros) , não incentivou 437 
nada. Então tem algum problema. Sabiam que para fazer, colocar uma antena 438 
de 5 (cinco)G que é a nova tecnologia, ela é bem pequena, são antenas, são 439 
umas caixinhas assim... Claro tem anteninha, vai ter que fazer um estudo de 440 
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impacto de vizinhança. A gente aprovou uma lei bem legal para facilitar isso, mas 441 

mesmo assim tem uma obrigação, que não tem impacto gente, mas está lá uma 442 
lista, antenas tem que passar e o técnico vai cobrar. Porque a gente não deixa 443 
isso mais livre? Claro que construir isso aqui... Isso sim vai dar impacto. É 444 
diferente, tem que diferenciar um shopping do pequeno comércio, não fazer tudo 445 
no mesmo “balaio”, não botar tudo no mesmo balaio e hoje, o plano colocar tudo 446 

no mesmo “balaio”, daí atrasa o menor que a gente precisa, as coisas que a 447 
gente precisa, velocidade e aquelas mais complexas, demoram também porque 448 
estamos perdendo tempo em olhar as coisas que não interessa. Outras coisas 449 
de criar, o que a gente chama de fruição, conectar e tal. Ninguém quer ceder 450 
esse terreno, ninguém quer ceder o terreno, ah vamos acessar o canal: Ah eu 451 

não vou perder meu terreno, não dá, não vou perder e tal. Quem faz, faz tudo, 452 
não eu não faço, não, ninguém quer fazer e a lei diz que tem que ter, conectar, 453 

deixar as pessoas acessar esse tipo de orla. Só que... Por que a gente não é 454 

esperto e diz assim: olha eu te dou um prêmio, se tu fizer... Constrói um 455 
pouquinho a mais aquilo que tu cedeu e ganha todo o mundo. São hipóteses, 456 
são possibilidades, entendeu? E aí ganha toda a comunidade. São ideias que a 457 

gente pode discutir, diminuir vaga de automóvel... Não vai ter prédio assim na 458 
Barra não... Melhorar a questão de energia solar, captar água da chuva, 459 
tecnologias alternativas, incentivar... Dizer olha quem fizer isso vai ser premiado 460 

de alguma forma. Que todo mundo ganha. Ganha a sociedade como um todo. 461 
Corrigir erros que tem de mapa. A gente não vai conseguir corrigir todos os erros 462 

no mapa, mas a gente pode criar o que a gente chama de instrumentos ou 463 
mecanismos, uma ferramenta dentro do plano que diz assim: se encontrar um 464 
erro justificado, corrige automaticamente, de forma direta, não precisa aprovar a 465 

lei na Câmara para corrigir. Mas a lei precisa perceber isso, tem que deixar que 466 
permita fazer isso, tá cheio de erro, está cheio de erro afetando o cidadão, erro 467 

de localização de via projetada que passa em cima de um monte de imóvel e 468 
que talvez não precise estar. E a gente precisa criar, talvez, esses instrumentos 469 

para organizar melhor e dar o direito de uso da propriedade, realocar coisas de 470 
forma mais ordenada, está certo? A questão dos imóveis, estacionamento, 471 

aquilo que eu já falei que a lei é uma parte do Plano Diretor, tem uma série de 472 
regulamentações, outro tipo de lei que pode ajudar. Então não precisa colocar 473 
tudo dentro do Plano Diretor. Plano Diretor é difícil, não é Vereador, votar. Deixa 474 
ele bem organizado com assim... Causa... Um contrato entre a sociedade, como 475 

um todo, sobre o que a gente quer. Ir dizendo: olha para acontecer tal coisa, 476 
então estude um pouco mais um determinado assunto, porque não? Não precisa 477 
já estar lá todo o estudo. A gente pode criar gatilhos, pode criar direcionamentos 478 
dentro do plano, que podem ir acontecendo ao longo da sua execução. Sobre a 479 
questão de... Isso aqui é muito bonito porque gera atividade no bairro, gera a 480 

vida, morar em cima da onde tem um comerciozinho do bairro. Então a gente 481 
precisa identificar o tamanho, de que forma incentivar isso. Já existe incentivo 482 

no plano, mas não está sendo aplicado, por exemplo, aqui na Barra que é tudo 483 
dois andares, ninguém conseguiu aplicar, porque não existe um prêmio efetivo 484 
para o cara fazer isso, aí ele opta por não fazer, porque às vezes o comércio é 485 
diferente de vender um apartamento ou alugar. Ele demanda mais tempo para 486 
retornar aquele dinheiro da construção. O cara que vai alugar... Ah então não 487 
quero fazer. A gente ouve: ficou muito complicado, vou só vender apartamento 488 
em outros bairros. Poxa, mas era bom tu ter um comércio ali embaixo por que... 489 
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Mas aí quer me empurrar um negócio que eu não quero, é caro para fazer, é 490 

difícil alugar, como é que vai ser? Então a gente precisa dizer bom, mas é bom 491 
para a cidade, é bom para...Então tem que ser bom pra todo mundo, tá certo? A 492 
questão de arte pública, que é um programa bonito, que que está previsto no 493 
plano e a gente não está conseguindo fazer, porque não tem gerado 494 
possibilidade, o esgotamento dos terrenos chega antes. Aqui é como os prédios 495 

ou construções geram um pouquinho mais de construção do que o que é o 496 
permitido, do básico permitido por lei, que geraria o que a gente chama de um 497 
excedente, um a outorga, paga um pedágio para construir a mais do que um 498 
terreno permite como básico. O que é o como básico? Num terreno de 300 499 
(trezentos) m², mais ou menos, salvo algumas exceções de áreas de encosta e 500 

outras situações que tem que construir menos, todo mundo teria o direito, todo 501 
mundo, todo cidadão, teria o direito de construir a mesma área do terreno. Então 502 

eu sou dono de um terreno 300 (trezentos) m², como cidadão teria o direito de 503 

construir uma casa de 300 (trezentos) m², um comércio de 300 (trezentos) m². 504 
Um terreno de 360 (trezentos e sessenta).. a Tati estava colocando, é porque os 505 
terrenos loteados são maiores, são grandes, um terreno de 360 (trezentos e 506 

sessenta), poderia construir 360 (trezentos e sessenta), se o município disser: 507 
bom esse terreno pode construir 700 (setecentos), aquela diferença entre 360 508 
(trezentos e sessenta) e os 700(setecentos), teria um pedágio, teria que pagar 509 

para construir a mais ou compensar. Essa compensação pode ser aplicada nos 510 
bairros, em obras diretas. Ah! troco por um aumento do recuo aqui, para usar 511 

para a calçada, espaço para colocar a ciclovia, vão juntar vários comprar um 512 
terreno para fazer uma creche, ou fazer uma praça. Isso chama a tal da outorga, 513 
certo? Esse pedágio. Os edifícios que geram pedágios são aqueles lugares que 514 

permitem um pouco mais de construir o que o terreno permite. Toda a planície a 515 
Barra da Lagoa teve um empreendimento aqui está quero ver depois que gerou 516 

200 (duzentos) metros de outorga pagou uma tachinha lá de 200 (duzentos) 517 
metros outorga construiu 200 (duzentos) metros, olha só! A conta mais do que o 518 

básico do terreno permite, a tá, mas já estava previsto no plano, está certo? Não 519 
abrimos uma exceção, já tinha essa previsão. Mas não está acontecendo nada 520 

de geração de outorga e a possibilidade de trocas; então uma das ideias seria, 521 
se a gente precisa ter um pouco mais de comércio, organizar as vias, ter mais 522 
espaço para ter praça, ter mais espaço para ter a bicicleta, ter mais espaço para 523 
colocar, investir em esgoto, talvez infraestrutura, para resolver porque não fazer 524 

essa troca que fique no bairro? Então, uma das possibilidades da audiência é 525 
ouvir na consulta e identificar, junto com vocês, necessidades locais para que se 526 
vier ter essa política a gente tenha essa, que é prioridade, não é? que tem que 527 
vir primeiro, tem coisas que são obrigatórias, não adianta deixar de construir e 528 
não ter a infraestrutura básica do esgoto. Outras situações, mas o que seria o 529 
plus, que que seria o a mais que a gente poderia pedir que seja bom para o 530 

bairro? A gente analisou então uma série de situações que a gente chama de 531 

centralidades. Existe já no Plano Diretor e isso é um trabalho de muito tempo 532 
atrás, que com o tempo, essas comunidades que eram pesqueiras que vieram 533 
turismo acabaram se convertendo em bairros; como estão vindo sendo bairros e 534 
falta identificar e construir pequenas centralidades, como se fosse uma 535 
cidadezinha do interior aqui na Barra; uma cidade um pouco maior na em 536 
Canasvieiras, uma talvez um pouco maior ali no Rio Vermelho. Alguma coisa de 537 
organizar o centro do Campeche. Cada um nasceu no seu tamanho, no seu jeito 538 
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e a Barra pode ter também o seu centrinho mais organizado se nós pensarmos 539 

sobre isso tá?! Para evitar ajudar, a colaborar, a reverter esse cenário ou estar 540 
na fila, ou morar mal, tá certo?! e ajudar a parar de criar há um passivo. O que é 541 
um passivo? uma conta que nunca termina de pagar. Que é ocupar irregular fica 542 
uma rua para fazer, ocupa irregular. Fica numa falta de esgoto para fazer, ocupa 543 
irregular. Fica a falta do ônibus, que vai passar. Então criar o que a gente chama 544 

concentrar um pouco mais a cidade, evitar que ela fique espalhando demais para 545 
que a gente preserve mais as áreas de preservação. Crie uma cidade um pouco 546 
mais eficiente tá? E aí a gente organizou a proposta em 10 (de) pilares, tem 547 
vídeos no site que explicam aqui tudo; que são assim, as guias, as orientações 548 

gerais de como a gente vai agregar a proposta ou, quais são os objetivos gerais 549 

da proposta que estamos propondo para os Distritos, um modelo Dots e bairros 550 
completos. Dotes podem ser desde o transporte, de que depois eu vou falar 551 

sobre ele agora, já desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, que 552 

tem várias escalas: desde o ônibus até o andar a pé. Sendo que caminhar, usar 553 
a bicicleta e o ônibus são as prioridades, certo? E o Dotes fala várias coisas; ele 554 
fala disse, ah! eles são só para falar disso aqui, não é? Não é invenção nossa, é 555 

aplicado em diversos países do mundo, que estão criando comunidades mais 556 
sustentáveis, mais organizadas, que vão que estão conseguindo preservar mais 557 
espaço, mais meio ambiente, é através de uma estratégia vinculada a 558 

organização da mobilidade. Fala em compactar, evitar espalhar muito a cidade, 559 
compacta em cima do onde vai ter o ônibus, onde não, aqui mas um exemplo, 560 

uma cidade que tem a metrô e se desenvolve ao redor do metrô, certo? Porque 561 
daí, a pessoa mora ali, compra no comércio. Não precisa fazer uma viagem 562 
longa, ele não precisa pegar o carro, pode pegar um metrô, não é? Quem sabe 563 

nós podemos migrar, gradativamente, e reforçar o nosso sistema de transporte; 564 
ter corredores nos bairros que facilite o transporte, corredores nas SC de ônibus, 565 

né? E aí, começa esse deslocamento maior. Claro que é um investimento e 566 
busca, mas tem que ter um modelo a perseguir, tem que ter um sonho, tem que 567 

ter o ideário. Se nós não construir esse ideário a gente nunca vai correr atrás, 568 
não é? Adensar, aqui que venha o drama do século, pessoal! Que nós vamos 569 

acabar com a cidade, porque nós estamos propondo eventualmente, em alguns 570 
pontos da cidade criar um pouquinho mais de compactação, subir altura e 571 
sistema de trocas. Então, dia sim, dia não, a gente tem uma audiência. Dia sim, 572 
dia não, as pessoas vão dizer: só contra o adensamento, porque vai chamar 573 

mais pessoas. Só colocar, claro que pode ou não pode chamar mais pessoas, 574 
independente de adensar ou não adensar, as pessoas estão vindo as pessoas. 575 
Chegam a 10.000 (dez mil) pessoas a cada ano. Ou a gente se organiza 576 
minimamente para recebê-las, ou a gente passa a demolir 300 (trezentos) 577 
imóveis por mês que vão ser construídos de forma irregular. Daí a emergência 578 

da mudança de plano. Também, não é amanhã, não é do dia para noite que nós 579 
vamos conseguir não. Não vamos conseguir resolver, mas a gente pode 580 

recomeçar a reconectar um modelo mais sustentável, mais equilibrado que vá 581 
corrigindo a cidade. Mas, se a gente disser não para o modelo o que fica é o que 582 
está. E, o que está não está bom. O que está, se alguém disser que o que está, 583 
está bom. Que esse é o modelo que tem que seguir, está compromissando com 584 
o maior crime ambiental da história do planeta porque nós vamos matar a ilha, 585 
gente! É complicado. Não é bom, a gente precisa escolher locais para adensar, 586 
para juntar mais gente, ficar mais imóveis mais baratos, outros para ficar mais 587 
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baixinho, mais protegido. Então tem que escolher lugares tá?! Favorecer andar 588 

a pé, misturar uso, morar em cima trabalho; em baixo pobre mora perto do rico, 589 
uma cidade mais misturada. Por que que o pobre tem que morar na APP? tem 590 
que morar em Palhoça? Longe e ficar no ônibus e ele trabalha, que ele fez a vida 591 
dele aqui, ele tem os filhos deles aqui, ele podia estar e nós oferecer imóveis 592 
mais baratos. Então, criar essa política é fundamental. Nos ajudem, quem crítica. 593 

Vou receber críticas aqui hoje, a cada 2 (dois) dias, porque vamos fazer uma 594 
Política de Habitação Social que não existe?! Não sei que é, poxa?! Já que tem 595 
a “chave de ouro” coloca a colaboração lá na consulta para a gente avaliar. 596 
Contribuam, é o momento. Muito embora os modelos que a gente tem aplicado, 597 
são modelos possíveis, que estão acontecendo, gostaríamos de aplicar ... não 598 

estamos aplicando, gostaríamos de aplicar. São modelos que estão sendo 599 
usados em outras cidades, que podem, se tiver fiscalização, com da cidade, do 600 

cidadão, com a ação do Prefeito, não é ?! Aquele compromisso, lembra, pode 601 

acontece. Só que a gente não precisa dizer não para a lei porque acha que não 602 
vai acontecer. Primeiro a gente organiza a lei o plano e vai perseguir que ele 603 
aconteça. Usar bicicleta, a Barra da Lagoa é “show de bola”. Para andar de bike 604 

não é plana, não é só, falta espaço. Só não vamos morrer atropelado, eu digo é 605 
“show de bola” porque é plana. Agora ninguém precisa ser um Ironman para sair 606 

da Barra da Lagoa, subir o morro, desce morro, sobe morro ,desce  ... “tu faz, é 607 
vai até o centro de bike”, tudo bem, ela faz, ela Ironman, não é?!  mas nem todo 608 

mundo consegue, mas se melhorar o bairro a pessoa pode pensar 2 (duas) 609 

vezes para ir para a praia de carro, para ir andar em algum lugar. Precisa de 610 
espaço, a gente já tem que achar espaços, não é?! Tá bom, transportar já 611 
falamos, não é então a ideia é pegar os bairros, isso não é a Barra, tá? Só um 612 

exemplo, identificar as carências do bairro e as oportunidades de como negociar 613 
e gerar espaço e organizar, tá?! Identificar algumas ruas, para começar, a gente 614 

fez um ensaio, propomos algumas ruas aqui para o bairro. Vocês vão ver depois, 615 
é uma ideia, pode dizer: vocês estão tudo errado, não vai dar. Sim, beleza. 616 

Falem; faltou tal lugar ou, não vai ter muito disso, não queremos nada, não 617 
queremos nada ... vamos analisar, não é?! Nós temos que falar a real. Escolher 618 

trechos que a gente poderia selecionar dentro dessas vias que poderiam ser 619 
aplicado essas trocas. Eu troco, deixo fazer o comércio no térreo subir mais um 620 
andar para te ter junto moradia e comércio, mas cara! não deixa o carro 621 
estacionado na frente, organiza o carro; aumenta o passeio, bota um lugar para 622 

bicicleta, cria uma pracinha, sei lá! Dá para fazer um monte de troca, não é? Mas 623 
é caro, cara! Vai para ser mais de repente 3 (três)/ 4 (quatro) se junta, faz a 624 
praça. São pactos, e aí; começou a criar ideias de melhorar o bairro. Isso aqui é 625 
genérico. É o que a gente fez, diagnóstico do bairro. Está identificando carências 626 
e oportunidades. A participação de vocês é fundamental tentar identificar dentro 627 

da do bairro, a escala e a virtude das vias que poderiam organizar e propor uma 628 
política de trocas. Se entendemos, tanto tecnicamente quanto comunitariamente, 629 

que isso é possível certo? que que um exemplo está difícil ter e não grandão 630 
aqui em 1000 (mil) m² hoje a maioria do lugar do plano dá para construir 1000 631 
(mil) m² porque é 2 (dois) andares afastamento e taxa de ocupação, daria mais 632 
ou menos isso aqui, terreno de 1000 (mil) metros construiu 2 (dois) andares de 633 
500 (quinhentos), tá OK?! Lindo, está na lei que permite e se a gente fizesse? 634 
Isso aqui é uma laje, de alguém, faz a conta aí 660 (seiscentos e sessenta) e 635 
poucos metros quadrados mas se construiu os mesmos 1000 (mil) metro, é os 636 
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mesmos pessoal, que volta, é os mesmos 1000 metros, obrigado minha 637 

matemática foi para o “beleléu “ ... aqui 33 (trinta e três) 3,333 Três vírgula 638 
trezentos e trinta e três) alguma coisa está tão 3(três) “lajinhas” de 300 639 
(trezentos), em vez de 2 (dois) de 500 (quinhentos), vai morar a mesma 640 
quantidade de pessoas, concorda? alguém discorda? vai gerar mesmo volume 641 
de construção mesmo impacto de esgoto, e tal. Mas, olha o que que pode ter 642 

surgido de oportunidade para nós estamos precisando de espaço cara! Nós aqui 643 
na Barra, eu preciso de um espaço para o ...  nas vias principais, para ... a vai 644 
acontecer, do dia para a noite. Não, mas se a gente tiver um plano, organizar, 645 
medir de que forma pode fazer, pode ser uma alternativa e a gente podia gerar, 646 
uma praça por exemplo na frente um lugar, há! mas que que é esse vermelho aí 647 

Michel? Se era 1000 (mil) virou 3,3,3 (três, três, três)1.300 (um mil e trezentos) 648 
é um incentivo que ele poderia pagar para nossa, para se doar, em vez de ser o 649 

terreno dele ou ceder, que ele, espaço ou melhorar esse cidadão ... a gente 650 

tomou café aqui, hoje bem legal, eu gostei da padaria, fazia tempo que eu não 651 
via, ele mora em cima, provavelmente ou aluga certo?! 2 (dois) andares, em cima 652 
e tem um comércio, em baixo. Isso é boa cidade, isso é boa cidade; mas é 653 

proibido. Aqui não é, que está aqui, está proibido, depende da conta, pode ser 654 
para o lado ... são ideias, tá! Não, estamos aqui (...) não isso é? Irregular na lei 655 
atual, não pode, não pode inclusive misturar os 2 (duas) coisas aqui. Está 656 

proibido isso aqui ... então não tome mais café lá, porque é proibido. Pelo 657 
contrário, vamos lá, a padaria boa, gostosa, atendimento excelente, tomamos 658 

um café super tanto que eu estou empolgado aqui (...) E, mais na frente, outra 659 
situação, aqui o que que está um pouco ruim, aqui por que está um pouco ruim, 660 
ele teve um se virar para fazer boa cidade (...) Arquitetura, pode ser diferente (...) 661 

arquitetos querer inventar (...) eu sou arquiteto (...) querer inventar, poxa! Isso é 662 
que é a cidade real. Isso é belo, isso é belo. Isso é a verdadeira cidade (...). 663 

Exatamente, por que a Lei empurra o cara a fazer esse tipo de ocupação. Não 664 
incentivou, abre mais o terreno, bota vaga dentro, mas eu deixo de subir um 665 

pouquinho, ocupar aquela lá que é o que de repente dá um afastamento (...) 666 
organiza sabe, dá para fazer diferente, dá para dizer que aqui na frente não vai 667 

ser (...) É o estacionamento, ser lugar para caminhar, para andar. Isso aqui 668 
também, os estacionamentos poderiam ser mais humanizados. Aposto que eles 669 
iam querer, vocês, todo mundo, mas (...) é só o que a gente está alertando que 670 
dá para fazer promover só isso. Então, quando vocês virem a verticalização, o 671 

adensamento, a sobreposição de uso que alguns vão dizer que é impossível, 672 
que nós estamos adensando, estamos destruindo a cidade, pense na padaria! 673 
Na possibilidade da pessoa se desenvolver e oferecer um apartamento para 674 
mais alguém e organizando o bairro. Vai ter alguém que vai fazer um 675 
empreendimento de luxo vai cobra do cara. Cobra do cara, porque se não, ele 676 

vai fazer um empreendimento de luxo em 2 (dois) andares; vai comprar o terreno 677 
do lado fazer mais um empreendimento de luxo, vai comprar o próximo terreno 678 

fazer e acabou (...) eles vão fazer, eles vão fazer, porque cabe na conta, em 2 679 
(dois) andares 50 (cinquenta) andar. Sempre vai dar jeito e vão expulsando os 680 
mais pobres para mais longe, a cidade vai ficando estranha. Então, que eu só 681 
provocar isso, de repente em vez daquela praça aumentar, ali, né!  Não digo 682 
aquela gente, são exemplos (...) não só uma provocação. Então, isso escolhas 683 
possíveis. Existe um sistema de trocas e comparativo contrapartidas que podem 684 
ser feito, não vou entrar em detalhes aqui mas, basicamente poderia ser o que 685 
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a gente chama, daquela outorga, que eu falei, aquele pedágio a ser aplicado no 686 

bairro em aquilo que ele mais precisa. Bairros que sobram muito isso. No centro 687 
sobra outorga comparado a outros bairros, poderia ir lá pro já tem infraestrutura, 688 
já tem praça, já tem, tem que jogar na comunidade, que mais precisa também 689 
lugares mais denso. Então, podia distribuir, mas lugar que precisa, não vai tirar 690 
o dinheiro e o cofre do bairro e botar no lugar que mais precisa, né?! Só que a 691 

gente tem que abrir o cofre do bairro, a poupança do bairro, hoje não existe no 692 
sentido da concessão imobiliária. O modelo atual que é de 250 (duzentos e 693 
cinquenta) metros, não é?! Só aqueles lá ,que entendeu dá uma miséria, não é?! 694 
Essa outorga não é uma “panaceia”, não vai resolver todos os problemas do 695 
mundo, mas pode iniciar um ciclo virtuoso, que pode ser direta guardado o 696 

dinheiro para aquilo (...) pode ser guardado ou pode ser direta em troca de o que 697 
a gente precisa, sobre algumas formas que a gente pode pensar tá?! E, sobre a 698 

Barra da Lagoa para finalizar, depois vai ter um “vídeozinho”, a gente identificou 699 

pelas nossas leituras técnicas e tal! Depois vocês detonam, porque cidadão é 700 
vocês erraram oi sim vamos estudar mais obrigado pela dica é isso! Você pode 701 
falar porque daí é legal! Porque a gente consegue, poxa! Pessoal, não olhamos 702 

aquilo ali o cidadão. Falou que aqui não vai dar porque (...) ou, olha, faltou aquela 703 
via podia ter também para o futuro, não é?! São hipóteses, não é?! Então, a 704 
gente ficou, um centrinho, que informação que todo mundo já conhece, né! Que 705 

na rua aqui da frente, não é? que seria essa, que conecta lá e tal. Então tem uma 706 
escala ali, vai se explicar que seria possibilidades. Pessoal, veja é um livro aberto 707 

ainda, estamos tentando construir (...) que a gente identifica, que as vias 708 
algumas, já é tempo largura, mas podiam melhorar. Melhor oferecer, mais para 709 
o bairro, não é? E outras precisam abrir espaço para a bicicleta, para andar, para 710 

caminhar, que podemos avalizar, se é o caso de a gente conseguir essas trocas, 711 
não essas outorgas, e a gente propôs um primeiro cenário que vai ser 712 

apresentado agora na sequência, está certo?! Muito obrigado, vamos continuar, 713 
falei bastante, mas agora é com vocês, não é?! Vamos ouvir a galera aí, 714 

obrigado. Sr. Carlos Alvarenga retoma a palavra: Inicialmente quero fazer a 715 
apresentação dos membros da mesa, a qual está composta pelas seguintes 716 

autoridades: Sr. Topázio Silveira Neto (Prefeito do Município), o Sr. Michel de 717 
Andrade Mittmann (Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano), Sr. 718 
Alexandre Felix – Secretário Executivo Comissão Multidisciplinar de Revisão do 719 
Plano Diretor – CRMPD e Geografo IPUF), Sr. Maurício Fernandes Pereira 720 

(Secretário Municipal de Educação - Membro Executivo da Comissão 721 
Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD ), além da minha pessoa, 722 
como coordenador do processo. Michel, muito obrigado pela sua apresentação. 723 
Pessoal acho importante esclarecer que, depois dessa apresentação Michel, que 724 
é o raciocínio que nós estamos construindo em todas as Audiências Públicas, 725 

não é?! O senhor fala, nesse primeiro momento a gente apresenta o conceito 726 
geral do que a gente pensa e o que a gente apurou sobre a cidade; mas isso é 727 

um trabalho nosso que nós fizemos. E a gente precisa trabalhar com a 728 
comunidade. Então, a gente primeiro apresenta vocês o que que nós apuramos, 729 
diz problemáticas da cidade e essa problemática da cidade, nós precisamos 730 
expor para vocês isso. Para vocês terem consciência do que nós temos de 731 
consciência, e agora essa provocação que nós fazemos é da nossa construção 732 
técnica, dos problemas, das soluções dos problemas, que nós entendemos ser 733 
viáveis de ser construídos; mas a opinião de cada um importante. Então, é um 734 
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momento que a gente acolhe a manifestação de vocês. Momento de vocês 735 

opinarem sobre isso, trazerem ideias, de vocês trazerem as dores da 736 
comunidade, de vocês trazerem os problemas que vocês vêem no dia de dia de 737 
vocês, que ultrapassam muito mais do que só que nós vivemos ali. E, olha que 738 
esse, só que nós vemos ali, é muita coisa que todo “santo dia” eu como 739 
Superintendente do IPUF, estou eu e o Alexandre que como é servidor do IPUF, 740 

com os servidores do SMDU, que inclusive eu queria comentar, em nome da 741 
Kely, que que eu sei que estão presentes, obrigado pela presença. É sentimos 742 
todos os dias lá na Prefeitura, só que independente disso, nós vamos registrar 743 
as reclamações de vocês em ata e em vídeo, e isso nós vamos levar para a 744 
Comissão para nós tentarmos construir em conjunto, um projeto de lei, para 745 

tentar encaminhar essas soluções. Inclusive, quero aproveitar essa oportunidade 746 
para fazer um registro: o Prefeito ele esteve presente, assim como está presente 747 

praticamente em 100% (cem por cento) das Audiências Públicas, praticamente 748 

não 100% (cem por cento) da Audiências Públicas está vindo. Essa não seria 749 
diferente, por isso que ele chegou e logo em seguida saiu. Surgiu um imprevisto 750 
emergencial que ele teve deslocar e o objetivo dele é voltar que ele quer escutar 751 

a comunidade. Ele não só quer escutar a comunidade para a construção do 752 
Plano Diretor, como 100% (cem porcento) da audiência, pois eu fico ao lado dele, 753 
ele fica anotando aquelas demandas que não são diretamente do plano. Ele fica 754 

anotando as dores da comunidade e ele vai correr à tarde. São mais providência, 755 
ele está para aproveitando esse momento para fazer os 2 (dois) movimentos 756 

como chefe do Poder Executivo. Ele escuta comunidade e traz 757 
encaminhamentos, por exemplo, o sistema de esgoto está terrível?! Nós 758 
precisamos melhorar o transporte urbano? Na rua o lixo está chegando da forma 759 

como deveria estar chegando? Segurança, enfim, as dores que vocês sentem, 760 
ele vem anotando e eu venho acompanhando isso. Tanto que, o Secretário 761 

Maurício, para quem não conhece o é o Secretário de Educação. A direita dele, 762 
está o Secretário de Segurança Pública, o Comandante Araújo Gomes. Inclusive 763 

quero agradecer a presença de vocês aqui. Eles vão fazer essas anotações para 764 
a gente levar ao Prefeito de todas essas reclamações que vocês trouxerem aqui, 765 

independentes da participação do Plano Diretor. Mas são é essencial. Então, eu 766 
só quis fazer essa explicação inicial que é importante vocês terem ciência disso 767 
que é posto, esse diagnóstico que o Michel fez e explicação geral inicial, que é 768 
equânime. Vamos colocar assim, a princípio para toda a cidade, tirando 769 

obviamente as especificidades do Distrito. Agora nós vamos entrar nas 770 
especificidades do Distrito, que nós apuramos com os trabalhos técnicos da 771 
Comissão Multidisciplinar que envolve inúmeros servidores da Prefeitura, da 772 
SMDU, da FLORAM, do IPUF e por aí vai (...) Inclusive da própria, tem um 773 
economista envolvido, tem da SMI que é engenheiro (...) sobre a infraestrutura, 774 

apuração até de custos de obras enfim, para gente fazer esses estudos técnicos, 775 
inclusive conclusivos após a participação popular; porque aquilo que vocês 776 

entenderem que tem que ser previsto e tiver ligação direta com a ocupação do 777 
solo, que é o que regra o Plano Diretor, nós vamos fazer esses estudos para 778 
concluir com o trabalho, além do projeto de lei se suas globais (...) Então, eu vou 779 
pedir agora para o pessoal, peço à todos que  permaneçam em silêncio. Antes, 780 
vou só cumprimentar as autoridades primeiro. Assim que eu acabar de 781 
cumprimentar as autoridades eu vou pedir para passar esse vídeo específico dos 782 
estudos Distritos. Queria agradecer a presença Vereador Bericó, da Vereadora 783 
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Carla Ayres, da Vereadora Marianne Mattos, o Vereador Afrânio Boppré, muito 784 

obrigado pela presença de vocês. Da presença da Zena Becker, obrigado pela 785 
presença. Da Aline, que é Coordenadora de Comunicação da Comissão, 786 
obrigado. Agradecer a Secretaria de Educação pela disposição do espaço, 787 
obrigado Secretário. Inclusive os servidores da Educação que estão nos 788 
auxiliando nos trabalhos, muito obrigado. A Diretora Gerusa, muito obrigado pelo 789 

pelos auxílios. A Guarda Municipal, obrigado por todo o trabalho de segurança 790 
que você tem realizado para todos nós aqui. O Corpo de Bombeiros e a Defesa 791 
Civil, muito obrigado por todo o trabalho de ser feito. Então pode passar o vídeo 792 
do Distrito para o pessoal compreender os raciocínios que nós estamos 793 
construindo com a comunidade. AUDIOVISUAL COM A PROPOSTA 794 

PRELIMINAR DIRETRIZES DE REVISÃO PARA O DISTRITO BARRA DA 795 
LAGOA. A seguir segue o conteúdo que foi transcrito na integra: Previsão para 796 

o Distrito Barra da Lagoa. A partir do diagnóstico preliminar de cada distrito, 797 

buscou-se identificar padrões de uso e ocupação do território para vias 798 
selecionadas, assim como as morfologias urbanas de cada localidade. Avaliou-799 
se também como o Plano Diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas 800 
projeções e regulamentações estão distantes daquilo que se percebe e 801 

necessita a cidade. Ao não ser efetivo quanto a implantação de novos 802 
empreendimentos, o próprio plano tem limitado as condições necessárias que 803 

permitam a transformação dos bairros, a partir, por exemplo, da implantação dos 804 
perfis viários. A partir disso foram feitos diagnósticos preliminares de carências 805 
e potencialidades, de limites territoriais uso do solo, estrutura fundiária, 806 

ocupação do solo, habitação de interesse social (HIS), áreas de especial 807 
interesse social (AEIS), e zonas especiais de interesse social (ZEIS), como 808 

aparecem na tela. Também foram analisados os equipamentos públicos, os 809 
espaços públicos, empregos e serviços e aspectos socioeconômicos do distrito, 810 

além de paisagem e patrimônio, proteção ambiental, mobilidade, transporte 811 
coletivo e mobilidade ativa, que você pode acompanhar aí na tela. As pré-812 

propostas preveem a aplicação de instrumento de outorga onerosa, que é a 813 
autorização de construir a mais sobre contrapartida financeira, ou seja, o 814 
proprietário é autorizado a construir a mais que o limite previsto no Plano Diretor, 815 

porém dentro dos limites, características e necessidades da rua. Em troca ele 816 
fornece a implantação de, por exemplo, um espaço público, melhorias na 817 
mobilidade, ampliação da oferta de empregos e serviços na região, entre outros. 818 

Por exemplo: a Rua Altamiro Barcelos Dutra, localidade da Barra da Lagoa, no 819 
distrito da Barra da Lagoa, tem a previsão no Plano Diretor de caixa de via com 820 
largura de 16 (dezesseis) metros, mas atualmente possui entre 9,5 (nove vírgula 821 
cinco) e 10,40 (dez vírgula quarenta) metros, não permitindo que equipamentos 822 
planejados sejam implantados como: calçadas adequadas, ciclovia e faixa 823 

exclusiva para o transporte coletivo. Com os incentivos como a outorga onerosa, 824 
existirá um estímulo para que o que prevê o Plano Diretor seja executado e torne 825 

o bairro mais completo. Após a análise prévia, um local no distrito foi identificado 826 
como centralidade ou possível centralidade: Barra da Lagoa. Neste local foram 827 

destacadas as áreas e vias que possuem potencial de servir em diferentes 828 
níveis. Como centralidade de bairro a este distrito na Barra da Lagoa foram 829 
identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para 830 
receber incentivos: Avenida Cidade de Córdoba, Rua Professor Ademir 831 
Francisco, Rua Inelzir Bauer Bertolli, Rua Desembargador Ivo Guilhon de Melo, 832 
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Rua Júlio José Gonçalves, Rua Altamiro Barcelos Dutra, Rua Angelina Joaquina 833 
dos Santos, Rua Dorvalina Carolina Florindo, Rua Professor Abelardo Souza e 834 

Rua Orlando Chaplin. As áreas onde já é permitida a construção de no máximo 835 
2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante outorga onerosa, até 2 (dois) 836 
pavimentos chegando a altura máxima de 4 (quatro) pavimentos, com os 837 
incentivos. Vias integradoras poderão ter acréscimo de mais de um pavimento, 838 
no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento 839 

econômico. Importante ressaltar que a revisão não está propondo alteração de 840 
zoneamento e que as alterações estão sendo propostas, previamente, apenas 841 
nos locais indicados nos mapas. As propostas estão em discussão e serão 842 
encaminhadas somente após a participação da comunidade que irá colaborar 843 
com os estudos. Depois das audiências e encerramento da Consulta Pública, 844 

tecnicamente, serão analisados os cenários. Com o impacto das propostas e 845 

consolidado o texto final os incentivos índices e gabaritos da área aplicados 846 

conforme a proposta impactarão 7,32% (sete vírgula trinta e dois) da área 847 
urbanizada existente. O conteúdo do referido vídeo poderá ser acessado no site 848 

http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas. Sr. Carlos Alvarenga 849 

ressalta: pessoal essa proposta preliminar das diretrizes da revisão está 850 
disponível no canal do YouTube da Prefeitura, assim como no site oficial de 851 

revisão do Plano Diretor. Também tem os cadernos, tem o caderno de geral, tem 852 

o caderno específico Distrito. Vocês podem ver infinitas vezes quantas vezes 853 
quiserem. Pausar o vídeo, ler o caderno em conjunto, tirar as suas dúvidas para 854 

mandaram em consulta pública; inúmeras manifestações se quiserem que nós 855 
vamos ler, uma por uma. A ideia é construir com vocês. O que nós fizemos foi 856 
fazer uma apresentação objetiva para vocês. Disso, de forma resumida para 857 

auxiliá-los no conhecimento e fazer as manifestações de vocês, tá? Então, a 858 
seguir agora a gente vai fazer um pequeno intervalo de 10 (dez) minutos, para 859 

quem é ficou até agora aguardando esse estilo de apresentação; utilizar o 860 
banheiro, beber uma água e depois nós vamos voltar com as manifestações da 861 

comunidade. Que isso que nós viemos fazer, tá bom?! Então, muito obrigado e 862 
daqui 10 (dez) minutos estamos de volta. Às 18h56min (dezoito horas e 863 

cinquenta e seis minutos) Sr Carlos Alvarenga retoma as atividades, dizendo:  864 
“O pessoal, então, para nós iniciarmos a manifestação da comunidade, eu vou 865 
explicar como é que vai funcionar isso, tá, eu vou chamar de 4 (quatro) em 4 866 
(quatro), eu tenho a lista de inscritos aqui, vocês que fizeram inscrição 867 

excederam o número dessa inscrição, e aí é vai aparecer, além de eu chamar 868 
de 4 (quatro) em 4 (quatro) tenho aqui na frente números pares e ímpares, eu 869 
peço que vocês falam façam fila atrás desses 4 (quatro) em 4 (quatro) , sempre 870 
vai ficar 2 (dois) e 2 (dois), encerrada a manifestação de um, inicia a 871 
manifestação de outro, são 2 (dois) minutos, como a gente passou no início da 872 

audiência as regras, são 2 minutos para o cidadão e 5 (cinco) para aqueles que 873 
são representantes de coletividade que tem esse direito, assim como está fala, 874 

30 (trinta) segundos cada um para encerrar simplesmente a manifestação, e eu 875 
sempre vou avisar em 30 (trinta) segundos faltantes só para alertar a pessoa 876 
para não se preocupar com isso esse tempo vai ficar registrado no monitor 877 
enquanto a pessoa estiver falando, tá, o pessoal, mais uma vez eu vou pedir 878 
para todos prestarem atenção, nós vamos recolhendo manifestação da 879 
comunidade que foi, o final das contas, o que nós viemos fazer, então eu peço 880 
que todos respeitem isso, tome seu assento fique em silêncio, que nós vamos 881 
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iniciar a manifestação pública, tá bom, então os primeiros 4 (quatro) nós vamos 882 

inclusive informar que, nós estamos iniciando pela prioridade legal que são 883 
idosos deficientes por aí vai primeiro Antônio Rodrigues de Matos, Elias 884 
Fernandes Eufrásio, José Irineu da Silva e Luís Pasquali Almeida. Sr. Antônio 885 
Rodrigues de Matos é representando a ELASE – Clube Social Desportivo, por 886 
5 minutos, pode falar. “Boa noite, tá ligado? Boa noite, é, boa noite eu vou ser 887 

bem breve, não vou precisar dos 5 minutos, não. Primeiro parabenizar a equipe 888 
pelo diagnóstico aqui apresentado, muito bom e eu acho que é uma maneira de 889 
se refletir, né, e de se discutir a cidade como um todo. Mas a minha a minha 890 
manifestação aqui é apenas para reforçar uma questão que já foi colocada que 891 
é a questão do zoneamento, tá, a ELASE adquiriu o terreno que hoje tem o 892 

Tamar, lá, faz um trabalho com Tamar e esse terreno é uma propriedade privada 893 
e no plano diretor de 2014 (dois mil e quatorze), ele foi transformado parte da 894 

área em ACI, a gente já gestionou muito há uns 5 (cinco) anos que IPUF sobre 895 

essa questão, e o IPUF inclusive reconhece de que realmente não poderia ser 896 
uma ACI porque ACI seria uma área pública, então, é apenas no sentido de que 897 
se reforce, que se aproveite esse plano para que se corrija esse tipo de anomalia, 898 

que eu acredito que não seja só da ELASE, eu acho que outras entidades estão 899 
aí também com esse problema, então, é essa esse registro da questão do 900 
zoneamento que é importante também para todos os proprietários né, tá ok, 901 

obrigado, boa noite. Sr Carlos Alvarenga diz: “Nós agradecemos, antes de 902 
passar ao segundo, eu vou reforçar uma situação que eu esqueci de falar no 903 

início, apesar de já li as regras no passado, que a inscrição já começou 15 904 
(quinze) minutos antes de iniciar a audiência pública e ela vai até, como nós 905 
começamos às 17h48min (dezessete horas e quarenta e oito minutos), ela vai 906 

até às 20h48min (vinte horas e quarenta e oito minutos), após esse horário 907 
encerra inscrições de manifestação, tá jóia? Sr. Carlos Alvarenga, agradece e 908 

chama o Sr. Elias Fernandes por 2 (dois) minutos, que diz: “Boa noite a todos, 909 
boa noite a mesa, eu tenho assim várias coisas para colocar aqui da 910 

comunidade, mas não vou ter tempo para isso, 2 (dois) minutos apenas, então 911 
eu fiz um resumo aqui de umas coisas que eu acho importante, uma delas é a 912 

sugestão em relação ao estacionamento no centrinho da barra da Lagoa, que 913 
esse estacionamento ele se modifique, ele ao invés de ser um estacionamento 914 
liberado, que tem ali um estacionamento mesmo que seja pago para dar 915 
oportunidade para as pessoas deixar o seu carro ali, não é, o que acontece é 916 

que o pessoal do outro lado do Rio acabou deixando o carro ali, o carro fica muito 917 
tempo parado, não é, e na minha avaliação esse carro deverá ter uma 918 
rotatividade maior. A segunda questão é relacionada com a ocupação 919 
desordenada da barra da Lagoa, tem uma ocupação muito grande aqui na barra 920 
da Lagoa, a gente considera uma ocupação irregular, eu fui assistir essa mesma, 921 

esse mesmo evento na Lagoa da Conceição e o prefeito disse que a prefeitura 922 
não tem condições de fiscalizar, não é, é função da prefeitura, ela deve fiscalizar 923 

e eu quero acrescentar aqui a sugestão de para que nesses casos, não é, a 924 
prefeitura aí para quem construir regularmente adiciona aí uma multa. Quem 925 
construir regularmente que receba uma multa, tem que ter, e a outra questão é 926 
sobre Avenida da Rendeiras, o que fizeram ali na verdade, é a avenida da 927 
rendeira, o que a prefeitura está fazendo é absurdo, porque está criando e vai 928 
continuar, fila de quem mora aqui na região vai ter fila para passar na avenida 929 
da rendeiras, tá.” Sr Carlos Alvarenga diz: “Senhor, é, não uso, é importante 930 
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registrar para o senhor porque eu vi que o senhor ficou preocupado com o tempo, 931 

sua manifestação não se resume aqui, senhor, você pode fazer uma consulta 932 
pública inclusive para fazer um protocolo de várias páginas nós vamos prestar 933 
atenção em todos, ok, obrigado pela sua manifestação. Sr. Carlos Alvarenga 934 
agradece e chama o Sr. José Irineu da Silva, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa 935 
noite a todos, eu não vou me alongar muito, a minha preocupação com esses 936 

investimentos na barra da Lagoa que está previsto e já está acontecendo, é o 937 
esgoto que não foi completado aqui na barra da Lagoa, essa atribuição é de 938 
responsabilidade, é de responsabilidade do poder público, poder público cobra 939 
todo mês a nossa tachinha de esgoto, mas não retribui para dar o complemento, 940 
cidade da barra, por exemplo, está pela metade, uma vergonha mas está saindo 941 

um monte de prédio, não sou contra, não sou contra empresário, não é, 942 
empresário está investindo e empregando, mas também tem que ter o esgoto, 943 

sem isso não dá para construir prédios, não é, e nem se avantajar, a mesma 944 

coisa, a situação, a situação dessa rua aqui na frente, Altamiro Barcelos Dutra, 945 
já é um fato consumado, como é que você vai fazer, vai fazer a avenida da 946 
rendeira, não é a mesma situação? Vai estreitar ela? Você já está precisando de 947 

largura, como vai indenizar cada casa que está em cima da, tem uma que estão 948 
até “afastadinho”, mas tem outros que não, mas quem é que vai indenizar isso 949 
aí, que tem dinheiro para indenizar isso aí, é o empresário que vai ter que 950 

indenizar? Agradeço a gentileza de todos pela escuta. Sr Carlos Alvarenga diz: 951 
“Nós te agradecemos, senhor, antes de dar a palavra ao Sr. Pasquali, vou 952 

chamar os próximos 4 (quatro): Rodrigo da Silva Vieira, Paulo Horta, Karina 953 
Alcubierre, Osvani Cantalício Gonçalves. Na sequência, passa a palavra ao Sr 954 
Luiz Pasquali, por 2 (dois) minutos que diz: “Pessoal, boa noite a gente fica feliz 955 

que está se discutindo plano diretor, depois da gente ter ficado 7 (sete) a 8 (oito) 956 
anos discutindo um plano diretor, e o grupo apontou inúmeras falhas, a gente fez 957 

uma listagem como não foi pedido para contribuição, se a prefeitura naquela 958 
época tivesse a considerado aquilo que a comunidade é indicou, a situação 959 

estaria muito melhor, a começar pela questão da mobilidade urbana, se fala em 960 
carro mas não se fala em pedestre, essa avenida aqui na frente, como foi citado, 961 

tem casas que tem muros que estão a 50 (cinquenta) centímetros do meio-fio, e 962 
a prefeitura poderia fazer uma proposta para os proprietários em torno em 963 
discurso de IPTU e poder ampliar essas essa via de pedestre na calçada, nem 964 
a própria prefeitura seguiu o plano, o nosso centro de saúde que presta um 965 

excelente serviço, está com um recuo uma calçada de 2 m, quando deveria de 966 
ter de 3 (três), tem que fazer a lição de casa também é o poder municipal, então, 967 
a gente outra é uma questão que eu vou levanta, aproveitar que ela tem que ser 968 
rápido, o nosso, nós indicamos do plano mudança de zoneamento na Prainha, 969 
no morro Torquato, na Fortaleza, que é absurdamente até hoje está com uma 970 

VL, que significa com a VL não tem não se pode implantar o esgoto, a PL 971 
desculpe, não se pode implantar o esgoto, até quando que nós vamos ficar 972 

poluindo a Lagoa porque o poder público não, não abre a mão, não troca o 973 
saneamento, posso pedir, essa rua sem saída que foi uma briga para deixar uma 974 
saída de pedestre, a gente ficou 7 (sete) anos para trabalhando aqui para 975 
conseguir que as pessoas passassem aqui, porque as pessoas não passavam 976 
porque o proprietário não queria derrubar o muro, e cadê a fiscalização, tem ruas 977 
aí que tem uma casa fechando a rua, por que a prefeitura não vai lá e não 978 
indeniza? Isso foi tudo apontado no plano, sem contar, no plano específico da 979 
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barra da Lagoa de 92 (novena e dois), que o IPUF fez e botaram acho, eu acho 980 

que botaram para usar no banheiro porque nunca fizeram o que deveriam ter 981 
feito e agora espero que essa administração, e esse estacionamento que foi 982 
falado fiz e levou 3 (três) anos para conseguir implantar, foi o primeiro estudo 983 
feito junto com a comunidade antes do plano diretor, está aí a gente está aí de 984 
novo batendo na mesma tecla, 10 (dez)  anos depois. Muito obrigado” Sr Carlos 985 

Alvarenga diz: "Obrigado, nós agradecemos” e passa a palavra para Sr. Rodrigo 986 
da Silva Vieira,  por 5 (cinco) minutos, que diz: “Boa noite pessoal, sou Rodrigo 987 
da Silva Vieira estou diretor de desenvolvimento urbano da ACIF, representante 988 
da ACIFno conselho da ,e também no conselho municipal de saneamento, mas 989 
acima de tudo sou manezinho, nativo do Campeche, família toda nativa de 990 

algumas gerações aí da ilha, e a gente tem muito carinho pela barra da Lagoa, 991 
né, jogou um futebol amador aqui contra o barrense, o veio pescar uma Lula, 992 

tem muito carinho por isso aqui, então é primeiro eu queria pessoal, a gente 993 

participa de plano diretor desde 2007 (dois mil e sete), e nunca vi uma 994 
organização assim, então parabenizar a estrutura que a prefeitura está 995 
colocando nesse sentido e tornando o ambiente da audiência pública retornando 996 

ao ambiente de audiência pública ambientes organizados de de reais 997 
discussões, tá, e queria falar um pouco sobre convergência e divergência, não 998 
é, eu acho que todo mundo aqui tem convergências e divergências, eu vejo muita 999 

gente começando esses debates pelas divergências, se a gente tiver 10% só de 1000 
convergência, vamos buscar esses 10 (dez)% de convergência, vamos começar 1001 

por aí, para a gente tentar construir, separar um pouco mais o nós e o eles, né, 1002 
separar os 2 (dois) lados como está se colocando aí, e pensar numa cidade 1003 
realmente mais humana, inclusiva para todo mundo aí. É, Florianópolis hoje, 1004 

ACIF tem um levantamento só do sul da ilha, não é, a cidade irregular, ela cresce 1005 
irregular, só do sul da ilha a gente fez um levantamento em 2014 (dois mil e 1006 

quatorze) para cá, da implantação da 482 (quatrocentos e oitenta e dois), a gente 1007 
tem 4500 (quatro mil e quinhentas)  unidades com destinas lá, então a cidade 1008 

está sangrando pessoal, como está aí sem estímulo a construção de alguma 1009 
forma regular, não é, as medidas que têm foram tentadas como freio do plano 1010 

diretor, freio a chegada de gente, não está parando de chegar, então a cidade 1011 
está continua crescendo mas de uma forma irregular, 2014 (dois mil e quatorze) 1012 
para cá a gente teve 30.000 (trinta mil) lotes lançados no cadastro imobiliário da 1013 
prefeitura, 900 (novecentos) foram de forma irregular, os outros 29.100 (vinte e 1014 

nove e cem)foram irregulares, então a gente tem tem que parar e mexer, só que 1015 
não queria falar só de plano diretor não, queria falar aqui que a gente pensa lá 1016 
na associação comercial em 3 (três) eixos que a cidade não pode parar de 1017 
crescer, um deles é o plano diretor, uso e ocupação do solo, a gente precisa se 1018 
organizar com o que já está aqui o que vai chegar, Florianópolis não vai parar de 1019 

crescer, então está aí, tudo o que a gente decide aqui hoje, que às vezes a gente 1020 
está sendo muito momentâneo até ser implantado, até isso passar pelo crivo de 1021 

aprovação de projetos do IPUF com a nova diretriz, e até na prática realmente 1022 
está chegando pessoas a ocuparem esses novos empreendimentos, a gente tá 1023 
falando no ciclo de no mínimo 3 (três) anos aí, então os impactos aí de de fluxo 1024 
a gente tá falando há 3 (três) anos, a gente tem 3 (três) anos para trabalhar em 1025 
outras esferas também, e aí toca no segundo ponto saneamento, que eu acho 1026 
que é o principal aí não é principalmente pela Lagoa da Conceição, pela Barra 1027 
da Lagoa, o canal da barra eu acho aqui prefeitura, nesse sentido a ACIF já 1028 
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abraçou essa bandeira, e a gente está na hora de tocar na ferida de 1029 

Florianópolis, que a gente fala muito que não tem capacidade de suporte, né, 1030 
mas lá a gente tem falado que não tem capacidade de Kazan, eu acho que hoje 1031 
é casado o modelo que ela está, como ela está implantada, não dá a pessoal, a 1032 
gente precisa mudar, a gente precisa mudar esse modelo e arrumar pensar junto 1033 
uma estratégia que funcione, é difícil porque o abastecimento de água nossa não 1034 

vem daqui, não é, mas se a gente tiver um investimento necessário, a gente pode 1035 
explorar melhor o Rio Cubatão, Rio Tijucas, o Rio Biguaçu, investir em 1036 
preservação de água para que a gente não fique aí no verão com medo de faltar 1037 
água na ponta das nossas casas, a CASAN arrecada na grande Florianópolis 1038 
hoje 44% (quarenta e quatro) da receita de Florianópolis, alguém aqui sabe 1039 

quanto que ela deixa de volta pelas nossas contas, não chega a 17% 1040 
(dezessete), então subsídio cruzado não é legal isso, previsto na lei então a casa 1041 

está exportando a nossa tarifas, exportando a nossa tarifa daqui para fazer 1042 

política em outros estados, a gente tem que parar com isso tá, então e o terceiro 1043 
ponto é infraestrutura, e aí na infraestrutura eu queria destacar um ponto aqui, 1044 
que ACIF pode ajudar que é a energia tá, Michel, aí através do núcleo de energia 1045 

solar fotovoltaica da ACIF, hoje eu recebi uma preposição lá e vem falar sobre 1046 
isso, e colocar à disposição, tá, para que a gente pense nessas praças públicas, 1047 
parques públicos, com energia solar e energias renováveis aí, os próprios 1048 

prédios públicos da prefeitura daqui a pouco adotar como exemplo, né, porque 1049 
não a gente tem um totem de carregamento de celular nos pontos de ônibus, nos 1050 

terminais, e a gente pensar nesse sentido, setor privado, estímulos reais, as 1051 
construções, não é, que funcionem na prática com energia renovável, incentivos 1052 
fiscais, não é, a isenção de ISS, IPTU tem tanta medida que a gente pode fazer, 1053 

carro elétrico daqui a pouco está aí, é uma realidade porque não a gente já 1054 
pensar em estruturas que permitam uma tomada lá pra carregador elétrico, para 1055 

carro, uma bicicleta, não é, beleza pessoal acho que tem mais 1 (um) minuto 1056 
aqui, eu queria só bater aí para a gente conscientizar também que eu tenho visto 1057 

muito 2 (dois) comportamentos em Florianópolis hoje, é, o primeiro 1058 
comportamento é o nativo, como eu, nativo daqui, mas que pensa que ninguém 1059 

mais deveria ter chegado e ninguém mais pode chegar, esse é um 1060 
comportamento que eu acho que é o típico, a cidade vai crescer, e depois tem 1061 
um segundo comportamento, quem veio de fora, chegou não respeita o nativo 1062 
que aqui já estava, e também pensa que pegou o seu último lugar ao sol e o 1063 

vizinho não pode mais chegar também, né, os famosos ambientalistas de terreno 1064 
dos outros, então, acho que isso, a gente tem que pensar nesse sentido qual é 1065 
o terceiro tipo de personalidade que a gente vai fazer, quem que vai mudar, tá, 1066 
Florianópolis não vai parar de crescer, a gente está no desejo do mundo, a gente 1067 
está no olho do furacão, é utopia pensar que não, então ou a gente pensa com 1068 

inteligência para ocupar o nosso solo de forma certa ou não. Obrigado.” Sr. 1069 
Carlos Alvarenga agradece e passa apalavra ao Sr. Paulo Horta  por 2 (dois) 1070 

minutos que diz: “Boa noite a todas e todos, aos senhores na mesa, primeiro cria 1071 
a apelar mais uma vez como tenho feito nas demais audiências, como é que está 1072 
a demanda para gente ter as oficinas, vai sair? Não, pelo visto não, mas é nosso 1073 
direito ter oficinas, é nosso dever participar, o artigo 225 (duzentos e vinte e 1074 
cinco) da Constituição diz isso, se a gente quer um ambiente saudável e 1075 
preservado é nosso dever participar, então aqui como professor da universidade 1076 
federal de Santa Catarina eu coloco também a nossa instituição como parceiro 1077 
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nesse processo, a prefeitura deveria ir lá fazer um convite para o reitor para a 1078 

gente participar dessa discussão ampla, não é, uma discussão limitada a 2 (dois) 1079 
minutos, uma discussão que tem até 2024 (dois mil e vinte e quatro)para se dar, 1080 
e aí sim nós vamos construir a cidade que nós merecemos e vamos nos orgulhar 1081 
delas, dos nossos bairros, para as nossas crianças que vão crescer aqui com 1082 
saúde, vamos poder sim receber as pessoas mas com segurança, nós estamos 1083 

vivendo em um planeta pessoal, tive a honra de representar o Brasil nas Nações 1084 
Unidas, e estão vivendo num planeta cada vez mais perigoso por conta das 1085 
mudanças climáticas, elevação do nível do mar, acidificação do oceano, o 1086 
aquecimento enfim tudo isso demanda planejamento para termos a adaptações, 1087 
a pesca que tanto honra a barra da Lagoa, uma comunidade, esse lugar merece 1088 

esse zelo da prefeitura, esse zelo das nossas instituições, eu estou apelando 1089 
aqui para aquilo que nós temos de mais nobre na humanidade que é ética, que 1090 

é moral, a gente não tem o direito de passar por cima daquilo que a ciência está 1091 

falando a décadas, ignorar que, sim, todo o sistema tem seu limite, nós moramos 1092 
numa ilha e essa ilha tem seu limite e esse limite está para ser extrapolados, 1093 
uma cidade com mais de 500.000 (quinhentos mil)habitantes, pessoal, tem mais 1094 

60% (sessenta) de chance de sofrer desastres graves e causar sofrimento, 1095 
causa dor, de causar mortes, então nós estamos falando pessoal de uma cidade 1096 
que pode sim ser saudável, mas ela depende de um planejamento, de um 1097 

planejamento bem estruturado com a participação de todos nós, e assim nós 1098 
poderemos sim nos orgulhar do futuro que a gente vai deixar para as nossas 1099 

crianças, e poder dizer poxa a gente trabalhou duro todo mundo junto 1100 
independente das diferenças e das bandeiras políticas ou partidárias, e aí 1101 
construir a segurança que a barra da Lagoa pode construir para suas crianças e 1102 

nessa escola.” Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. Karina Laisa 1103 
Alcubierre, NEIM Colônia Z11, por 5(cinco) minutos, que diz: “Boa noite, eu 1104 

estive presente na audiência do Rio Vermelho e percebi que, assim como eu, 1105 
toda a comunidade, bem como as entidades presentes estão completamente 1106 

insatisfeitas com a revisão do plano diretor apresentado pelo executivo, avalio 1107 
que a solução para o histórico descaso do poder público em relação à falta de 1108 

infraestrutura e aos enormes problemas sociais e ambientais que temos não são 1109 
as construções de prédios planejados e suas outorgas que tanto nos apresentam 1110 
como mágica, isso é falacioso, mentiroso e retira da população a transparência 1111 
da administração do dinheiro público, queremos orçamento e administração 1112 

participativa, bem como um poder popular de políticas públicas permanentes, e 1113 
não eleitoreiras e “Instagramamáveis. Meu nome é Karina, eu moro no Rio 1114 
Vermelho eu sou funcionária pública, professora do NEIM Colônia Z11 (Z onze), 1115 
estudo e trabalho com pesquisa em políticas de educação a infância e cultura na 1116 
Universidade Federal, onde eu estou realizando doutorado no momento, além 1117 

disso, lá no Rio Vermelho e aqui eu só estou escutando a apenas vozes adultas, 1118 
analisando os rumos da cidade e vi uma mesa diretiva completamente 1119 

masculina, em casa eu percebi que essa audiência pública conquistada pela 1120 
resistência de coletivos sociais e pelos vereadores da posição da Câmera da 1121 
Câmara seria a chance de levarmos as falas e o querer infantil para a discussão 1122 
política, já que elas impactam diretamente o futuro das crianças, a educação 1123 
infantil e as pesquisas sérias sobre infância e com crianças trabalham, tem 1124 
trabalhado exaustivamente para que todas elas sejam inseridas socialmente 1125 
como sujeitos de direitos, mas queremos avançar nessa luta e pontuar que as 1126 
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crianças precisam ser consideradas também como sujeitos políticos e de política, 1127 

as rodas de conversa que temos com as crianças é uma metodologia que 1128 
possibilita essa construção, a educação para a infância dessa forma não é o 1129 
brincar de mentirinha, bem ao contrário faz de conta de verdade, ele é atividade 1130 
infantil da reprodução dialética da cultura e da vida real, e a possibilidade onde 1131 
as crianças realizam contraditório e a negação da realidade vivida, podendo 1132 

criticar e participar dela ativamente por meio dos seus singulares modos de ser 1133 
de aprender e de recriar, agora eu trago aqui essa perspectiva de trabalho na 1134 
prática das professoras Daniela, minha colega também na universidade, ao lado 1135 
das parceiras e profissionais dela, da Vivi, da Paulinha e da Ana Carolina, com 1136 
apoio das demais profissionais das Z11 (Z onze), que organizaram pequenas 1137 

assembleias com as crianças do grupo 6 m(seis), para discutir de verdade plano 1138 
diretor, as crianças aprenderam que significam essas audiências e depois 1139 

desenharem, se expressaram as reivindicações para o bairro e para a cidade, a 1140 

escola da infância e assim a vida real e não uma imitação dela, de forma crítica, 1141 
o Theo, entre 5 (cinco) e 6 (seis) anos relatou que ele treinava a pipa no caminho, 1142 
no campinho, mas agora tem um prédio no lugar, isso mostra como o avanço 1143 

desordenado especulativo da construção civil não prevê espaços brincantes e 1144 
de lazer, ele também relatou que viu um peixe morto nas rendeiras e se referindo 1145 
portanto as consequências do crime ambiental ocorrido em 2021 (dois mil e vinte 1146 

e um), em decorrência do rompimento da barragem da CASAN, quais são as 1147 
verdadeiras propostas para o saneamento básico da cidade? A Alice pergunta 1148 

para a mesa diretiva, como vamos cuidar de tanto lixo? E acrescentamos com 1149 
ela como garantir a ampliação do gerenciamento dos resíduos de forma 1150 
qualitativa diante da ampliação das terceirizações que tanto tem feito decair a 1151 

qualidade, por se tratarem de empresas que visam lucro e não políticas públicas 1152 
sociais, queremos a COMCAP de volta em toda a cidade. A Gabriela exige que 1153 

é preciso plantar árvores “profes” e perguntamos quais são as políticas de 1154 
preservação ambiental que são de fato nessa revisão? O Vitor exige que não 1155 

podem deixar a barra da Lagoa sem água já que em determinadas temporadas 1156 
por conta do aumento da população as casas têm abastecimento comprometido 1157 

e perguntamos quais as políticas de preservação dos nossos mananciais nesta 1158 
revisão que não foram relatados até agora? O Bernardo disse que seria legal ter 1159 
mais lugares para andar de bicicleta, já que ele vai para a Z11 (Z onze) por meio 1160 
deste transporte, mas expõem com isso a realidade de tantas outras crianças, 1161 

professoras e famílias, a minha inclusive dessa forma ele denuncia a ausência 1162 
completa de ciclovias e ciclofaixas na barra, mas também nos bairros vizinhos, 1163 
há quantos anos a gente pleiteia esse conflito ciclofaixas e ciclovias ligando 1164 
Lagoa, Barra, Rio Vermelho até os Ingleses, são muitos os casos de 1165 
atropelamento, eu mesmo já fui atropelada, e a Emily pleiteia eu quero casas 1166 

para brincar nas árvores elas querem trocar para além das falas infantis a direção 1167 
da nossa cidade pleiteia mais segurança, essas foram as falas das crianças da 1168 

Z11 (Z onze) elas denunciam e revelam a realidade social e as desigualdades 1169 
que existem nessa cidade, não é um plano diretor cheio de prédios especulativos 1170 
da imprensa da construção imobiliária que vai fazer com que isso se resolva, a 1171 
gente quer que as falas das crianças também sejam levadas em contas nesse 1172 
Plano Diretor. Obrigado.” Sr Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado, queria antes 1173 
de dar continuidade, cumprimentar a Coordenadora Ambiental da Comissão, 1174 
Beatriz Kowalsky superintendente da FLORAM, obrigado sua presença. O Bruno 1175 
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Palha, também da FLORAM, obrigado pela presença. Obrigado Alexandre, ele 1176 

lembrou que é que a contribuição que você fez, é, que você fez a leitura Karine, 1177 
pode fazer o protocolo na consulta pública também, tá, que ela vai nos auxiliar 1178 
bastante nos trabalhos. Na sequência, passar a palavra para Sr. Osvani 1179 
Cantalício Gonçalves representando a Federação Nacional dos 1180 
Trabalhadores de Transporte Aviário, por 5(cinco) minutos, que diz: Quero 1181 

cumprimentar os senhores, boa noite, e a plateia, senhoras e senhores meu 1182 
respeito e a minha admiração, eu sou representante da Federação Nacional dos 1183 
Trabalhadores de Transporte Aviário e da pesca, federação a sede é no Rio de 1184 
Janeiro e nós temos aqui um escritório regional que atende Paraná, Santa 1185 
Catarina e Rio Grande do Sul. Os trabalhadores da pesca são atendidos nessa 1186 

federação nacional e temos o sindicato dos pescadores de Santa Catarina, eu já 1187 
fui presidente desse sindicato durante 3 (três) mandatos consecutivos, e chegou 1188 

o ano passado em maio, terminou o meu período no sindicato da pesca, sou 1189 

representante da federação, bom, eu sou nativa aqui da barra da Lagoa, tenho 1190 
63 anos de idade, e a Barra da Lagoa aqui onde esse colégio é uma roça de 1191 
mandioca, só para você ter uma ideia, a Barra da Lagoa cresceu 1192 

assustadoramente, mas o poder público, só para vocês entender, ele esqueceu 1193 
da Barra da Lagoa, a parte de lá do canal é a Barra da Lagoa, não é uma outra 1194 
cidade, não pertenço a outro país, é a Barra da Lagoa pertence ao município de 1195 

Florianópolis, e o poder público de Florianópolis pouco faz pela Barra da Lagoa, 1196 
é, nós temos aqui no canal da Barra da Lagoa, entrada principal ali na Fortaleza, 1197 

senhores conhecem a ponte da Fortaleza, ali está completamente, é, precisa ser 1198 
retirado todo aquele material, eu não vou dizer que está assoreado porque já 1199 
passou do assoreamento dali, então precisa ser retirado toda aquele material, 1200 

mas infelizmente como o plano diretor veio para a Barra da Lagoa, não convidou 1201 
completamente o poder público federal, estadual e só está aqui o poder público 1202 

municipal e infelizmente não vai poder dar assistência para atender ali o 1203 
desassoreamento do canal da Barra da Lagoa, então nós temos 3 (três) 1204 

problemas sérios aqui na Barra da Lagoa; são esse assoreamento ali no canal 1205 
que dificilmente as embarcação já estão passando por ali, e no verão a tendência 1206 

com a maré seca fica cada vez piores a embarcação passar ali, e é uma 1207 
vergonha, e o outro problema é o cemitério da Barra da Lagoa que o Plano 1208 
Diretor não completou aqui, o cemitério da Barra da Lagoa hoje não tem como 1209 
enterrar um cidadão que morre aqui para enterrar no cemitério da Barra da 1210 

Lagoa, mas o poder público e o plano diretor não conta com isso, esquece isso 1211 
e o cidadão morre é preciso enterrar, não é, então nós temos o assoreamento 1212 
ali da Fortaleza, temos a rede de esgoto lá na Prainha e no lado do Torquato que 1213 
o plano diretor também não contempla e a CASAN não está aqui por isso, está 1214 
faltando nessas reunião para discutir plano diretor, tem que fazer a reunião 1215 

completa, tem que trazer os poderes públicos estadual, federal e municipal e 1216 
você sabe por que que não foi dragado ali na Fortaleza da barra da Lagoa? 1217 

Porque o Ministério Público federal não admite retirar areia dali porque não tem 1218 
lugar para botar, foi o que eles passaram a informação para o sindicato dos 1219 
pescadores quando eu era presidente, então a prefeitura não tem poder para 1220 
decifrar toda aquela situação ali na Fortaleza da Barra da Lagoa, porque é áreas 1221 
federais e vocês sabem que áreas federais o município tem que pedir permissão 1222 
para o governo federal, através dos órgãos competentes, não é, então é uma 1223 
situação difícil, a prefeitura tem coisas que ela não tem poder para resolver e eu 1224 
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vou citar um outro problema aqui na Barra da Lagoa, nós temos o parque 1225 

Florestal aqui, que não é só o do Rio Vermelho e todo mundo fala Parque 1226 
Florestal do Rio Vermelho, quem foi expulso dessa área, foi o povo nativo da 1227 
Barra da Lagoa, foi o meu pai antes de falecer foi expulso daqui, foi o padrinho, 1228 
meu padrinho que era dono dessas terras que doou para a prefeitura para fazer 1229 
essa escola e eu estudei infelizmente não foi nessa escola, foi numa outra 1230 

casinha que tinha ali, cara, a gente dizia que era a casinha do de João, então 1231 
aqui nós não podemos passar dentro do parque Florestal para você ir para a 1232 
beira da Lagoa, mas pode construir 3 (três)camping de forma irregular, se é um 1233 
parque não pode ter camping ali então, um Camping do Escoteiro, tem um outro 1234 
Camping Clube do Brasil ali que eu não sei como é que funciona, e tem um 1235 

Camping da Polícia Militar e esses camping hoje 30 onde é que estão colocando 1236 
esgoto ali tem mais de 400 (quatrocentas)  barracas no Camping da Polícia 1237 

Militar, onde é que estão colocando todo esse esgoto, toda essa m**** que sai 1238 

ali, joga para onde? Joga para o canal e joga para Lagoa e a CASAN ainda não 1239 
trouxe solução para o problema do esgoto aqui na metade do Camping do 1240 
Parque Florestal e toda essa situação da barra da Lagoa é de alarmantes, é uma 1241 

situação alarmante e cidadão.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado pela 1242 
sua manifestação senhor, chamar os próximos 4 (quatro): Ana Falcão, João Luiz 1243 
Silveira (Vereador João da Bega), Lucas Eduardo Brum de Matos do Serviço de 1244 

Assessoria Jurídica SAJUU/UFSC, o Vereador Renato da Farmácia. Sra. Ana 1245 
Falcão a palavra e sua por 2 (dois minutos).  “Boa noite, cumprimento à mesa, 1246 

moradores da Barra e presentes, eu sou supervisora escolar nessa escola, 1247 
efetiva no último concurso de 2019 (dois mil e dezenove), cheguei nesta escola 1248 
exatamente dia 11 (onze) de abril, e durante 11 (onze) dias eu resolvi ficar 1249 

olhando apenas, né, nesse meu olhar estacionamento para deficientes aqui na 1250 
escola nós não temos, e nós temos um grande grupo de deficiente, pintura da 1251 

faixa de embarque desembarque pedido por muitas vezes e até agora nada, 1252 
escolas tantas coisas nós estamos precisando urgentemente, precisamos de 1253 

uma brinquedoteca, melhorias na escola, uma pintura que brigue os olhos 1254 
dessas crianças, espaço de sala para professores com olhares encantadores 1255 

para dar mais vida às nossas aulas, mas ainda queremos agradecer que hoje 1256 
não está chovendo porque dia de chuva é goteiras nesse espaço, hoje ele está 1257 
brilhando mas nós precisamos reivindicar e dizer que pintura dar vida a uma 1258 
comunidade escolar sim, os estudantes é que falam que falta lazer para eles na 1259 

comunidade, então estou botando mesas de jogos, a gente está tentando brilhar 1260 
os olhos dessas crianças, nós temos 550 (quinhentos e cinquenta) crianças e 1261 
além nos diz o secretário de educação que aqui está que nós precisamos diante 1262 
de si 550 (quinhentos e cinquenta)  crianças, tantos auxiliares de ensino, ótimo 1263 
é a lei, mais infelizmente veio a pandemia, nós precisamos de mais um auxiliar 1264 

de ensino urgente para dar conta das nossas aulas, melhor aprendiz, quem sabe 1265 
fazer um projeto para os oitavos e nonos anos, temos o prazer de falar que nosso 1266 

aluno daqui chamado Mundo entrou no ISFC pela concorrência geral em primeiro 1267 
lugar, gabaritou em matemática e português, qualidade da nossa escola pública 1268 
sim, mas nós precisamos de uma escola que funcione e não só o dia de hoje 1269 
que as luzes estão acesa, nós tivemos mais de 30 (trinta) funcionários 1270 
trabalhando aqui exatamente em 2 (dois) dias e isso tem que ser uma frequência, 1271 
luz na escola, salas organizadas e limpeza da escola, é normal, é o dia a dia, 1272 
estou falando como cidadão e para uma escola que eu estou como supervisora. 1273 
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Sr Carlos Alvarenga agradece e chama o Vereador João Luiz da Bega, por 5 1274 

(cinco) minutos que diz: “Boa noite a todos, queria cumprimentar a mesa, queria 1275 
cumprimentar o vereador Renato, em nome do vereador Renato cumprimento 1276 
meus pares que estão presentes, e cumprimetar a toda a comunidade da Barra 1277 
da Lagoa, iniciar falando que sinto a falta de mais moradores, estou vendo aqui 1278 
algumas cadeira vazia, infelizmente, vou tentar ser breve, até porque depois 1279 

quando esse projeto chegar na Câmara eu vou ter mais tempo também de poder 1280 
me manifestar, mas não poderia deixar de passar como morador que sou da 1281 
Barra da Lagoa, um bairro que eu já o botou esse mês inclusive completando 20 1282 
(vinte)  anos que mora nesse bairro abençoado de Florianópolis, Barra da Lagoa, 1283 
mas eu vi aqui que me permite a parte da prefeitura falar algumas coisas que eu 1284 

agora eu vou falar também como morador que sou, eu vim aqui falar sobre 1285 
mobilidade nós temos sim um problema seríssimo da Barra da Lagoa, 1286 

mobilidade, mas independente do plano diretor, eu tenho lutado mas eu vou pedir 1287 

o esforço da prefeitura, vou fazer um apelo agora, quando nós falamos de 1288 
mobilidade nós podemos ações simples, hoje as calçadas da barra da Lagoa são 1289 
pequenas e ainda tem um poste no meio da calçada, não podemos admitir o 1290 

secretário de mobilidade, a CELESC é obrigado a tirar os postes da calçada, é 1291 
um absurdo a calçada é pequena, aí eu já vi senhora cair porque tem que desviar 1292 
tem um desvio cai, então a Secretaria de mobilidade poderia sim, fazer uma ação 1293 

urgente exigir da CELESC que tire todos os postos pelo menos da calçada, já ia 1294 
começar a melhorar a mobilidade tá, eu também me permite, eu escutei 1295 

atentamente aqui o representante da ACIF,  achei importante, mas vou discordar 1296 
também, quando ele falou da CASAN. A CASAN pessoal ela é uma 1297 
concessionária da prefeitura, quem tem que mandar na casa é a prefeitura, para 1298 

a Prefeitura tem que ter um planejamento, tem que ter um plano sim de 1299 
saneamento a Barra da Lagoa não permite mais nós ter cidade da barra, nós 1300 

temos Fortaleza, nós temos o morro do Torquato, nós tem a Prainha sem esgoto, 1301 
não permite, não permite mais, a prefeitura tem que cobrar da CASAN, sim, isso 1302 

não depende do plano diretor, para finalizar eu espero que aqui que a população 1303 
seja escutada assim vou ficar atentamente escutando todo, espero que todas as 1304 

reivindicações estejam na minuta que vai chegar na Câmara, espero e aí sim 1305 
vou poder me decidir, mas eu queria dizer, que as pessoas vou ser não vou 1306 
ocupar os meus 5 (cinco) minutos que as pessoas mais importantes são vocês, 1307 
moradores vocês é que têm qu e ser escutado, a mim aos vereadores, e a eles 1308 

têm que escutar. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o Sr Lucas 1309 
Eduardo, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a todos, agradeço a 1310 
oportunidade de estar aqui participando dessa audiência, vou utilizar o espaço 1311 
para fazer mais uma vez que eu acabei fazendo na Lagoa, que é denunciar 1312 
exatamente o que a prefeitura faz nesse espaço da da da revisão do plano 1313 

diretor, que ele faz aqui exatamente um teatro, audiência pública ela só existe 1314 
hoje porque teve decisão judicial para que ela aconteça, até então o que eles 1315 

tentaram fazer foi tratorar esse processo, e eles continuam sempre tentando 1316 
tratorar, a gente hoje discute um plano diretor que não existe, nós não temos 1317 
uma minuta, nós não temos algo para trabalhar em cima dele e fazer as nossas 1318 
críticas, tratam a gente, a população, como uma pessoa que não tivesse 1319 
capacidade de entender aquilo está escrito, entre a população nós temos 1320 
arquitetos, que nós temos engenheiros, nós temos pessoas que são capacitadas 1321 
também para contribuir e a gente contribui com as críticas acima de um texto 1322 
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que existe e não acima de uma premissa que nunca foi construída, pelo contrário 1323 

eles excluíram a minuta que tinha sido disponibilizada, para discutir apenas a 1324 
partir dessa abstração que foi construída e apresentada aqui, eu trago um dos 1325 
exemplos quando eles falam que a contra a revisão do plano diretor vai resolver 1326 
o problema da habitação social o déficit adicional que existe em Florianópolis, 1327 
eles não apresentam nada que diga isso, eles não apresentam nada que vai 1328 

exercer exatamente isso, eles falam que vai ter incentivos eles falam que vão 1329 
ajudar os empresários a construir, mas não falam como eles vão controlar os 1330 
preços dos aluguéis nos centros urbanos, eles não falam como eles vão garantir 1331 
o acesso da população que precisa de uma de um edifício, de uma casa para 1332 
morar, eles não garantem nada, que eles estão fazendo aqui apenas vou ser um 1333 

processo para depois aprovar uma minuta em portas fechadas de novo na 1334 
Câmara, e aí eu faço um convite aos vereadores que aqui estão o governador 1335 

João, o Vereador Afrânio e todos os outros que estão, que quando chegar a 1336 

minuta traga de volta, que tem a mesma audiência pública que a gente possa 1337 
também fazer voz ativa na parte deliberativa, e não só em algo que não a gente 1338 
não tem garantia nenhuma que vai ser escutado, agradeço a oportunidade.” Sr 1339 

Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para o Vereador Renato da 1340 
Farmácia que diz: “Boa noite a todos, quero aqui saudar os moradores, em bom 1341 
número, representativos, saudar a mesa, e dizer de que fomos criticados porque 1342 

a cada 2 (dois) dias nós estamos participando de todas as audiências públicas e 1343 
falamos contra a verticalização e contra adensamento, ora nós como vereadores 1344 

que vamos analisar o que vai para a Câmara, vamos conferir e vamos solicitar 1345 
mais 5 (cinco) audiências na cidade para ver se exatamente aquilo que está 1346 
sendo proposto hoje à noite pelos vereadores vai estar sendo contemplado, quer 1347 

dizer que o secretário Mittmann ele pode chegar aqui fazer um convencimento, 1348 
isso o que eles têm colocado aqui não é da nada mais do convencimento, 1349 

legítimos representantes de empreiteiros, porque só se fala em construção e 1350 
aumento, além disso a mesma prefeitura que vem aqui dizer que a Altamiro 1351 

Barcelos Dutra tem que estar mais larga, foi a mesma prefeitura que estreitou a 1352 
Rendeira, há de se entender isso? Nós temos situações aqui na Barra da Lagoa 1353 

que não precisa de plano diretor, eu vou dar um exemplo, o Beco dos Coroas, 1354 
há quanto tempo que precisa de um saneamento, que precisa de uma drenagem 1355 
para que cada chuva não se encha de água, nós temos aqui os pilares que a 1356 
prefeitura colocou, não se fala em questão de mudança climática, quem não se 1357 

lembra que a Barra da Lagoa sofreu muito quando houve aquela maré alta que 1358 
destruiu inclusive muros e casas, não é, o plano diretor não prevê, não fala nisso, 1359 
nós somos uma ilha nós temos um moradias até na beira da Lagoa, da beira do 1360 
mar e não se fala no cuidado que tem que ser no futuro da mudança climática, 1361 
que regras que se põem que não se pode permitir a construção em determinado 1362 

nível, porque a gente sabe que tem um aquecimento global, isso vai modificar 1363 
em muito a ilha e qualquer cidade litorânea, além do mais meus senhores eu 1364 

conheço a Barra da Lagoa eu tive aqui em 77 (setenta e sete), em 80 (oitenta), 1365 
eu tive em 77 (setenta e sete), fiz um levantamento o que é que precisava da 1366 
área da saúde, tínhamos 2000 (duas mil)pessoas morando aqui, na Hercílio Luz 1367 
do centro, naquela batelada de edifício, naquele conjunto naquele muro já tinham 1368 
mais moradores ali do que tinham aqui na Barra da Lagoa na mesma época, se 1369 
nós queremos realmente aumentar os andares, vocês imaginam todas as ruas 1370 
que eles colocaram ali ficarem com 4 (quatro) andares da onde é que nós vamos 1371 
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buscar água? Quantas e quantas vezes aqui tem falta de água no verão tem falta 1372 

de energia elétrica, isso não, isso não é uma mentira, isso é uma verdade, nós 1373 
dependemos aqui do manancial dos ingleses, dependemos da Lagoa do Peri, e 1374 
não se tem conversado com a CASAN, não se traz a CASAN, não se traz um 1375 
comprometimento de que aumentar a população nossa cidade, que talvez nós 1376 
vamos aumentar em quase 200.00  (duzentas pessoas da forma que esse plano 1377 

diretor está sendo colocado, qual é a garantia que nós vamos ter de água 1378 
portanto, meus senhores, eu sou Vereador Renato da Farmácia, eu estou aqui 1379 
na 7 (sétima)audiência pública, eu venho em todas, porque eu estou dando a 1380 
cara para ter o compromisso com vocês de discutir isso, esse projeto do plano 1381 
diretor está sendo tratado com rapidez, interesse de quem? Então eu senhores 1382 

nós temos um ano e meio ainda para discutir, podemos passar muitas e muitas 1383 
situações de forma diferente, se a discussão é de que já foram feitas várias 1384 

oficinas, foram em outras épocas a cidade mudou, aliás a cidade muda todo o 1385 

ano, as pessoas mudam todo ano nessa cidade, então nós precisamos ter uma 1386 
discussão atualizada para ver as necessidades prementes que a cidade tem, 1387 
outra situação nós, é, em pleno verão num domingo à tarde as pessoas levam 2 1388 

(duas) horas da Barra da Lagoa até o Morro da Lagoa, se nós aumentarmos a 1389 
população mais do que vem no verão simplesmente o carro não anda nem para 1390 
um lado nem para o outro, então tudo isso tem que ser muito bem analisado 1391 

antes de chegar aqui permitir que se haja um aumento de outorga, é, nós até 1392 
entendemos que há que deva haver um crescimento, não somos contrário mas 1393 

tem que ser muito bem colocado onde é que esse crescimento, vai acontecer 1394 
não é num pequeno no pequeno bairro, no pequeno distrito que não tem acesso 1395 
nenhum, vocês têm apenas uma rua de acesso para o centro em outra propôs 1396 

ingleses, então se nós não olharmos a infraestrutura de cada bairro que precisa 1397 
acontecer antes do do adensamento e aqui eu vou ser criticado de novo que eu 1398 

falo sempre isso em cada reunião, eu tenho medo desse adensamento, não há 1399 
dúvida, nós temos uma série de problemas cidade a questão da educação temos 1400 

escolas maravilhosas, mas não temos que trabalhar na escola, foi dito aqui agora 1401 
há pouco, nós temos boa saúde, bons posto de saúde mas não temos o médico, 1402 

essa estrutura toda ela está preparada a hora que vê o adensamento, então nós 1403 
estamos aqui para ouvir vocês e para também atender na Câmara Municipal.”Sr 1404 
Carlos Alvarenga agradece e chama os próximo 4(quatro): Gilson Manoel 1405 
Bittencourt, Bambu da Costa, Roseane Panini e Vereadora Carla Ayres. Na 1406 

sequencia chama o Sr. Gilson Manoel Bittencourt que representa o 1407 
Conselho Comunitário da Barra da Lagoa, por 5 (cinco) minutos, que diz: 1408 
“Queria é cumprimentar a mesa, os vereadores presentes, e a comunidade em 1409 
geral, confesso que estou emocionado porque eu tenho na veia amor pela Barra 1410 
da Lagoa e vejo isso nas pessoas que estão aqui presentes, a Barra da Lagoa é 1411 

uma terra farta, falta quase tudo, quando se fala em educação a escola já não 1412 
tem mais vaga, falta vagas, chove, foi feita a reforma há 2 (dois) anos está 1413 

chovendo em várias salas, porque quem fiscalizou, não fiscalizou, então na área 1414 
da educação eu diria que nós estamos bem com um creche nós temos 2 (duas) 1415 
creches, na área da saúde, o posto de saúde da Barra da Lagoa já não atende 1416 
a demanda atual, no verão então nem se fala, falta profissional, medicamento, 1417 
espaço físico, na área da segurança então nem se fala, nós temos um posto 1418 
policial que é fechado praticamente o ano inteiro, na área do saneamento básico 1419 
então gente nós temos o bairro da Prainha sem esgoto, a comunidade do 1420 
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Torquatto, parte da Fortaleza, Cidade da Barra, como vamos falar em 1421 

saneamento básico e preservação do meio ambiente sem isso? A CASAN é a 1422 
grande culpada, mas sim a prefeitura, como disse o vereador, tem culpa sim, na 1423 
mobilidade urbana as Rendeiras, hoje eu sou é coordenador do CODED, que é 1424 
o Conselho de Desenvolvimento do Leste da Ilha, para as obras do leste, 1425 
comecei essa semana a brigar pela Rendeira, porque aquela obra tem deixado 1426 

a barra da Lagoa a mercê, o nosso comerciante, o nosso morador, e foi pensado 1427 
ali muito bem com relação a bicicleta, com relação ao pedestre, mas quando se 1428 
fala em mobilidade esqueceram, esqueceram, é uma grande verdade e vou 1429 
obrigar, as vezes algumas pessoas falam o Gilson gosta de imprensa, gosto sim 1430 
porque a imprensa ela, a imprensa mesmo sexta-feira mesmo nós já vamos ter 1431 

uma entrevista para falarmos da necessidade de desassorear o nosso canal da 1432 
Barra da Lagoa, porque aquilo é emprego e renda, o nosso Pescador de 1980 1433 

(um mil novecentos e oitenta), tinha uma embarcação de 1 (um) T, hoje ele tem 1434 

uma de 20 (vinte) de 15  (quinze) e ele emprega 6 (seis), 7 (sete) famílias. As 1435 
marinas, nós temos 5 (cinco), 6 (seis) marinas que também emprega, então a 1436 
necessidade urgente de desassorear o canal da Barra da Lagoa, outra coisa 1437 

para quem não sabe, os pulmões da Lagoa é esse canal, é o que está 1438 
recuperando esse desastre que aconteceu, que a CASAN acabou provocando 1439 
por não ficar de olho aberto naquela Lagoa de tratamento, então é o canal da 1440 

barra da Lagoa que está aos pouquinho ajudando a recuperar a nossa querida 1441 
Lagoa da Conceição, então eu queria pedir para vocês que não basta estar aqui 1442 

hoje, nós temos que sentir na veia o amor à nossa comunidade, o lugar que a 1443 
gente vive, nós temos por exemplo é o transporte público, o único terminal da 1444 
cidade que não tem uma linha direta até o centro é o da Lagoa, tiraram vários 1445 

,os trabalhadores estão tentando se adaptar aos horários que não existe para 1446 
chegar no seu trabalho, então há uma demanda enorme, espero que os nossos 1447 

vereadores da região, é, se unam em favor do nosso bairro, a necessidade dessa 1448 
força nós temos a prática de que para puxar um barco da água nós temos que 1449 

ter várias pessoas, e essa reunião, por isso que a frase que o conselho 1450 
comunitário sustenta hoje é juntos fizemos a diferença, é junto que nós fizemos 1451 

a diferença, então esperamos que esse plano diretor essa discussão não acabe 1452 
aqui, e que os vereadores principalmente da região que conhece os problemas 1453 
cruciais, a Fortaleza por exemplo não tem é uma área comercial, nós temos 4 1454 
(quatro) restaurantes, 20(vinte) pousadas e não tem área comercial, isso é um 1455 

absurdo a prefeitura não vê isso, o plano diretor não vê isso, então eu queria 1456 
finalizar dizendo o seguinte, fazer um apelo pessoas que deixaram a sua casa 1457 
para vim até aqui, vamos juntos, vamos se juntar para melhorar o nosso bairro 1458 
em todos os sentidos, que em todos realmente está faltando muita coisa. Muito 1459 
obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para Sr. Bambu da 1460 

Costa que canta:  “ blá blá blá blá é, minha interferência vai ser em forma de 1461 
música tá, blá blá blá blá blá blá um pedacinho de Terra perdido nublado, um 1462 

pedacinho de Terra a agonizar, jamais sua natureza sofreu tanta violência, este 1463 
plano golpista, nossa ilha vai ferrar, um pedacinho de Terra perdido nublado, 1464 
refém do jogo matreiro da velha direita tradicional, que usa ao patrimônio público 1465 
sempre a serviço de um plano venal, aí tua Lagoa Formosa, ternura de rosa, a 1466 
agonizar prepara a Jean embusteiro que nas tuas costas bambu vai cantar, a 1467 
nas urnas vai cantar.” Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para Sra 1468 
Roseane Panini que representa a Associação de Moradores do Campeche. Por 1469 
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5 (cinco) minutos e diz: “Parabéns ao músico, é, boa noite a todas e a todos, eu 1470 

sou a Roseane, eu sou a presidente da Associação de Moradores lá do 1471 
Campeche, e assim como muitos pescadores, muitos cantadores de terno de 1472 
reis saíam anos lá do Campeche vinha às vezes a pé, iam lá o seu Alexandre 1473 
Daniel Pescador talvez alguém conheça ele, não sei se tem os pescadores, aqui 1474 
que deveria ter, né, olhe conhece o seu Alexandre, ele falou para mim que ele 1475 

saía às 4 (quatro) da manhã lá do Campeche, vinha vindo eu chegava às 8 (oito) 1476 
da noite aqui na Barra ele vinha cantando o Terno de Reis, entrava nas casas 1477 
era acolhido por essa gente maravilhosa que aqui da barra, que gente linda que 1478 
aqui na Barra, conheço Valdir Agostinho, que ,que compositor, ele tira lixo da 1479 
praia, lixo da Lagoa para fazer arte, cadê os artistas da Barra? Vocês estão 1480 

sendo contemplados com esse plano diretor? Tem também o Nado que eu 1481 
também admiro muito, que é do Boi de Mamão, do Arreda Boi, ele está 1482 

resgatando as cantigas, as ratoeiras, cadê esse pessoal da ratoeira? Estão 1483 

sendo contemplados com esse plano diretor? Bom, além de mim que vem lá do 1484 
Campeche, o seu Alexandre Daniel, que vinha lá quando era pequeno, é, vem a 1485 
água também lá, vocês sabem da água, não é, ou já foi falado aqui, né, o nosso 1486 

vereador Renato da Farmácia falou, a água que vem lá da Lagoa do Peri, vem 1487 
também, tem 12 (doze)postos lá no Aquífero do Campeche, e isso daqui vem 1488 
para cá, e como falou o Vítor pequenininho, né, que a professora falou no verão 1489 

aqui falta água, só para vocês saberem, vocês aqui no, a prefeitura né ela 1490 
disponibiliza no site dela o plano principal integrado de saneamento básico do 1491 

município de Florianópolis, nesse plano já está dizendo que a Lagoa do Peri ela 1492 
está tirando 200 (duzentos) L por segundo se ela tirar mais do que isso ela vai é 1493 
colapsar, ela vai ter um, né, vai secar, vai ter algum problema né ambiental, 1494 

assim como os poços lá do Campeche, não é, porque é lá o nosso Aquífero do 1495 
Campeche, ele é bem rente à praia. a como é que eu posso dizer. ele não é tão 1496 

profundo. não é. então assim aumentando. é adensando. aumentando o 1497 
tamanho dos prédios. que nem eles também querem colocar lá 6 (seis), 8 (oito) 1498 

prédios à altura, né, a andares, é, o lugar o aquífero, ele é, ele vem, ele é a 1499 
alimentado com água das chuvas, e a gente acaba com o solo a gente também 1500 

vai diminuir o aquífero, né, e lá eles já estão tirando no máximo também, e esse 1501 
plano de, esse plano municipal integrado de saneamento básico, ele não é ligado 1502 
com o plano diretor, isso também é uma coisa muito importante, tem que andar 1503 
junto, não está andando, não é, e esse plano que eu li lá, é de 2011 (dois  mil e 1504 

onze) e olha só o que que a CASAN fala lá, que não havendo disponível, que a 1505 
vazão retirada lá está no limite não havendo disponibilidade de atender o déficit 1506 
atual e futuro em 2011 (dois mil e onze), então e vocês imaginam se começa a 1507 
verticalizar essa Barra da Lagoa, Campeche todos esses lugares que eles estão 1508 
passando e mostrando esses vídeos aí que vocês só estão vendo ruas 1509 

disponíveis para que aumente o tamanho dos prédios, não é, então isso é uma 1510 
coisa muito séria, eu tenho um minuto e 24  (vinte e quatro) não é, porque eu 1511 

sou a presidente da associação, então eu posso falar a 5 (cinco) minutos e meio, 1512 
mas eu queria muito que todo mundo que morasse aqui na barra não tivesse só 1513 
2 (dois)  minutos para falar esse essa metodologia dele como já falou o professor 1514 
Paulo Horta está totalmente equivocada, a gente tem que ter oficinas, a gente 1515 
tem que ser reunir olha que escola bonita, né, a gente podia estar reunido com 1516 
todo mundo vindo aqui falar da sua rua, olha minha rua tem esse problema, é, 1517 
eu não consigo sair de carro, porque eu fico 2 (duas) horas parado no trânsito 1518 
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aqui, em qualquer época do ano, não é só tipo verão, verão eu já fiquei até 3 1519 

(três) horas porque eu estudava aqui na UFSC, aqui do na nessa rua que agora 1520 
eu não lembro o nome, mas então eu ficava às vezes 3 (três) horas para chegar 1521 
só lá na Osni Ortiga, como é que vai ser com toda essa gente aí, até tive uma 1522 
ideia uma vez de sair e ir pela pelo Rio Vermelho, para desfazer essa travessia 1523 
toda, me arrependi porque levei também quase um tempão, né, então é isso 1524 

gente, eles não estão olhando para nós da maneira como a gente com o respeito, 1525 
como a gente deve, deveria estar sendo é escutado, tá. Sr. Carlos Alvarenga 1526 
agradece e antes de passa a fala para a Vereadora Carla Ayres chama os 1527 
próximos 04 (quatro): Elize Maria Brasil, Vereador Afrânio, Ivanilde Antônio de 1528 
Souza e Henrique Pimont. Lembra também que as inscrições estão abertas até 1529 

20h48min (vinte horas e quarenta e oito minutos). Vereadora Carla Ayres, por 1530 
5(cinco) minutos que diz: “Boa noite a todas as pessoas presentes para quem 1531 

não me conhece, como Carlos já apresentou sua Vereadora Carla Ayres, 1532 

vereadora do partido dos trabalhadores na Câmara municipal, e queria começar 1533 
saudando aqui tanto a mesa quanto ao público presente em nome do vereador 1534 
João Luiz, que mora no bairro, nosso colega lá na Câmara municipal, iniciar a 1535 

minha fala dizendo que sim estamos acompanhando todas as audiências 1536 
públicas, no sentido de buscar muitas respostas, respostas que nem tem 1537 
aparecido, embora a apresentação, a narrativa, a tentativa de convencimento vá 1538 

se alterando ao longo das 7 (sete) audiências, mas muito no sentido de cutucar 1539 
o que parte da gestão chama dos contra, nós não somos contra a revisão do 1540 

plano diretor, é necessário alguém aqui já falou algum morador que a cidade 1541 
muda ano a ano, os dados apresentados inclusive diz que existe uma chegada 1542 
de 10.000 (dez mil) essoas por ano, não somos xenofóbicos, não é essa questão, 1543 

a questão é que nós temos tempo para isso, nós temos vários elementos que 1544 
precisam ser discutidos anexo a revisam do plano, o próprio Michel mostra que 1545 

o plano ele não é sozinho ele tem vários pontos, e esses pontos precisam 1546 
caminhar juntos, precisam caminhar juntos por meio de oficinas temáticas, como 1547 

já foi colocado aqui, precisa caminhar junto inclusive sim por mais audiências 1548 
públicas em que a gente discuta a partir da Câmara municipal o feedback do que 1549 

foi acatado ou não por esta comissão de revisão do plano, e nós vamos na 1550 
Câmara municipal pleitear se no mínimo 5 (cinco) audiências públicas, embora 1551 
a gente não saiba, não é vereador Afrânio, se a gente vai conseguir que isso 1552 
seja garantido, eu não estou vendo mais aqui a coordenadora que falou antes 1553 

de mim desta escola, e eu queria dizer a ela se ainda está aqui que eu visitei 1554 
essa escola esse semestre, fiz indicação para o executivo sobre a parada de 1555 
pessoas com deficiência, sobre a faixa de pedestre na frente da escola, sobre 1556 
mais estacionamentos, como também o refletor ali que foi uma demanda 1557 
colocada, mas talvez não tenha sido atendido, porque foi uma vereadora de 1558 

oposição que propôs, e quando nós vereadores ditos de oposição buscamos 1559 
legislar ao lado da população, eles viram as costas para demandas reais, por 1560 

isso é muito importante que a gente sim pleiteie essas audiências e amplie esse 1561 
debate, o debate que vai no sentido de que nenhuma alteração pode ser 1562 
proposta antes ou em conjunto de uma apresentação concreta dos problemas 1563 
estruturais que audiência pública, audiência pública nós estamos listando, e que 1564 
tem sido apresentada pela população de cada bairro, existem sim muitos 1565 
problemas no plano diretor da 482 (quatrocentos e oitenta e dois) vigente, mas 1566 
então vamos listar tecnicamente todos esses problemas e discutir ponto a ponto 1567 
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como solucionar cada um dos problemas, do ponto de vista legal e estrutural, e 1568 

não apresentar uma proposta que planifica a cidade só com uma solução de 1569 
aumentar gabarito em determinados lugares, e daí eu quero finalizar talvez nem 1570 
ocupe todo o meu tempo na noite de hoje, um exemplo muito nítido do que pode 1571 
vir acontecer se isso passar na Câmara municipal ou nas audiências ou se esse 1572 
projeto continuar com essas intenções sendo consolidadas apenas de 1573 

verticalização e construção de prédios, o Prefeito Topázio postou nas suas redes 1574 
sociais hoje um vídeo, e eu quero transcrever a fala dele, ler para vocês, solução 1575 
à vista o processo de desapropriação dessas casas aqui atrás está quase 1576 
concluído, no mês de agosto conclui, e com isso vamos poder derrubar todas 1577 
aquelas casas e construir a tão sonhada rótula da João pinto Duarte Silva no 1578 

Córrego Grande, a rótula vai melhorar a mobilidade e resolver um problema que 1579 
se agravou nos últimos anos com a construção de novos edifícios na região, é 1580 

isso que acontece quando não se apresenta a estrutura antes da solução, o que 1581 

aconteceu lá vai acontecer na cidade toda, obrigada. Sr Carlos Alvarenga 1582 
agradece e chama a Sra Eliza Maria Brasil por 2 (dois) minutos que diz: “Boa 1583 
noite a todos, eu sou moradora da Barra da Lagoa 10 (dez) anos, e vejo uma é 1584 

regressão na mobilidade urbana, qual seria essa regressão? A Barra da Lagoa 1585 
não tem mobilidade, ela tem falta de fiscalização, isso é imenso, nunca é 1586 
fiscalizado nada, no bairro existe o uso irregular do espaço público como 1587 

particular por algumas pessoas, um exemplo claro é a praça principal da barra 1588 
da Lagoa, que fica lá perto da ponte, onde alguns cidadãos eles instalam-se 1589 

como provisório e seguem como permanente o ano inteiro, eu mesma já fui 1590 
pessoalmente fazer uma denúncia ao diretor Ulysses em seu gabinete da 1591 
prefeitura nas SUSP e nada foi resolvido, ainda as barracas irregulares 1592 

continuam na praça, outro problema é a cessão do quiosque que também fica 1593 
na praça, que não é usada pela pessoa que atualmente tem essa autorização, 1594 

ela é sub locada e pior do que isso, ela foi estendida sem autorização da 1595 
prefeitura 3 (três) vezes maior do que o tamanho original isso se prova com 1596 

imagens, além da apropriação irregular do espaço público existe também a 1597 
sublocação de 2 (dois) novos pontos feitos na calçada por essa pessoa que tem 1598 

a sessão, que vende passagem de barco e tri mania e ele literalmente foi feito 1599 
na calçada onde deveria ser um espaço para as pessoas passarem, utilizarem, 1600 
recuarem quando o ônibus ou o veículo está passando por lá, é o que que 1601 
acontece isso acontece porque não existe fiscal, ou existe corrupção, um bairro 1602 

onde a pintura da faixa de pedestre é motivo para vereador postar em suas redes 1603 
sociais confirma que não existe mobilidade e nem fiscalização, no mês de abril 1604 
fiz uma solicitação para a troca de uma placa, lá da vaga de carga descarga que 1605 
foi vandalizada, até o momento ela não teve a sua substituição, e essa vaga ela 1606 
é utilizada de noite como vaga privada pelo mesmo cidadão, sem dar o uso 1607 

público que é destinado então.” Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o 1608 
Vereador Afrânio Boppré por 5 (cinco) minutos que diz: “Bem, pessoal boa 1609 

noite a todos e todas. Inicialmente, eu me sinto no dever de reforçar o que já foi 1610 
dito, de que essa Audiência pública está sendo realizada por determinação 1611 
judicial, porque, a depender da proposta que o governo encaminhou, a lei de 1612 
revisão do Plano Diretor já teria sido votada em janeiro de 2021 (dois mil e vinte 1613 
e um), eles erraram na metodologia e só não foi aprovada, e eu quero explicar 1614 
isso para vocês, porque o Plano Diretor, para ser aprovado, ele precisa de 2/3 1615 
(dois terços) de votos dos Vereadores, ou seja, de 16 (dezesseis) votos, e eles 1616 
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não obtiveram os 16 (dezesseis) votos, somente 15 (quinze). 8 (oito) Vereadores 1617 

se negaram a votar e salvaram, porque se tivessem obtido os 16 (dezesseis) 1618 
votos, a lei estaria aprovada, sancionada pelo Prefeito, mas nós teríamos caído 1619 
num grande problema judicial, porque não houve o processo participativo, 1620 
assegurado por lei federal e pela Constituição Federal. E uma das pessoas, um 1621 
dos Vereadores responsáveis, e eu quero aqui nominar, que nos ajudou a salvar 1622 

o processo participativo, é um companheiro que é morador aqui do bairro Barra 1623 
da Lagoa e que já veio aqui, já usou a palavra, é também um colega que defende 1624 
entusiasticamente a comunidade da Barra da Lagoa lá na Câmara, eu estou me 1625 
referindo ao companheiro João Luiz da Bega, que nos ajudou a salvar esse 1626 
processo participativo e não importa a filiação partidária, ele teve a sua 1627 

contribuição, assim como outros Vereadores tiveram. Eu quero iniciar, gostaria 1628 
de iniciar discutindo um pouco o conteúdo e dizer para vocês o seguinte: quando 1629 

alguém vai construir uma casa, certamente projeta o número de pessoas que vai 1630 

morar nessa casa, é uma casa para dois adultos, duas crianças. A mesma forma 1631 
tem que ser um bairro, quando se projeta, no Plano Diretor, um bairro, nós 1632 
precisamos saber para quantas pessoas ele está sendo projetado, eu não vejo 1633 

nos escritos, eu não vejo na palavra do Secretário, dizer que nós estamos 1634 
prevendo um crescimento para o bairro Barra da Lagoa para os próximos 10 1635 
(dez) anos, de tantas mil pessoas e por isso nós estamos propondo tais, e tais, 1636 

e tais iniciativas, inclusive, de infraestrutura, porque o colega da ACIF disse: “ah, 1637 
tem que questionar a capacidade de suporte da CASAN”, não só a da CASAN, 1638 

inclusive a da própria Prefeitura, a baixa capacidade da própria Prefeitura de 1639 
gerir, porque é um plano, ele não é aquilo que está na lei, um plano ele só se 1640 
completa na ação, na execução, ele precisa de capacidade de gestão. E, de fato, 1641 

a Prefeitura vem diminuindo a sua capacidade de gestão, em termos gerais de 1642 
recursos humanos, operacionais, tecnológicos, está aquém da velocidade de 1643 

crescimento da nossa cidade, a Prefeitura está correndo atrás, quando muito, 1644 
correndo atrás. E me preocupa, eu hoje inclusive, assistindo várias audiências, 1645 

hoje eu gravei aqui um trechinho que eu quero dividir com vocês: “importante 1646 
ressaltar que a revisão não está propondo alteração de zoneamento, e que as 1647 

alterações sendo propostas…”, ou seja, foi dito hoje aqui “importante ressaltar”, 1648 
vejam, que eles não estão propondo a alteração de zoneamento, ou seja, o mapa 1649 
vai continuar pintadinho, mas eles estão mudando na lei, sabe o que é? O uso 1650 
do território. Onde está escrito AVL, por exemplo, que diz que só pode construir 1651 

tais e tais coisas, eles estão mudando completamente aquilo que é o texto da lei, 1652 
portanto o mapa continua pintadinho, mas a lei vai mudar aquilo que está previsto 1653 
para o mapa, percebe? A tabela vai mudar, porque não é um debate só de 1654 
zoneamento. Então eu chamo a atenção de vocês para que a gente não se iluda, 1655 
muitas coisas que estão sendo apresentadas aqui, são coisas que é para dizer 1656 

“ó, fomos lá e falamos”, um mimimi, mas tem muita coisa escondida. E viva a 1657 
participação popular, essa é a minha manifestação de hoje.” Sr. Carlos 1658 

Alvarenga diz: “Muito obrigado, Vereador. E chama o Sr. Ivanilde Antônio de 1659 
Souza, representando a Associação Cultural Arreda Boi, por 5 (cinco) que 1660 
diz:“Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a mesa aqui em nome do 1661 
professor Maurício, eu gostaria de dar os parabéns pro Mittmann pela 1662 
apresentação, mas também gostaria de fazer uma sugestão, Mittmann, que 1663 
fosse mais curtinha, porque é cansativo, a gente quase não entende nada, 1664 
porque vai falando, vai falando da cidade, esquece de falar da nossa 1665 
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comunidade. Seria importante a gente ter o diagnóstico do problema na nossa 1666 

comunidade, nós temos rua irregulares, temos áreas que estão sendo ocupadas 1667 
que o poder público não fiscaliza, não contribui para melhorar, a fortaleza está 1668 
abandonada, estão enrolando no CONDELI uma revitalização da fortaleza, e nas 1669 
medidas impositivas, foi liberado 250.000 (duzentos e cinquenta mil) para o canal 1670 
e para fortaleza, e aí a gente fica um pouco triste quando vem para essas 1671 

audiências, porque fica cansativo. Falar para vocês que eu participo desde 2006 1672 
(dois mil e seis), em 1992 (mil novecentos e noventa e dois) já foi o primeiro 1673 
plano, que tinha as ruas, que foi jogado no lixo pela Prefeitura. Em 2006 (dois 1674 
mil e seis), um trabalho lindo, foi feito maquete que ficou aqui na escola, pela 1675 
comunidade, não ganhamos tempo aqui discutindo, foi para o lixo. 2014 (dois mil 1676 

e quatorze), feito pelos técnicos, foi pro lixo, chega na Câmara de Vereadores, 1677 
todo o respeito aos Vereadores, mais de 600 (seiscentas) mudanças, vocês 1678 

acreditam? Não vai acontecer mudança? Alguém acredita nisso? Olha isso aqui, 1679 

aqui tem alguém que vai agredir a mesa, para ter essa grade aqui? Se é 1680 
democrático, vamos estar no mesmo nível, isso aqui não há necessidade, por 1681 
favor, tem um pouco nas próximas, tirar isso. E aí, desculpa, eu fui falando, 1682 

porque eu risquei tanto lá atrás, que a gente vai anotando as coisas… Por favor, 1683 
vamos discutir de verdade. O zoneamento, pô, a barra da Lagoa, Mittmann, tu 1684 
viveu aqui, a tua mãe, a Claudete, a professora Claudete que eu conheci 1685 

pessoalmente, discuti muito com ela, conversamos muito, debatemos, vem na 1686 
Barra da Lagoa ver, olha o que já está… Aonde nós vamos sair da Barra da 1687 

Lagoa? Nós temos 2 (duas) saídas: Ingleses, que já está virando, desculpa a 1688 
palavra, o inferno, não dá mais; a Rendeiras, que aquilo ali é uma vergonha, não 1689 
tem um recuo para ônibus, aonde que a gente vai parar, pessoal? Não tem um 1690 

recuo para ônibus, todos nós queremos o melhor para a cidade, mas por favor, 1691 
vamos parar e pensar, colocar… Eu pensei que ia vim aqui, ia ter o diagnóstico 1692 

da nossa comunidade, a nossa comunidade, segundo alguns dados publicados 1693 
num ND, tem 51% (cinquenta e um por cento) de casas irregulares, eu acho que 1694 

não é isso, deve ter muito mais, deve ter muito mais. Bom, e aí a gente vem, falo 1695 
40 (quarenta) minutos, depois o outro fala mais 10 (dez) minutos, fica cansativo 1696 

para a gente, e a gente não toca a questão da mobilidade, a questão da saúde… 1697 
Para ter uma ideia, o IBGE fala que nós temos 6000 (seis mil) moradores, a Barra 1698 
da Lagoa tem 3 equipes, cada equipe, no mínimo, tem que ter 2500 (duas mil e 1699 
quinhentas) pessoas, quantos alunos estudam aqui? Mais de 500 (quinhentos). 1700 

Quantos alunos estudam na Z Onze? Mais de 250 (duzentos e cinquenta). Na 1701 
Elizabeth? Então vamos trabalhar com a realidade, “ah, vão aumentar, não vai 1702 
mudar”? Vai mudar. A gente já não consegue, não consegue consulta porque 1703 
não tem espaço no posto de saúde, está precisando da ampliação, não 1704 
acontece, eu estou falando uma experiência minha, que eu sou servidor 1705 

municipal. E assim, fala em mobilidade, a pessoa precisa fazer um raio x de 1706 
dentro, tem que ir lá no continente. Fala em mobilidade, e a pessoa tem que fazer 1707 

um exame no Ingleses ou no centro da cidade. Que mobilidade é essa que o 1708 
município está pensando? Se o município não traz o serviço próximo à 1709 
comunidade, como que vai ter? Vai achar com fulano, vai fazer um prédiozinho, 1710 
vai vir um serviço. O pessoal, vamos ser realista, uma pessoa não recua 15 1711 
(quinze) centímetros da calçada, para a calçar vocês acham que vão recuar? 1712 
Não vai, eu quero ver ir lá, propor para o meu pai desmanchar a casa dele, para 1713 
recuar, para ter vaga, e qualquer pessoa. E aí eu gostaria de contribuir para 1714 
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pensar na estrutura pública para nossa comunidade, os pescadores não têm um 1715 

lugar para puxar um barco público, e aí pessoal, a fortaleza da barra, mesma 1716 
coisa, não tem uma praça. E as pessoas vêm me falar em aumentar, não né, 1717 
vamos ser realistas com a nossa realidade aqui, olha aqui, quantas pessoas são 1718 
realmente da nossa comunidade? Com respeito às pessoas que estão visitando, 1719 
é muito bom, mas por favor né, vamos ser realista, vão mudar tudo, não vão 1720 

deixar a comunidade participar… Revisão? É, me desculpe, mas eu fico cada 1721 
vez mais triste em participar dessas audiências, obrigado, hein.” Sr. Carlos 1722 
Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. Antes de passar a palavra para o 1723 
Henrique Pimont, vou chamar os próximos 4: Taz Assunção, Antônio Gonzaga, 1724 
Hamilton Fernandes dos Santos e Sandro Girotto. Henrique Pimont, sua palavra 1725 

por 2 minutos.” Sr. Henrique Pimont diz: “Boa noite, eu sou Henrique Pimont, 1726 
eu sou arquiteto, participei de vários processos aí dos estudos de Plano Diretor 1727 

desde aquele de 2006 (dois mil e seis), que foi mencionado aqui, ainda era 1728 

estudante na época, não, não era estudante, mas participei junto com o grupo 1729 
da Universidade Federal, então me envolvi ao longo desse tempo, em diversos 1730 
momentos, na discussão do Plano. Aqui no Distrito da Barra, eu vejo algumas 1731 

coisas que a gente estudou durante o período em que esse material todo foi 1732 
preparado, e que eu vejo que tem aplicação bastante importante, e que pode ser 1733 
bem proveitosa. Um deles é, justamente, os instrumentos para correção de 1734 

zoneamentos que, hoje em dia, é uma coisa muito complicada, que todo mundo 1735 
pede, né, quase todo mundo na Barra da Lagoa tem ou conhece um problema 1736 

de zoneamento, onde, o que era um terreno que tinha um gramado, acabou 1737 
virando uma área de APP, porque o mapa foi desenhado errado. E hoje em dia, 1738 
a gente precisa de um processo longo na Câmara de Vereadores, quase 1739 

impossível de acontecer, e o novo Plano, ou a revisão, propõem métodos em 1740 
que isso pode ser feito de uma maneira dentro de um processo que o cidadão 1741 

pode dar início, né. O instrumento de fruição pública, que o Michel já colocou em 1742 
alguns locais, na questão do acesso à orla, acesso ao canal, acesso às praias, 1743 

numa das últimas assembleias, alguém da audiência falou “ah, mas o acesso à 1744 
orla já é uma obrigação”, mas é obrigação a cada cento e tantos metros, se tu 1745 

colocar no canal da barra que a cada cento e tantos metros um acesso, que a 1746 
gente conseguisse fazer isso, ainda seria bem distante, bem menos do que o 1747 
cidadão que não tem uma casa ali, gostaria de ter para poder acessar o canal, e 1748 
realmente acaba virando um instrumento de a gente conseguir ter mais acessos 1749 

do que a própria lei pede. Uma coisa que é muito importante, que eu já vi o Michel 1750 
colocar em algumas das audiências também, é essa diferença entre cidade legal 1751 
e cidade real, e a Barra da Lagoa, essa região aqui, também é cheia de lugares 1752 
assim, que se a gente for aplicar a lei existente, que é derivada de leis federais 1753 
até, e que por isso, não tem como ser muito adequada a cada local, a gente não 1754 

consegue parcelar um lote, não consegue ocupar um terreno da maneira 1755 
adequada, o plano traz instrumentos e a revisão pode ser ainda melhor, na 1756 

questão de deixar espaço para que os lotes sejam ocupados uma maneira 1757 
inteligente e real, em que a gente consiga, realmente, fazer espaços habitáveis 1758 
e decentemente ocupáveis, acho que é isso, não tenho mais tempo, obrigado.” 1759 
Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado. E chama o Sr. Taz Assunção, 1760 
representando a UFECO por 5 (cinco)  minutos que diz: “Boa noite pessoal, eu 1761 
sou da UFECO, eu vim aqui representando um colega que é do bairro, mas ele 1762 
não pôde estar aqui. E a gente tem um consenso lá da palavra que é o seguinte: 1763 
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isso aqui é um circo, e não estão entregando o pão para vocês, eles já falaram 1764 

em todas as falas, a construtora, a construção, eles vão trabalhar para MRV, vão 1765 
trabalhar para qualquer outro empreendimento, para vocês eles estão se lixando, 1766 
eles querem é o voto daqui 2 (dois) anos. Por que você acha que está sendo 1767 
feito agora? Muda um pouquinho agora, embeleza a cidade, daqui 2 (dois) anos, 1768 
o Gean não vai ganhar para governador, ele volta para pedir para ser Prefeito de 1769 

novo, ou põe alguém no lugar dele. Muita gente que é Vereador que veio aqui, 1770 
também está na mesma corja, porque apoia, está apoiando, outros, estão 1771 
fazendo um trabalho de verdade, e estão fiscalizando, como bem disse o Afrânio, 1772 
como bem disse a Carla. Agora eu vou falar assim, eu escrevi para eu não me 1773 
perder, algumas das reivindicações que são feitas, e aí, antes de eu ler isso aqui, 1774 

eu vou deixar um único pensamento para vocês: aquele desenho bonito que ele 1775 
passou ali, não está levando em consideração as comunidades vulneráveis, elas 1776 

nem aparecem ali no estudo, não aparecem lá, não é chamado. Se eles 1777 

quisessem que vocês discutissem de verdade, sabe como é que isso aqui ia 1778 
acontecer? Eles iam pegar essa escola, durante um sábado inteiro, não iam estar 1779 
sentado ali, isolado, com guarda olhando para vocês com cara feia e batendo 1780 

foto de vocês, eles iam estar numa mesa, sentado, discutindo, entregando cópia 1781 
do Plano, com canetinha para vocês apontar “isso aqui não dá, isso aqui eu 1782 
quero, isso é legal, isso não é legal”. O companheiro que falou aqui sobre a 1783 

cidade legal e a cidade real, é um fato, só que nesse tem coisas que são 1784 
possíveis para melhorar a cidade, só que isso só vai melhorar sabe para quem? 1785 

Para empresário. Alguém falou aqui, por exemplo, da área de reserva que está 1786 
sendo ocupada, é só lembrar, tem uma empresa grandona aqui ó, que é de uma 1787 
pessoa famosa, que está ocupando uma área de reserva ambiental, vocês não 1788 

podem usar a praia ali se não pagar uma taxa para o cara, e ninguém mexe com 1789 
ele, por quê? Porque ele é famoso. Agora vai você, tentar fazer alguma coisa aí 1790 

sem dinheiro? Ninguém liga para vocês, esse pessoal não liga para vocês, eles 1791 
querem o seu voto, esse ano, para quem eles vão apoiar para deputado, para 1792 

governador, eles querem é o voto de vocês ano que vem para a Prefeitura. Vai 1793 
aumentar a escola? Não falaram sobre isso, a praça que estão falando aqui, 1794 

estão falando dentro de condomínio, vocês aqui conseguem usar uma praça 1795 
dentro de condomínio? Uma quadra… Ninguém falou aqui, por exemplo, 1796 
aparelhos de cultura, uma cidade com 500000 (quinhentos mil) habitantes não 1797 
tem 20 (vinte) aparelhos de cultura, aparelho de cultura não é pracinha, com um 1798 

“elevadinho” de um metro para falar que é palco, a gente está falando de teatro, 1799 
estamos falando de cinema, estamos falando de espaço para você treinar, para 1800 
você ensaiar, para você desenvolver a sua arte, para você fazer uma pintura, 1801 
não estou vendo aqui ele falar sobre espaço de esporte, e não é aquelas 1802 
academia vagab**** de céu aberto, que ele vai lá e faz uma concessão com o 1803 

parceiro para colocar na praça, eu estou falando de quadra, você sabe onde é 1804 
que foi feito isso? Na beira mar, para os ricos. Você vai na beira mar, tem um 1805 

banheiro público… Vocês têm banheiro público aqui? Tem? Então, não tem 1806 
banheiro público, você tem que pagar, não tem banheiro público, não tem 1807 
bebedouro de água… Eu moro no Monte Cristo, é um bairro de 32000 (trinta e 1808 
dois mil) habitantes, uma ocupação que está brigando para se legalizar, uma 1809 
ocupação que paga IPTU, uma ocupação que ela teve que pagar a própria 1810 
estrutura de saneamento, ela teve que pagar a própria estrutura de iluminação, 1811 
e sabe quando que ela foi chamada para fazer esse debate? Nunca. Sabe 1812 

DocuSign Envelope ID: 8201DB63-3CFD-4B93-80CC-E89D7ED58714



 
 

 

Página 38 de 58 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

quando que vocês foram chamados para fazer esse debate? Vocês não foram 1813 

chamados, vocês brigaram para estar aqui, já falaram várias vezes, a Prefeitura 1814 
não quis fazer isso aqui, a Prefeitura queria fazer tudo debaixo dos pano, armou 1815 
umas sessões virtuais tudo no mesmo dia, na mesma hora, que eles iam passar 1816 
a toque de caixa. As pessoas brigaram, alguns dos Vereadores brigaram na 1817 
justiça para estar aqui, se eles quisessem fazer, que eles vêm aqui… Eles te 1818 

ensinaram o que que é aumento de pavimento? Não ensinaram… Eles estão 1819 
dizendo é: “olha, você pode construir uma casa com mais andares”. A hora que 1820 
passar isso aqui, regularizar, vai vir uma empresa e falar assim: “ó, me dá a tua 1821 
casa à preço de banana que eu vou construir um prédio, que cada apartamento 1822 
vai valer o preço da sua casa”. É isso que vai acontecer aqui, essa cidade é linda, 1823 

mas ela não, mal e mal aguenta com quem mora, imagina colocar mais gente 1824 
aqui, já não tem água e luz quando tem um monte de turistas. Lá no Monte Cristo, 1825 

onde eu moro, a gente fica uma semana sem água, a troco de besteira, não é só 1826 

no verão, não, é inverno também, e isso vai acontecer com vocês e se já não 1827 
acontece, obrigada.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos e chama   1828 
Sr. Antônio Gonzaga, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a todos, eu sou 1829 

morador vizinho aqui da Praia Mole, e o meu sotaque de carioca, eu sou carioca, 1830 
mas estou curado já, não se preocupem, a família toda é daqui, meu avô buscava 1831 
cartas na pista de pouso do Campeche, chegou a pegar da mão de Antoine de 1832 

Saint-Exupéry correspondências da “Aéropostale”. E eu convivo muito na Barra 1833 
da Lagoa, então pedindo desculpas à mesa e desculpas a vocês, todos aqui 1834 

somos partes do problema, e assim, a Prefeitura tem toda a responsabilidade 1835 
por problemas de infraestrutura, mas são os moradores dos bairros que 1836 
constroem invadindo a calçada, que partimentam os seus terrenos porque 1837 

nascem filhos, e colocam mais banheiros, e mais andares, e vão fazendo 1838 
irregular as obras e as coisas. Então assim, por quê que todo mundo aqui está 1839 

se manifestando com uma série de queixas que não fazem parte da discussão 1840 
de um Plano Diretor? Porque há uma indignação generalizada com a situação 1841 

em que a gente vive nessa cidade, mas a gente tem que fazer a nossa parte, de 1842 
olhar para as soluções que são propostas, da mesma maneira que talvez eu 1843 

tenha um partido político, eu estou mais interessado em saber a opinião dos 1844 
demais do que a do meu próprio, porque eu preciso refletir, preciso entender que 1845 
em todos os lados há boas intenções de pessoas querendo promover mudanças 1846 
e melhorar a situação em que estamos, e se isso não for feito, só quem ganha 1847 

são os interesses escusos que há desse lado da mesa, e daquele lado da mesa, 1848 
em todos os lugares do planeta terra, tá, sem exceção. O ser humano ele é muito 1849 
bom em apontar os problemas dos outros, espiar as próprias culpas, enquanto 1850 
tá fazendo coisa errada, estacionado na faixa de pedestres, estacionando na 1851 
vaga de deficiente, furando a fila… Então, eu acho que é isso que a gente tem 1852 

que fazer, eu olhando por essa ótica, enxergo que o Plano Diretor é uma das 1853 
ferramentas que a gente precisa para transformar a cidade, então assim, uma 1854 

outorga, abrir espaço das calçadas sem precisar desapropriar ninguém, talvez 1855 
um morador que tenha um terreno com uma casa que possa, com o vizinho, 1856 
edificar, a ganhar uma permuta, ter um ou 2 (dois) bons apartamentos, acomodar 1857 
devidamente as pessoas que vêm para Florianópolis, a cidade não vai parar de 1858 
crescer, e não há o que se faça.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado.  E 1859 
chama o Sr. Hamilton Fernandes, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite 1860 
senhoras e senhores, boa noite mesa. Eu estive presidente do conselho 1861 
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comunitário aqui da Barra da Lagoa por 4 (quatro) anos, durante 4 (quatro) anos, 1862 

a equipe que esteve meu lado ajudou a elaborar uma série de pedidos que foram 1863 
encaminhados ao Secretário de Infraestrutura, Valter Gallina, ao qual também o 1864 
Secretário Michel Mittmann deve ter conhecimento. O conselho comunitário, 1865 
entre os vários problemas que já foram citados aqui, saúde, educação, 1866 
saneamento, segurança, segurança que já é crônica desde a época que o nosso 1867 

Secretário de Segurança do Município era comandante da Polícia Militar, sabe 1868 
muito bem os problemas que a gente vive aqui na comunidade, então eu não 1869 
quero ser repetitivo… Mas entre os problemas principais que a gente sofre aqui 1870 
na comunidade, onde é que está o Mittmann, que eu não estou vendo? Então 1871 
assim ó, por quê que o Mittmann não faz um projeto binário para a Barra da 1872 

Lagoa e para toda a ilha? Por quê que os carros têm que ficar se encontrando 1873 
um ao outro, que não precisa uma estrada de 16 (dezesseis) metros, apenas se 1874 

faz um binário, tá, uma única, faz as pessoas circularem. Mobilidade é transporte 1875 

náutico que nós temos aqui, o único transporte náutico da ilha de Santa Catarina 1876 
é aqui na Barra da Lagoa, é na Lagoa da Conceição, com 2 (duas) cooperativas 1877 
e chega o verão, onde o gargalo aperta, a cooperativa, a COOPERBARCO não 1878 

pode colocar uma embarcação maior aqui, porque ali encalha, e um projeto que 1879 
foi doado para a Prefeitura Municipal para desassoreamento, o Ninha falava ali 1880 
do local do joga fora, está na gaveta do Gallina, nunca houve uma resposta para 1881 

a comunidade e nunca vai haver, porque existe a falta de interesse do Município 1882 
em relação ao transporte náutico, e ao respeito com os pescadores da Barra da 1883 

Lagoa e aquelas pessoas que têm seus ganhos em várias marinas, que 1884 
empregam direta e indiretamente aqui na região, restaurantes, e uma série de 1885 
outras questões. Então a economia da bacia da Lagoa está comprometida há 1886 

muito tempo.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado. Sandra… Lembrando 1887 
que falta mais 8 (oito) minutos para inscrições para a manifestação. Sandro 1888 

Girotto por 2 minutos. Antes de passar a palavra a você, Sandro, eu vou chamar 1889 
os próximos 4 (quatro), ok? Ivan Antônio de Souza, Adilson de Souza Meriva, 1890 

Tatiana Marina Martins e a Vereadora Mariana. Pode falar, 2 minutos.” Sr. 1891 
Sandro Girotto que diz: “Oi boa noite, meu nome é Sandro, eu queria falar sobre 1892 

o lixo, ninguém falou sobre o lixo, né. Tem muito lixo na rua aí, cara, o pessoal 1893 
não recicla, muita sujeira, está indo para a Lagoa… O que eu vejo, eu moro na 1894 
beira do canal ali, o pessoal que mora perto acaba deixando o lixo, e os 1895 
cachorros acabam rasgando os sacos, não separam a comida, o orgânico do lixo 1896 

limpo. Acho que a única coisa que eu queria falar a respeito disso, para a 1897 
comunidade cuidar um pouquinho mais do lixo aí, que ninguém comentou a 1898 
respeito, e realmente está… A gente suja muito… E é isso, cuidem do lixo, 1899 
obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado, Sandro e chama o Sr. Ivan 1900 
Antônio de Souza, representando a Associação Canto da Lagoa, é isso? 1901 

Canoa de Voga, que representa a Associação Canoa de Voga, por 5 (cinco) 1902 
minutos que diz: “Boa noite a todos. Fico triste pela participação das pessoas 1903 

aqui, em 2006 (dois mil e seis), a gente discutiu o Plano Diretor, teve mais de 50 1904 
(cinquenta) reuniões na Barra com oficinas, e quando entregamos essa minuta 1905 
para a cidade, simplesmente ignoraram as diretrizes daquele período de 1906 
discussão, certo? E isso vai continuar acontecendo. E só para lembrar, se não 1907 
sabe o que é Canoa de Voga, é canoa de remo, os pescadores usam na pesca 1908 
da tainha. Pessoal, todos esses levantamentos que a gente está fazendo aqui, 1909 
simplesmente vai chegar na Câmara de Vereadores e vai receber mais de 600 1910 
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(seiscentas) emendas, como aconteceu no último Plano Diretor, gente. É, sim, 1911 

função do Vereador fazer proposição, mas que traga para a comunidade para 1912 
debater os assuntos, não fazer proposição (***).  Eu fui escolhido, na época, para 1913 
representar a comunidade, e tive que engolir muitas coisas que eu não 1914 
concordava, mas era um desejo da comunidade, e essa é uma função do 1915 
Município e do Vereador, engolir os desejos da população, não o seu, e não do 1916 

seu interesse. Então a gente tem que pensar muito bem sobre isso, tá. Outra 1917 
coisa que eu queria colocar que o seguinte: naquela época, a gente discutiu 1918 
algumas coisas relacionada à zoneamento, que já foi falado aqui, eu sabia disso, 1919 
porque eu li antes, mas discutir Plano Diretor sem achar uma alternativa para a 1920 
Barra da Lagoa, da prainha, do Torquato, parte da fortaleza, onde tem um 1921 

comércio muito forte da ponte e da fortaleza até o caranhas, sem discutir a 1922 
instalação do sistema de esgoto ali, é uma decadência, porque se discute 1923 

ampliação de pavimentos numa comunidade, não traz proposição sobre o 1924 

sistema viário, não traz proposição sobre o alimentação de água, para onde vem, 1925 
a nossa água que vem, parte do Campeche, como foi falado, da Lagoa do Peri, 1926 
e agora vem uma parte do Ingleses. Vai suportar, gente? Vai suportar? Não. E 1927 

essa água produz esgoto, porque a água produz o esgoto, né, a gente toma e 1928 
tem que dar um jeitinho nela. Nossa central de tratamento de esgoto tem uma, 1929 
apareceu aqui para nós a capacidade daquilo ali, eu lembro na época que foi 1930 

inaugurada para 10000 (dez mil) pessoas, e aí quantas pessoas temos no verão? 1931 
Então antes de nós discutir a questão do adensamento, que é necessário, eu 1932 

acho que tem que ser discutido mesmo, é necessário, é preciso, mas temos que, 1933 
primeiro, dar infraestrutura para a comunidade, infraestrutura, porque se a gente 1934 
não der infraestrutura, não vai adiantar, porque vai ser só atropelado. O Plano 1935 

Diretor, a legislação prevê que ele seja revisto a cada 10 (dez) anos, certo? A lei 1936 
é de 2014, então a gente tem até 2000 (dois mil) e…? Ah, obrigado pelo número, 1937 

24 (vinte e quatro), não é? Então não precisa ser atropelado, podemos trazer 1938 
para outras discussões, para poder tentar melhorar, porque assim, todo mundo 1939 

vem aqui fala que é nativo, “eu sou nativo”, mentira, ninguém é nativo, nativo era 1940 
os índios, nós somos todos colonizadores e moradores, entendeu? A gente tem 1941 

que aprender a falar, as pessoas “não, eu sou… Eu não sou índio”. Se a gente 1942 
quer mudar a Florianópolis, tem que expulsar toda a colonização e manter só os 1943 
índios, mas cadê os índios? Então nós temos que absorver as pessoas aqui sim, 1944 
novos moradores para vim para cá, para acrescentar, só que antes disso, nós 1945 

temos que, também, receber estrutura do poder público. Coronel Araújo está ali, 1946 
lembra da “bambusada”? O senhor lembra, participou de uma reunião comigo, o 1947 
Fernando, no conselho comunitário. O senhor falou bem assim: “se continuar 1948 
esse quebra pau de morador com os vag********...”, e era necessário, na época 1949 
tinha que sentar o pau mesmo, “...vou sitiar a Barra da Lagoa”, palavras do 1950 

senhor. E aí, eu falei uma coisa: só acontece essa invasão por falta da presença 1951 
do poder público na comunidade, se o poder público tiver na comunidade 1952 

fiscalizando, educando (porque é função do poder público ajudar na educação), 1953 
nós teríamos muito menos problemas, muito menos problemas, mas o poder 1954 
público é ausente, só vem em período eleitoral, gente, só vem em período 1955 
eleitoral. Essa reunião, eu fiquei assustado quando eu cheguei aqui, vocês 1956 
sabiam? Não sabia que era uma Audiência Pública, achei que era reunião de 1957 
comissionados, tem mais comissionados do que moradores da Barra. Ah, pelo 1958 
amor de Deus, é uma comédia isso. “Ah, mas os moradores não vêm”, a forma 1959 
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de chamar, o meu pai não vai abrir o site da Prefeitura para ver, mal sabe ler, 1960 

aliás, ele nem sabe ler, para lembrar a vocês. E aí? Não vem porque tem que ter 1961 
uma forma de chamar a comunidade para participar, “a cidade quer ouvir você”. 1962 
Quem? Quem que a cidade quer ouvir? Então temos que pensar, é necessária 1963 
uma discussão ampla disso.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado e chama 1964 
o Sr. Adilson de Souza Moreira, por 2 (dois) minutos que diz: “Pessoal, queria 1965 

colocar que nós temos aqui ó, revisão do Plano Diretor, eu conheço porque 1966 
participei, mas quem não participou, não sabe, então deveriam ter apresentado 1967 
ali o Plano Diretor que a gente está revezando, isso não foi feito. Outra coisa, o 1968 
Plano Diretor anterior, ele desconsiderou totalmente o Plano Diretor de 92 1969 
(noventa e dois), específico do retiro da Lagoa, de reestruturação urbana da 1970 

barra da Lagoa, que trazia soluções para o sistema viário, principalmente. Outra 1971 
coisa, se vamos discutir adensamento, a prefeitura tem que apresentar 1972 

propostas de estrutura viária e de saneamento, estão botando o boi na frente 1973 

dos carros, não adianta dançar, se não tiver uma proposta de infraestrutura. 1974 
Outra coisa, essencial, que a gente apresentou no Plano para 2014 (dois mil e 1975 
quatorze), que não foi contemplado, e depois de 2016 (dois mil e dezesseis), que 1976 

retornou 2014 (dois mil e quatorze), é o zoneamento de área residencial 1977 
predominante para o outro lado do canal, para que a CASAN instale lá a rede de 1978 
esgoto, é um absurdo, as fossas simplesmente transbordam. O limpa fossa não 1979 

chega, e corre para onde? Para o canal. Então é essencial, esse Plano, para que 1980 
a gente tenha um zoneamento do lado de lá, que contemple a instalação da rede 1981 

de esgoto, porque a CASAN diz que só instala rede de esgoto, se tiver um 1982 
zoneamento residencial, e todo o outro lado do morro está como APL. Então 1983 
Mittmann, a gente quer zoneamento do outro lado do canal, para que a CASAN, 1984 

não deixe de ser omissa, a CASAN é uma concessão do município para que a 1985 
gente tenha, sim, a rede de esgoto. Eu sou mestre e doutor em planejamento 1986 

urbano, e sou mestre e doutor em urbanismo, história da cidade e morador aqui 1987 
da Barra da Lagoa e dei aula nessa escola, estou aqui na comunidade há mais 1988 

de 30 (trinta) anos como professor e como morador, e venho aqui reivindicar sim, 1989 
é essencial, estamos matando a galinha dos ovos de ouro, que é o nosso canal 1990 

da barra, que traz a água suja da Lagoa e joga água limpa do mar, e quando a 1991 
maré sai, vem varrendo tudo, por quê? Porque os esgotos transbordam e vão 1992 
parar no canal. Essencial o zoneamento, para que a CASAN contemple o projeto 1993 
que já existe, que é de instalação da rede esgoto para o outro lado do canal, 1994 

obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos.  E chama a Sra. 1995 
Tatiana Marina Martins, por 2 minutos que diz: “Boa noite a todos, eu sou 1996 
Tatiana Marina Martins, sou nativa, moradora, e sou a autora da campanha a 1997 
“poluição zero”. Sem poluição. Os meus amigos todos já falaram sobre tudo aqui 1998 
né, eu era para ser a primeira a falar, mas tudo bem, as últimas também serão 1999 

as primeiras. “Revisão”, o quê que vocês revisaram até agora sobre o 2000 
saneamento básico da nossa ilha? Nada, né, que está a mesma porcaria, me 2001 

desculpa, tá bom. Mas é… Prainha, Morro do Torquato, falta um monte de 2002 
lugares que precisam de saneamento básico. Tem aqui ó, lei desde 1999 (mil 2003 
novecentos e noventa e nove) a gente vem batalhando por isso aqui, então 2004 
assim, o Plano Diretor, o Plano, vocês vão ser os maiores sábios se vocês 2005 
fizerem primeiro a rede saneamento básico correta e adequadamente, entende, 2006 
que vem a evolução, mas não a degradação. Vocês têm que fazer o correto, 2007 
antes de pensar em fazer prédio, fazer o que vocês quiserem fazer, 2008 
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independente do que vocês querem fazer, primeiro é a rede saneamento básico, 2009 

tá, porque realmente, nós estamos afundando a nossa ilha, e nosso maior 2010 
tesouro é nosso canal, nossa Lagoa, nossas praias, por quê que os turistas vêm 2011 
para cá? Por quê que nós moramos aqui, amamos esse lugar e cuidamos? Só 2012 
que vocês têm que nos ajudar, porque nós pagamos para isso, entende. E sobre 2013 
a escola, por favor, Vossa Excelência, eu estudei aqui, meu filho estuda, é uma 2014 

vergonha falar que uma escola dessa, que acomoda tantas crianças, ajuda 2015 
tantas famílias, sabe, que precisam botar os seus filhos na escola, e a educação 2016 
é primordial, está chovendo dentro, está essa vergonha, vocês têm dinheiro para 2017 
isso, sabe. E assim ó, trava todo o trânsito ali… Faz um túnel, faz uma ponte, 2018 
túnel, vocês têm, vocês são inteligentes, vocês têm dinheiro para isso, vocês têm 2019 

ideia para isso, vocês podem fazer da nossa ilha a melhor ilha do planeta, do 2020 
mundo, entende. E sem poluição, poluição zero, muito obrigado, e eu espero que 2021 

vocês não arquivem, que vocês façam o que você tem que fazer corretamente, 2022 

valeu.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado. Antes de dar a palavra à Vereadora 2023 
Maryanne, vou chamar os próximos 4 (quatro): Emerilson Gil Emorin, Francieli 2024 
Horn Cattano, Carlos Leite Marco e o Vereador Marquito. Vereadora Maryanne 2025 

Mattos, por 5 (cinco) minutos que diz: “Bom, boa noite à mesa, boa noite a todos 2026 
e a todas que participam do Plano Diretor, já é tarde, alguns precisam ir embora, 2027 
inclusive daqui a pouco eu tenho que ir, estou com a minha filha em casa 2028 

também. Mas a gente acha muito importante participar, mesmo sabendo que 2029 
esse Plano depois vai ser protocolado lá na Câmara, mas a gente quer saber 2030 

realmente os anseios, eu sei que se eu não conseguir estar aqui, eu vou 2031 
conseguir ver ali depois tudo o que foi falado no YouTube. Me chamou a atenção 2032 

a fala de vocês, primeiro, que em todas as áreas que a gente está indo na cidade, 2033 

a questão principal da nossa cidade é saneamento básico. A gente precisa falar 2034 
e ter ações referente a à saneamento básico, e vendo nas outras Audiências 2035 

Públicas, que as pessoas estão falando sobre isso, ontem eu fui lá na 2036 
Assembleia Legislativa e nem assim, eu sou Vereadora do PL, eu fui com um 2037 

deputado que não é do meu partido, mas ele foi Prefeito por 2 (duas) vezes de 2038 
São Ludgero e ele fez 100% (cem por cento) de saneamento básico naquela 2039 

cidade, é uma cidade pequena, podia ser um bairro aqui de Florianópolis, mas 2040 
começou e fez, então começa com o programa piloto, de fazer 100% (cem por 2041 
cento) de saneamento básico. Pegou um financiamento da Funasa e fez, São 2042 
Ludgero, mas aí o quê que ele fez: legalizou áreas que já estavam consolidadas, 2043 

que precisavam ter a regularização, e a gente tem que falar nessa questão do 2044 
REURB, que a Câmara também tem uma comissão especial tratando desse 2045 
assunto, o Vereador Marquito é presidente, e a gente precisa falar. Não precisa 2046 
ter uma lei municipal, como foi o que, na época, o Gean mandou. Eu bati muito 2047 
nisso, que eu sou parte da comissão e falei “não precisa, é só fazer, é só ter 2048 

vontade de fazer”, e fui lá nesse deputado pegar a experiência dele, “como é que 2049 
o senhor fez 100% (cem por cento) de saneamento básico na sua cidade, como 2050 

é que foi”, algumas pessoas pensam “é fácil, é pequeninha”, mas vamos pensar, 2051 
vamos fazer 100% cem por cento) um bairro aqui, vamos fazer 100% (cem por 2052 
cento) de saneamento básico na Lagoa ou na Barra. Sabe o quê que ele falou? 2053 
“Precisa prioridade. É preciso dar prioridade para esse assunto, quando um 2054 
governo dá prioridade para esse assunto, esse assunto é sanado”. Então o que 2055 
eu vejo, é que quando a gente coloca em prioridades, eu não sou contra a 2056 
verticalização, não sou contra a questão do progresso da cidade, como foi 2057 
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colocado aqui, vai ter, ou ocupação irregular, ou vai ter a ocupação regular, que 2058 

é o que a gente quer, o que a gente espera, né. Eu cito, em outras audiências, a 2059 
questão da habitação social, eu cito em outras audiências o que foi feito há mais 2060 
de quase 20 (vinte) e poucos anos atrás, na época da Ângela, quanto tempo 2061 
faz… Ela fez lá, professora, a questão da Chico Mendes ali, das casas tudo 2062 
horizontal, mas gerou vários problemas futuros, que talvez, se tivesse pensado 2063 

naquele número de população de forma vertical, eu teria mais praças, mais ruas 2064 
largas, talvez uma melhor forma de trabalhar a questão do saneamento básico 2065 
para aquela população ali, mas na época foi feito o que se achou ideal. Hoje a 2066 
gente tem que ver o quê que comporta a nossa cidade, mas o primeiro de tudo, 2067 
que eu vejo, é a questão do saneamento básico e também habitação social. E 2068 

aqui eu venho falar para vocês, que hoje eu fiquei muito chateada na Câmara 2069 
Municipal, muito mesmo, porque foi colocado em pauta e eu me preocupo com 2070 

isso, se na hora da discussão do projeto do Plano Diretor acontecer dessa forma, 2071 

e às vezes eu até entendo as 600 (seiscentas) emendas que entraram, porque 2072 
agora eu estou vendo várias coisas sendo colocadas pela população. Se eu 2073 
como Vereadora, ver que não está, eu vou começar a fazer a emenda, né, para 2074 

atender, e sei lá quantas vão ser. Mas assim, hoje, foi colocado um projeto em 2075 
pauta na hora, foi botado ele para a frente na hora, de um empréstimo de 67 2076 
(sessenta e sete) milhões e 800 (oitocentos) mil dólares para a Prefeitura, para 2077 

a educação, para fortalecer a educação básica, aí gente chega aqui e vê a escola 2078 
dizendo que chove dentro, já é a segunda vez que reforça esse empréstimo. Eu 2079 

saí do Plenário, porque não deixaram a gente discutir, não deixaram a gente 2080 
colocar nossa ideia, eu não consegui ter tempo de ler o projeto antes de ir à 2081 
votação, porque colocaram na hora ali. Então eu penso que a gente tem que ter, 2082 

às vezes, na Câmara, a gente tem esses atropelamentos que vocês às vezes 2083 
podem ver “ah, votou…”, tem horas que a gente não consegue nem analisar o 2084 

projeto que entrou, então se o Plano Diretor entrar de uma forma que a gente 2085 
não conseguir analisar, ou ver que as coisas que estão sendo trazidas aqui como 2086 

eu estou vendo, principalmente o saneamento básico, não vou ser contra a 2087 
verticalização da forma que, se realmente, lá depois na contrapartida a gente vê 2088 

aquilo acontecer, não é só autorizada a outorga, e aí depois a gente não vê a 2089 
melhoria no nosso bairro, a gente tem que ver, a gente tem que ter a garantia 2090 
que isso vai acontecer, porque eu acho válido e acho saudável, e acho 2091 
necessário hoje em dia na nossa cidade, né. Se a gente for ver o Estreito, o 2092 

Estreito ele tem também o problema de saneamento básico, mas tem prédios de 2093 
mais de 10 (dez) andares lá, e as pessoas vivem lá, e aí vamos ver o que é 2094 
possível fazer. Não tem transporte marítimo, não se fala em transporte marítimo 2095 
no Plano Diretor. Eu sou manezinha da ilha, tá, eu sou servidora pública há 18 2096 
(dezoito) anos, hoje estou como Vereadora, sou da segurança pública e não 2097 

acho a cara dos meus colegas feia, não, eles estão lá, e são bem queridos, 2098 
conheço todos. Então vamos respeitar os servidores públicos que aqui estão 2099 

também, que estão acompanhando, para a segurança de todos né, tem 2100 
bombeiro, tem guarda, porque se alguém passa mal, precisa ter, pelo número de 2101 
pessoas que participam, isso é protocolo de segurança pública, mas eu agradeço 2102 
a participação de todos e me coloco aqui como Vereadora que estarei muito 2103 
atenta, eu não sou totalmente contra, nem totalmente a favor a tudo, eu quero 2104 
analisar, eu quero saber se as pessoas vão estar sendo levadas a sério. Então 2105 
dessa forma, uma boa noite a todos vocês e muito obrigada.” Sr. Carlos 2106 
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Alvarenga diz: “Nós que agradecemos e chama o Sr. Emerilson Gil Emerin, 2107 

representando o Floripamanhã, por 5 minutos que diz: “Obrigado. Boa noite aos 2108 
servidores, boa noite à comunidade. Faço parte do Floripamanhã. Minha relação 2109 
com a Barra da Lagoa vem desde 1985 (mil novecentos e oitenta e cinco), 2110 
quando iniciamos os primeiros trabalhos de diagnóstico do canal da Barra e da 2111 
Lagoa da Conceição, através do núcleo de estudos do mar da UFSC, lá em 85 2112 

(oitenta e cinco) foi o primeiro diagnóstico, né, em 87 (oitenta e sete) eu era 2113 
estagiário da UFSC e tive a oportunidade de participar desse trabalho. Desde 2114 
então, a gente vem observando a Lagoa adoecer, por uma série de fatores, entre 2115 
elas, a ocupação desordenada, e a gente vem observando, realmente, essa 2116 
queda de qualidade, e isso tem como ser comprovado, diagnóstico é o que não 2117 

falta da Lagoa da Conceição, é o que a gente mais tem, o que falta é ação 2118 
proativa mesmo. E dizer que eu me sinto muito honrado de ver uma Audiência 2119 

Pública tão disciplinada, independente da polaridade, mas cada um colocando a 2120 

sua posição, é para isso que serve uma Audiência Pública em qualquer das suas 2121 
instâncias. E, evidente, a Barra da Lagoa é o menor Distrito da ilha, já ouvimos 2122 
muitas falas, né, sobre a Barra da Lagoa, uma vez eu participei de uma Audiência 2123 

Pública onde um pescador disse que o leste da ilha, praticamente, era 2124 
esquecido, em termos de planejamento, em termos de turismo, ele citou que o 2125 
último hotel do leste da ilha tinha sido o Cris Hotel, na década de 80 (oitenta), lá 2126 

na Praia da Joaquina. De lá para cá, pequenos empreendimentos, mas nada que 2127 
sustentasse o turismo de forma ordenada. E os problemas da Barra, como 2128 

Florianópolis, são evidentes e levantado por todos, independentemente de ser 2129 
empresário, de ser ativista ambiental, de ser da comunidade, de ser da 2130 
Prefeitura… É falta de infraestrutura. Evidente que não vai se falar aqui em 2131 

alteração de Plano Diretor, em gabarito, sem falar de infraestrutura, 2132 
principalmente, de saneamento e mobilidade. E aí, eu coloco algumas questões 2133 

que eu já falei nas outras Audiências: nós temos uma cidade 70 (setenta)/30 2134 
(trinta), e isso eu venho batalhando e dizendo em todas as audiências, nós temos 2135 

uma cidade que tem 70% (setenta por cento) de áreas protegidas 2136 
ambientalmente, e 30% (trinta por cento) de áreas destinadas ao uso e ocupação 2137 

do solo. Os 30% (trinta por cento) tem que pagar os 70 (setenta), porque os 70 2138 
(setenta) nos dão serviços ecossistêmicos, os 70 (setenta) nos dão esses 2139 
serviços, mas os 30 (trinta) nos dão serviços socioeconômicos, geração de 2140 
emprego, geração de renda, educação, cultura, é nesse espaço que a gente 2141 

desenvolve essas atividades. E uma questão que a gente tem que salientar, é 2142 
que evidente que o bairro cresceu de forma desordenada, não é por dolo, mas 2143 
por um crescimento que antecede, muitas vezes, os zoneamentos, alterações e 2144 
legislações de cunho urbanístico. Isso, em determinada, a gente até teve alguns 2145 
pesquisadores aqui, onde a gente fazia intercâmbio com outras cidades, e esse 2146 

desenvolvimento, esse parcelamento que a gente viu na Barra da Lagoa, ele é 2147 
muito pitoresco, ele tem que ser trabalhado, ele não tem que ser sublimado por 2148 

uma ideia totalmente nova de urbanismo. Estou vendo aqui o meu tempo… E aí, 2149 
gente, algumas coisas que a gente tenta colaborar, que é o seguinte: eu vi várias 2150 
pessoas falando aqui sobre oficina, “não tivemos oficina”... Gente, vocês não 2151 
precisam da Prefeitura para fazer oficina. Sábado, eu participei como voluntário 2152 
de uma oficina na Lagoa, feito por uma entidade não governamental. Então essa 2153 
questão de jogar a culpa na Prefeitura por falta de oficina, façam oficinas, nós 2154 
temos a Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos a UDESC, nós 2155 

DocuSign Envelope ID: 8201DB63-3CFD-4B93-80CC-E89D7ED58714



 
 

 

Página 45 de 58 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

temos os conselhos profissionais, CREA, CAU, e eu duvido que esses 2156 

conselhos, essas entidades, se furtem de mandar profissionais para uma oficina. 2157 
Então organizem as oficinas, organizem agora, organizem lá na Câmara de 2158 
Vereadores, a própria Câmara de Vereadores tem assistentes técnicos que 2159 
auxiliam os Vereadores, chamem, pessoal, façam as suas oficinas, não esperem 2160 
a Prefeitura, sabe, porque é muito fácil culpar “ah, não teve oficina”... Façam as 2161 

oficinas. Pessoal está aí, inclusive nós, do Floripamanhã, estamos voluntários 2162 
para auxiliar nessas oficinas, de acordo com a nossa profissão ou com os nossos 2163 
afazeres, tá. Então, outra coisa assim, eu vejo muita polaridade nessa discussão, 2164 
por exemplo, de adensamento. É Avaí e Figueirense, não se discute 2165 
adensamento dessa forma, nós temos uma ilha totalmente diferente de Distrito 2166 

para Distrito, nós temos planícies, onde pode se discutir o adensamento, nós 2167 
temos uma área extremamente ondulada, como é o caso aqui da região da Barra 2168 

da Lagoa, onde nós não temos como promover um maior adensamento. Então 2169 

são situações muito peculiares, e para finalizar, regularização fundiária, a 2170 
Vereadora acabou de falar isso aqui, espero que os Vereadores possam 2171 
realmente dar esse arcabouço, porque é um problema do Distrito da Barra da 2172 

Lagoa, obrigado a todos.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. 2173 
Francieli, vou falar seu nome correto agora também, Francieli, Franceli Horn 2174 
Cattaneo, por 2 minutos.” Sra. Francieli Horn Cattaneo diz: “Bom, antes de 2175 

mais nada, é uma situação difícil em que nós nos encontramos, eu já participei 2176 
de outro desenvolvimento de Plano Diretor, numa outra cidade catarinense. 2177 

Estou aqui e não represento ninguém, a não ser as minhas 2 (duas) filhas, e 2178 
acredito que a responsabilidade do Plano Diretor que está sendo trabalhado 2179 
neste momento pelo poder público, é justamente de pensar o futuro das nossas 2180 

famílias. E nesse sentido, eu gostaria de colocar algumas coisas neste momento. 2181 
Primeiramente, eu moro na Barra há 22 (vinte e dois) anos, apesar de o sotaque 2182 

não ser, eu sou da ilha. Não me enquadro nos 2 (dois) estereótipos do que o 2183 
Rodrigo colocou aqui, porque eu nasci em Florianópolis, fui morar em outras 2184 

cidades e resolvi voltar com a minha família para cá, e que realmente eu quero 2185 
que vocês entendam e acho muito importante, que todo o futuro pensado, não 2186 

só da ilha, como qualquer outra comunidade, ele deve trabalhar com num tripé 2187 
da seguinte forma: respeito ao cidadão, antes de mais nada, porque somos nós 2188 
que pagamos os impostos que a Prefeitura usa e utiliza, para que consiga dar 2189 
continuidade aos seus serviços; desenvolvimento econômico, porque sem ele 2190 

nós não progredimos e estaríamos na época dos índios, como alguém citou aqui; 2191 
e a outra é a preservação do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, porque 2192 
esse, ele é finito, então se nós usarmos demais, acabará logo. Então pensando 2193 
nisso, e não tendo a profundidade da leitura do Plano Diretor, eu exploro para a 2194 
Prefeitura dar um passo atrás e voltarmos com o Plano Diretor, porque nós temos 2195 

tempo e é uma oportunidade que vocês terão de deixar a marca positiva ou 2196 
negativa da nossa cidade. Voltem, conversem com as comunidades, cada uma 2197 

delas tem os seus problemas, tem os seus defeitos, e eu garanto que todos os 2198 
cidadãos estão prontos para ajudar.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado. 2199 
E chama o Sr. Carlos Leite, representando o SINDUSCON, por 5 minutos que 2200 
diz: Boa noite a todos. Eu sou o membro do Conselho da Cidade, num segundo 2201 
mandato, representando o SINDUSCON. Tenho participado de todas as 2202 
Audiências Públicas do Plano Diretor realizadas nesse mês e além disso tem 2203 
participado de várias oficinas técnicas, temáticas, que têm sido promovidas por 2204 
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várias entidades. Eu reforço aqui o que o Emerilson falou de que nós não 2205 

precisamos esperar pelo poder público, na realidade, eu acho que nós temos, 2206 
acho não, tenho plena convicção de que nós temos que cobrar dos nossos 2207 
representantes, sejam representantes comunitários, sejam os próprios 2208 
representantes das diversas regiões da cidade e ou entidades no próprio 2209 
conselho da cidade, para que se articulem e que nós possamos fazer a nossa 2210 

discussão. Para que efetivamente nós possamos debater aquilo que está nos 2211 
afligindo, aquilo que está nos angustiando e dou até um exemplo aqui, hoje no 2212 
início dessa audiência o SINDUSCON, a bancada do PT e a bancada do PSOL, 2213 
nós combinamos que vamos fazer na Câmara de Vereadores no dia 28 (vinte e 2214 
oito) de julho, às 14 (quatorze) horas, um debate, uma oficina temática, chame-2215 

se o nome que quiser, mas vamos botar o dedo nas feridas em relação a questão 2216 
das AUE’s e das ES que estão previstas no atual Plano Diretor de Florianópolis 2217 

na lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois). Então eu acho que melhor exemplo de 2218 

que havendo vontade de debater, havendo vontade efetivamente de discutir que 2219 
questões relativas ao conteúdo, havendo essa vontade, a gente vai discutir. O 2220 
que nós não podemos é ficar tentando procrastinar essas discussões, às vezes 2221 

levando, priorizando mais a questão da forma do que o conteúdo, então eu acho 2222 
que essa colocação é muito importante. Além disso, saneamento ficou muito 2223 
claro, não só nessa audiência aqui, mas em todas as que antecederam, que é o 2224 

grande problema hoje no município Florianópolis, é o grande problema na ilha 2225 
de Santa Catarina, é o grande problema em todas as praias do centro da cidade, 2226 

nos morros, saneamento! Já se falou aqui que a CASAN tem culpa e realmente 2227 
ela é a concessionária, o município tem culpa porque é o poder concedente, 2228 
então está na hora de efetivamente nós cobrarmos do poder concedente e da 2229 

concessionária um planejamento mais eficaz em relação a infraestrutura que nós 2230 
necessitamos, para que nós possamos é ter uma cidade que possa continuar se 2231 

desenvolvendo mas de uma maneira mais organizada. Outro aspecto, e nisso a 2232 
questão do saneamento, o Vereador Renato tocou muito claramente, o vereador 2233 

João Luiz da Bega, eu conheci seu pai na época que ele foi Vereador também 2234 
há 30 (trinta), 40 (quarenta) anos, não sei… o conheci lá naquela época e sempre 2235 

batalharam aí pela pela cidade, por essa região que vocês tocaram claramente 2236 
em pontos específicos dessa comunidade, como tem sido colocado pelos 2237 
Vereadores em outras audiências. E aí eu quero deixar aqui um registro de que 2238 
diferentemente de outras discussões em relação ao Plano Diretor nos últimos 20 2239 

(vinte) anos em Florianópolis, a participação efetiva e persistente dos 2240 
Vereadores nessas discussões junto com a comunidade está sendo muito 2241 
importante, porque se ouvia falar do passado assim “não, não… deixa discutir, 2242 
quando chegar lá nós vamos fazer o que nós achamos, o que nós entendemos”, 2243 
eu acho que essa participação que a Câmara de Vereadores está tendo em estar 2244 

preocupada, em estar junto escutando esses anseios, inclusive para depois 2245 
fiscalizar se esses anseios estarão contemplados na minuta que vai passar ainda 2246 

pelo próprio Conselho da Cidade, acho isso muito importante e provavelmente 2247 
vai ajudar a diminuir aquela quantidade excessiva de emendas que aconteceram 2248 
não é na 482 (quatrocentos e oitenta e dois) lá em 2013 (dois mil e treze), que 2249 
foi sancionado promulgado em 2014 (dois mil e quatorze). Então gente é o que 2250 
eu gostaria de deixar registrado e um outro ponto que foi falado aqui também é 2251 
sobre o planejamento, que não dá para fazer prédios sem fazer sem ter a 2252 
infraestrutura, só que, o que que acontece? Quando se faz um projeto de uma 2253 
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casa, nós fazemos um projeto arquitetônico e depois entram os projetos 2254 

complementares, então o que que vem antes? O complementar ou 2255 
arquitetônico? Na realidade como essa nossa casa aqui já existe, a cidade já 2256 
existe, o que nós temos que fazer é trabalhar em conjunto de tal forma que aquilo 2257 
que nós projetarmos de futuro, tenha o seu respectivo projeto complementar que 2258 
deverá ser feito, principalmente pela CASAN na questão do saneamento. Então 2259 

era isso que eu queria deixar registrado aqui, muito obrigado pela atenção. Boa 2260 
noite.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. Antes de passar a 2261 
palavra para o Vereador Marquito, vou chamar os últimos 4 (quatro) da noite: 2262 
Silvio Carlos Araújo, Marcelo Fabiano Floriani, Alexandre Böck e Luiz Artur de 2263 
Oliveira. Vereador Marquito, sua palavra por 5 (cinco) minutos.” Sr. Marcos José 2264 

de Abreu, Marquito, diz: “Muito obrigado. Uma boa noite a todos e todas que 2265 
estão aqui ainda nesta atividade de Audiência Pública do Distrito da Barra da 2266 

Lagoa. Queria, antes de mais nada, dizer da importância do processo de revisão 2267 

do Plano Diretor. Primeiro porque eu não vou me repetir das falas da garantia 2268 
desse espaço, mas nós temos um regramento legal sobre o processo de 2269 
alteração de pontos específicos do Plano Diretor e do processo de revisão do 2270 

Plano Diretor. O processo de revisão ele está garantido na própria lei 2271 
complementar 482 (quatrocentos e oitenta e dois), que é o atual Plano Diretor, 2272 
que lá ele tem artigos que definem como deve ser feito o processo, somado a lei 2273 

do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, uma recomendação federal, de 2274 
como tem que ser feito e a responsabilidade desse processo é do poder público 2275 

municipal, de garantir instrumentos para que a revisão seja feita, então eu queria 2276 
colocar esse ponto. O segundo, é que as alterações pontuais, como foram 2277 
algumas colocadas aqui, problema quando o Plano Diretor da 482 (quatrocentos 2278 

e oitenta e dois) foi realizado com aquelas 300 (trezentas) e poucas emendas lá 2279 
na Câmara naquela loucura, que virou um frankenstein que deu problema de 2280 

zoneamento, onde é APL está APP, onde deveria ser APP é APL, esse tipo de 2281 
problema poderia ser resolvido com propostas de alteração pontual, não precisa 2282 

de uma revisão para fazer isso, porém não é o que nós estamos passando aqui, 2283 
o que está sendo colocado aqui é uma tentativa, que já foi levada uma minuta 2284 

para a Câmara, que não passou, mas que é para apresentar o poder público, o 2285 
poder executivo, a Prefeitura está apresentando uma diretriz e a diretriz 2286 
apresentada para o Distrito é aumentar gabaritos em algumas áreas e criar 2287 
áreas, vamos chamar assim, mais adensadas, dentro da perspectiva do que foi 2288 

colocado. Agora eu me pergunto assim, eu sinto falta, conhecendo a Barra da 2289 
Lagoa, conhecendo um pouco dessa região, eu sinto falta de outras diretrizes, 2290 
sinto falta dessa diretriz principal que deveria ser saneamento 100% (cem por 2291 
cento) em toda a Barra antes de começar outros processos, eu sinto falta da 2292 
diretriz principal, que esse lugar ele é caracterizado por dois pontos principais 2293 

que é a pesca artesanal conjuntamente com as atividades esportivas náuticas, 2294 
como surf, windsurf e kite, assim por diante, e aqui é um cenário onde o mundo 2295 

inteiro conhece com essas características. Nós temos aqui as Piscinas Naturais 2296 
da Prainha que é conhecida no mundo inteiro gente, isso tem que ser um 2297 
patrimônio, isso tem que estar colocado como uma diretriz e tem que dar 2298 
condições para isso, tem que ter condições de diretrizes que o poder público dá 2299 
essa condição. Tem que ter questões que são assim, como que a gente está na 2300 
Barra e não tem uma praça no Distrito da Barra da Lagoa? Uma praça pública, 2301 
onde as pessoas se encontram como, que a gente vai ter uma orla que não 2302 
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consegue dar conta dessa dinâmica? Então, eu acredito que essa é uma 2303 

intervenção, é papel do poder executivo, do poder público, apresentar isso para 2304 
a população a partir também de escutas. Agora, a gente não pode confundir o 2305 
papel do poder público em defender alguns setores específicos, a gente precisa 2306 
garantir que tenha um equilíbrio e aí eu acho que é importante porque eu espero 2307 
muito que essas audiências, eu tenho vindo em todas, elas criem um fato dentro 2308 

do poder executivo que ele reflita e fala “olha, a gente realmente está equivocado 2309 
com essa única proposta de diretriz, a gente vai ter que apresentar um conjunto 2310 
de propostas e vai ter que retornar lá na Barra, vai ter que retornar lá no Rio 2311 
Vermelho, vai ter que retornar lá na Lagoa, lá no Campeche, para mostrar que a 2312 
gente reviu a proposta e vamos apresentar outras diretrizes necessárias para 2313 

essa cidade”. O trabalho, que eu cheguei aqui, das crianças é fantástico, a gente 2314 
precisa olhar para as crianças, a gente apresentou uma proposta de emenda a 2315 

lei orgânica lá na Câmara que é ouvir as crianças sobre o que projeto de cidade 2316 

elas querem. Isso daqui gente, a gente está fazendo isso para as futuras 2317 
gerações, a gente não pode pensar nesse momento estático, a gente tem que 2318 
pensar de que isso vai refletir para os próximos 10 (dez) e 20 (vinte) anos. Então 2319 

eu acho que isso é importante e fica essa reflexão para nós e por isso que eu 2320 
tenho me dedicado a vir em todas, hoje cheguei um pouco atrasado mais por 2321 
questões pessoais, mas eu tenho me dedicado porque é o momento de a gente 2322 

garantir. Tem um esforço nosso também, de Vereadores da Câmara, de garantir 2323 
que a gente faça esse papel, se não for feito pelo poder executivo que na Câmara 2324 

a gente consiga pelo menos 1/3 (um terço) dos Vereadores para conseguir 2325 
ampliar a discussão necessária e que não aconteça como aconteceu em 2014 2326 
(dois mil e quatorze), que foi 600 (seiscentas) emendas de plenário que virou um 2327 

frankenstein, uma loucura e aí os interesses afloram. Eu acredito que a gente tá 2328 
conseguindo, a gente hoje aqui teve manifestações de um conjunto de 2329 

Vereadores e Vereadoras que eu acho que vai ter ambiente para fazer esse 2330 
debate com qualidade também na Câmara e não ser com frankenstein de 2331 

interesses econômicos. Então quero me colocar nesse papel, a gente tem aí um 2332 
trabalho muito dedicado à questão ambiental, a questão do lixo mexeu muito 2333 

comigo com a fala que foi trazida aqui e a gente precisa pensar em alternativas. 2334 
Essa cidade é maravilhosa e não pode estar entregue na mão de um único setor, 2335 
então é isso. Obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos, 2336 
Vereador. Silvio Carlos Araújo, por 2 minutos.” Sr. Silvio Carlos Araújo diz: “Boa 2337 

noite pessoal. Eu sou morador daqui da Barra, trabalho aqui na escola como 2338 
terceirizado, sou vigilante. O que eu vou relatar aqui para vocês é o que eu vivi 2339 
nos últimos 2 (dois) anos aqui. Eu moro aqui na frente, quando chove eu tenho 2340 
que sair da minha casa e vir cobrir os computadores aqui na secretaria, goteira, 2341 
ar-condicionado caído que foi instalado, não funcionou, está caído ali, nós temos 2342 

chamados abertos na Prefeitura de agosto de 2021 (dois mil e vinte um), 2343 
ninguém veio ver isso ainda. Fila de espera, a fila de espera para vagas é 2344 

imensa, centenas de alunos, entendeu? A luz aqui acho que só botaram porque 2345 
vocês vieram aqui, porque nós estamos pedindo isso aí desde o ano passado, o 2346 
pessoal da noite não podia passar dali para lá para ter aula, educação física 2347 
entendeu? Então eu só estou querendo passar… o meu filho estuda aqui e o 2348 
outro estuda na creche, ano que vem não vou conseguir, acredito, vaga para o 2349 
meu filho aqui, entendeu? Eu queria que vocês vissem isso para nós porque a 2350 
escola está abandonada, se vocês olharem, quiserem olhar, os ar-condicionado 2351 
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caído, está tudo ali, eu tenho os chamados tudo feito para a Prefeitura e até 2352 

agora nada. Lâmpadas, a árvore ali ó, eu solicitei para bombeiro, para CELESC 2353 
e Prefeitura, eu tive que jogar uma corda e quebrar o galho, pra dar iluminação 2354 
aqui para dentro, entendeu? Só pra vocês dar uma olhadinha para nós, tá bom? 2355 
Obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos senhor e chama o 2356 
Sr. Marcelo Fabiano Floriani, por 2 minutos que diz: “Então gente, boa noite a 2357 

todos e a todas, agora na final da Audiência. Então gente, eu sou professor da 2358 
rede municipal de ensino, sou natural de Florianópolis também, da cidade, o que 2359 
observei, no sentido geral das coisas, é que eu posso analisar da seguinte 2360 
maneira como professor, como orientar os nossos jovens, as nossas crianças, 2361 
as gerações futuras para o caos que se encaminha diante das mudanças 2362 

climáticas, diante do aumento do nível dos oceanos, diante do aquecimento 2363 
global, diante de diversas situações ambientais, sociais e econômicas vigentes 2364 

que estão afetando a vida de nós todos. E eu que tenho um filho, nós que temos 2365 

filhos, nós nos preocupamos muito com nossos filhos, porque nós estamos 2366 
passando e nós somos adultos e nós sabemos dessas questões. O problema é 2367 
como você vai orientar uma criança dentro do eixo metodológico, pedagógico, 2368 

ético e político diante da circunstância que a gente está vivendo? E a situação é 2369 
sim pedagógica, metodológica, ética e política e isso está no estatuto dos 2370 
professores de educação da cidade. É necessário para o professor poder dar 2371 

uma aula com planejamento e que tenha início, meio e fim, e que façam as 2372 
crianças refletirem sobre os problemas atuais e vindouros, diante dentro de uma 2373 

proposta, dentro da BNCC e dentro das diretrizes curriculares do município. Aí 2374 
eu pergunto, não é a nossa ilha? A nossa ilha não é mais só porto, nasci aqui 2375 
pô, era assim ali, era assim cá, lá era diferente pô, aqui cresceu demais, ali 2376 

adensou pouco ou um ali que acabou com o bairro. Então a única coisa que eu 2377 
venho indicar, como morador aqui da Barra da Lagoa, de Florianópolis, desde 2378 

sempre, que eu digo que nós somos moradores Ilhéus porque nós transitamos 2379 
a ilha inteira. É o seguinte, isso é uma questão dos parques e das unidades de 2380 

conservação, se você pegar um parque hoje, nem um parque, nem um maciço, 2381 
nem o municipal da praia da Galheta, nem a reserva estadual do Rio Vermelho, 2382 

parque estadual, nem a Lagoinha do Leste, nem o…” Sr. Carlos Alvarenga diz: 2383 
“Muito obrigado senhor pela sua manifestação e chama o Sr. Alexandre Böck 2384 
por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a todos. Eu vou ser bem pontual aqui, 2385 
muitas falas já ocorreram, já está numa adiantada hora, eu vou tentar falar só 2386 

sobre a questão de mudança pontual do zoneamento aqui na barra. Então 2387 
observando geograficamente o nosso bairro, um bairro pequeno, Distrito que a 2388 
gente vê uma ocupação em quase todo o espaço urbano que nós temos e 2389 
quando eu olhei o zoneamento, eu observei que tem áreas grandes vazias e nós 2390 
não temos áreas públicas, praças, seja para a terceira idade ou seja para criança 2391 

brincar, então assim o nosso bairro está quase todo ele ocupado e as poucas 2392 
áreas que estão livres, são áreas grandes, uma delas está no fundo do Beco dos 2393 

Coroas, que hoje tem problema sério de drenagem, não tem drenagem, então 2394 
ali fica difícil uma ATR, uma Área Turística Residencial. Aqui próximo tem duas 2395 
grandes áreas próximas do canal, áreas alagáveis também. Ainda mais com a 2396 
questão das mudanças climáticas, pode haver elevação do nível do mar e vai 2397 
afetar essa área também. Assim como tem uma que é borda, praticamente, do 2398 
parque do Rio Vermelho, que deveria ser uma área de amortecimento, 2399 
restringindo a ocupação nessas áreas que hoje são praticamente sem 2400 
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construção alguma. Então a minha sugestão é bem pontual, apenas de mudança 2401 

de zoneamento de ATR para a Área Residencial. Então seria isso que eu queria 2402 
deixar aqui pontuado por hoje, obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que 2403 
agradecemos. O último da noite, Sr. Luiz Artur de Oliveira, por 5 minutos, 2404 
representando o Conselho Local de Saúde” que diz: “Alô, boa noite a todos. Eu 2405 
sou Luiz Artur. Boa noite a mesa, cumprimento a mesa, aos Vereadores aqui 2406 

presentes e a comunidade, principalmente aqueles que se dispuseram a estar 2407 
aqui e até esta hora. Uma pena que foi tentado tratorar a questão da aprovação 2408 
do Plano Diretor e que isso que está acontecendo aqui agora… Uma pena 2409 
lamentável que a prefeitura tentou tocar a toque de caixa o Plano Diretor e que 2410 
teve que ser na justiça, que isso aqui está acontecendo, todas as audiências, por 2411 

conta de decisão judicial. No momento que já estamos, por exemplo, a creche 2412 
Z11 (Z onze), a exemplo do que o colega comentou aqui, na Acácio não tem 2413 

vaga para todo mundo, aqui ele comentou que deve ter uma fila de centenas de 2414 

crianças, eu não sei ao certo quantos, mas eu corroboro isso e digo que minhas 2415 
duas crianças para entrar na creche Z11 (Z onze) eu tive que entrar na justiça 2416 
via Ministério Público. Então no momento atual, onde estamos, já não tem vaga 2417 

suficiente para atender a todas as crianças, tanto aqui na Acácio, quanto na Z11 2418 
(Z onze) como possivelmente na Elizabete também. Com as atuais três equipes 2419 
de saúde, de atenção à saúde no centro de saúde, nós já estamos também com 2420 

demanda reprimida, demanda reprimida para atendimento médico e demanda 2421 
reprimida para atendimento odontológico, e possivelmente demanda reprimida 2422 

nas consultas também, porque os contratos feitos não contemplam os diversos 2423 
contratos, por exemplo, como foi comentado aqui, para fazer um raio x 2424 
odontológico tem que ir lá no continente, e por que não fazer um convênio, um 2425 

contrato, que nos contemple aqui? Que o morador não precise sair do bairro. 2426 
Então, se não tem saúde para todo mundo já no momento atual, não tem 2427 

educação, já foi comentado que no verão é mais frequente, mas no inverno 2428 
também falta água, não tem esgoto na Prainha, no Torquato, enfim, na Fortaleza, 2429 

a cidade da Barra… Quando fala-se em adensamento e verticalização, 2430 
consequentemente vai ter mais gente, então como garantir os direitos desses 2431 

que virão se a gente não consegue garantir nem dos que já estão aqui? Dito isto 2432 
do Plano Diretor, eu vou aproveitar o meu tempo, eu estou como coordenador 2433 
do Conselho Local de Saúde e também faço parte do Conselho Local de 2434 
Educação da Z11 (Z onze) como vice-presidente, queria reforçar as solicitações, 2435 

as reivindicações que são feitas mensalmente e são protocoladas tanto na 2436 
Secretaria Municipal de Saúde e de Educação, quanto nos seus respectivos 2437 
conselhos municipais também de saúde educação. Queria solicitar que assim 2438 
que, o próprio colega que veio comentar aqui, que trabalha aqui como vigilante, 2439 
faz 5 (cinco) anos que a gente solicita um vigilante para creche Z11 (Z onze), 2440 

fica essa insegurança na questão da portaria ali, de quem entra ou quem sai, e 2441 
ali gente tá falando de crianças menores do que as que frequentam aqui, então 2442 

a gente solicita, eu peço encarecidamente uma atenção na questão da vigilância 2443 
ou porteiro para questão da creche Z11 (Z onze). E em relação ao centro de 2444 
saúde, a gente tem, como eu já comentei, demanda reprimida para atendimento 2445 
médico, demanda reprimida para atendimento odontológico, então a gente já 2446 
solicitou no último ofício, por gentileza, por um mutirão, a gente precisa de um 2447 
mutirão, porque com as atuais três equipes, se a gente não consegue nunca 2448 
abaixar essa demanda reprimida, eu não sei como fazer se não o mutirão. Então 2449 
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enfim, a gente na última reunião veio essa ideia à tona, a gente solicitou, então 2450 

a gente solicita encarecidamente que faça-se um mutirão porque só, por 2451 
exemplo, na consulta odontológica, agora já mudou o protocolo, eles então 2452 
atendendo de novo, voltaram ao antigo método que é por demanda espontânea, 2453 
vocês querem atendimento odontológico? Tem que ir lá de manhã cedinho às 7 2454 
(sete) da manhã e ver se tem uma vaga. Até então tinha se modificado, estava 2455 

fazendo por agendamento por WhatsApp, fui tentar fazer um agendamento era 2456 
para 7 (sete) da manhã para mandar mensagem, eu mandei 7:05 (sete e cinco) 2457 
e não consegui vaga. Pasmem, tinha mais de 30 pessoas na minha frente às 2458 
7:05 (sete e cinco) da manhã! Então tem demanda reprimida, não tem como com 2459 
as atuais equipes, nem as duas de saúde bucal, nem as três de saúde da família, 2460 

não tem como baixar nunca essa demanda espontânea. Então solicitamos 2461 
primeiro um mutirão para poder baixar essa demanda espontânea, segundo as 2462 

equipes de saúde que ali estão, são o mínimo, mas o mínimo não impede de 2463 

colocar mais, então se as equipes estão trabalhando com o mínimo necessário 2464 
para que se componha uma equipe, a gente solicita que tenha mais profissionais 2465 
nas equipes até para poder justificar aquelas 12 (doze) horas abertas, porque as 2466 

12 (doze) horas abertas é uma mentira. A equipe 440 (quatrocentos e quarenta), 2467 
ou 441 (quatrocentos e quarenta e um) ou 442 (quatrocentos e quarenta e dois), 2468 
eu não sei de qual, quais são a respectiva de vocês, não atende as 12 (doze) 2469 

horas, então é meio que o engodo, não sei se para poder depois fazer campanha 2470 
eleitoral, mas não é atendido as 12 (doze) horas. Então enfim, que ampliem as 2471 

equipes para ter um melhor atendimento na saúde, obrigado.” Sr. Carlos 2472 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos. Pessoal, antes de passar a palavra para 2473 
a mesa para as considerações finais, eu queria agradecer a todos os presentes, 2474 

especialmente os que ficaram até agora e que são da comunidade, isso mostra 2475 
interesse na participação desse processo. O segundo é parabenizar a coragem 2476 

de vocês nas manifestações, porque eu me coloco empaticamente no local de 2477 
você e eu sei o tanto que às vezes é difícil a gente ter coragem de manifestar os 2478 

problemas que a gente tem e a falta as vezes de sentimento, de incredibilidade, 2479 
da gente não colocar o crédito, que o poder público vai dar o retorno que a gente 2480 

espera e com essa palavra, eu até respondendo um pouco da última palavra da 2481 
noite, eu vou reforçar o que o Prefeito pediu para eu falar antes dele sair hoje, 2482 
que ele ficou muito rápido aqui, que é todas as audiências públicas a vontade 2483 
dele é de estar presente e ele tem estado presente em todas as audiências. 2484 

Especialmente hoje pela emergência que surgiu, que coincidentemente até, na 2485 
última audiência também surgiu, mas ele na outra ele ainda conseguiu voltar, 2486 
hoje ele não conseguiu. Ele falou para deixar registrado aqui que ele vai, como 2487 
está sendo gravado por vídeo aqui e registrado em ata, ele vai buscar, ver essa 2488 
audiência, essas demandas comunitárias, como ele tem registrado no papel à 2489 

mão dele todas essas demandas específicas que às vezes fogem diretamente 2490 
ao conceito do Plano Diretor, como questões de saúde, questões do lixo, 2491 

questões de vigilância, isso que até o Secretário de Educação Maurício, fez 2492 
algumas anotações aqui, nós estamos levando ele também, essa anotação, tá? 2493 
Então para inclusive apresentar a vocês muito mais além do nome e das funções 2494 
do poder público, o Secretário Educação, o Secretário de Segurança Pública e 2495 
o Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano, eles estão na mesa porque 2496 
eles são membros do conselho executivo da comissão multidisciplinar de revisão 2497 
do Plano Diretor, eles não estão aqui simplesmente representando o poder 2498 
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executivo propriamente dito nas suas funções, eles também têm a função 2499 

especial em exercício da revisão do Plano Diretor. Então dando sequência a 2500 
essas explicações iniciais que eu fiz, é importante agora reportar a vocês os 2501 
próximos passos, o que que vai acontecer agora? A comunidade veio aqui, 2502 
manifestou e o que que vai acontecer agora? Isso está registrado não só em 2503 
vídeo, como eu falei, como em ata, pessoal da FEPESE tem escrito isso, esses 2504 

documentos além de ser publicados no site para todo mundo acompanhar de 2505 
perto, essa publicidade de todos os atos ocorridos, eles vão para a comissão 2506 
multidisciplinar de revisão do Plano Diretor, um dos membros também é o 2507 
Alexandre Felix, Secretário Executivo e Geógrafo do IPUF, assim como tem 2508 
outros membros do IPUF, membros da FLORAM, servidores da FLORAM, 2509 

servidores da SMDU, a Kelly que estava aqui, eu não sei se ela está aí ainda, 2510 
também estava aqui o Bruno Palha ali da FLORAM. Então eles vão avaliar tudo 2511 

isso em conjunto com a coordenação da Cibele, que é a Coordenadora Técnica 2512 

Geral e ela é Diretora de Planejamento do IPUF, assim como a Tatiana Filomeno 2513 
que é Arquiteta e Urbanista, também Diretora Geral do IPUF. Estão nos 2514 
acompanhando em todas essas análises, não só urbanístico como ambiental, 2515 

que a superintendente da FLORAM está aqui, o Bruno Palha da FLORAM está 2516 
aqui e eles vão fazer essa análise de todas essas demandas que vocês fizerem 2517 
e fazerem os enquadramentos e posteriormente antes de ir, não é nem para a 2518 

Câmara gente, antes de ir para o Conselho da Cidade, nós vamos publicar um 2519 
relatório detalhado de toda essa análise e essas demandas comunitárias que as 2520 

pessoas fizeram por Distrito, nós vamos explicar a minuta final do projeto de lei. 2521 
Não tem um projeto de lei ainda, nós estamos construindo com vocês, para a 2522 
gente construir, como muitos falaram aqui, nós temos que ouvir vocês e nós 2523 

estamos fazendo isso, não só aqui, consulta pública, eu reforço, tem várias 2524 
pessoas que falam lá “eu tive pouco tempo para falar”, gente se o tempo de 2525 

vocês é quase ilimitado, vocês podem fazer minutas e minutas de escritos e 2526 
matérias específicas, “eu quero falar sobre meio ambiente, escrevi 60 (sessenta) 2527 

páginas, 100 (cem) páginas sobre meio ambiente”, pode fazer protocolo de 2528 
consulta pública, “ah, eu quero falar urbanisticamente, quero falar sobre o lixo, 2529 

falar 100 (cem) páginas sobre isso”, pode escrever e isso está registrado. 2530 
Inclusive as consultas públicas, se você entrar no site, você vai ver a consulta 2531 
pública do seu vizinho que escreveu lá e vai estar lá publicado o que que ele 2532 
manifestou, e vai ter quantas publicações e manifestações públicas que tiveram 2533 

nas consultas públicas. Isso vocês podem acompanhar em tempo real, tá no site, 2534 
fique à vontade para vocês entrarem lá e conferir isso. Então não tenham receio, 2535 
eu provoco e promovo a intenção, é isso que nós queremos, manifestem, não 2536 
tenham receio. Nós vamos ler e nós vamos produzir o relatório para encaixar 2537 
isso na lei, na necessidade de modificação para atender as comunidades. Então 2538 

assim, agora vou passar as palavras, o Secretário Maurício vai falar primeiro 2539 
algumas considerações, especialmente até pela escola, não é Secretário? 2540 

Obrigado novamente pela disposição do espaço, e depois finalizando o 2541 
secretário Michel Mittmann vai falar um pouco das considerações técnicas após 2542 
as manifestações da comunidade. Então vou passar a palavra ao Secretário 2543 
Maurício, obrigado pelas palavras, Secretário.” Sr. Maurício Fernandes Pereira 2544 
diz: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os que ficaram até agora, é 2545 
sempre muito bom participar de uma audiência que a pessoa vem, fala e fica. 2546 
Quando vem, fala, fala bastante e não quer ficar até o final para escutar é muito 2547 
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complexo, eu quero parabenizar todos vocês. Eu quero dizer que quando o 2548 

prefeito saiu, ele me falou ali no ouvido e me deu um desafio, eu não sei se eu 2549 
cumpri, depois eu vou passar para ele, viu Aline? Eu anotei aqui e o Alvarenga 2550 
cada vez que eu parava um pouco, ele assim “ó anota, anota, anota…”, então o 2551 
Alvarenga também nos ajudou bastante, tudo aquilo que não tem uma relação 2552 
direta com o Plano Diretor, mas tem uma relação direta com a cidade, com a 2553 

melhoria da cidade e principalmente aqui com a região onde nós estamos. Eu 2554 
queria primeiro agradecer a Gerusa, a diretora da escola, que disponibilizou a 2555 
escola para que nós estivéssemos aqui, o Silvio está aí? Eu acho que ele está 2556 
lá atrás. Silvio, aqui na frente está a Beatriz, essa gigante que está sentada, mas 2557 
se ela se levantar você vai ver que ela é gigante, todas as vezes que nós pedimos 2558 

a ela uma demanda em relação a árvore, a corte, alguma coisa, ela tem uma 2559 
capacidade extraordinária, inversamente proporcional ao tamanho dela, muito 2560 

rápido! E ao meu também! Porque ela atende muito rápido, então se tu puderes 2561 

falar depois com ela, provavelmente isso não aconteceu porque a demanda não 2562 
chegou, mas não vamos ao caso, importante é resolver a situação. Eu queria 2563 
também, pra todos que ficaram, eu vou falar bem devagarinho para ver se vocês 2564 

acreditam em mim, eu queria que todos, principalmente quem é da comunidade, 2565 
anota o meu celular, eu quero fazer um desafio é 99-120-2424 (nove, nove, cento 2566 
e vinte, vinte e quatro, vinte e quatro), 99-120-2424 (nove, nove, cento e vinte, 2567 

vinte e quatro, vinte e quatro). Quem tiver a curiosidade manda para mim um 2568 
WhatsApp, que eu vou mandar todas as demandas abertas por essa escola no 2569 

nosso sistema e vou mandar todas as vezes que as demandas foram atendidas, 2570 
todas. E o Silvio falou de uma demanda do ar condicionado, essa de repente 2571 
está aberta mesmo, Silvio. Que aí a administração pública é um desafio, Silvio, 2572 

nós estamos há quase um ano numa licitação de manutenção de ar 2573 
condicionado, já está na quarta empresa que se chamou e infelizmente essa deu 2574 

errado mesmo. Quero dizer é que, a Vereadora Carla Ayres, não sei se ela está 2575 
aí ainda, mas a gente atende também os Vereadores de oposição, porque foi 2576 

atendido aí nos últimos dias substituição de luminária, torneira, manutenção do 2577 
telhado, limpeza e tem uma lista grande, quem me mandar um WhatsApp, eu 2578 

também mando e quero também para quem tiver WhatsApp, quero fazer um 2579 
desafio. No dia que chover aqui dentro desse espaço ou na sala de aula, que 2580 
diziam que está chovendo, e também já foi arrumado, eu queria que ligasse para 2581 
mim na hora ou manda um WhatsApp, filma né, filma! Porque se chover, se 2582 

arruma na hora. Pode mandar um WhatsApp tá. Eu estou pedindo para você, 2583 
assim que acontecer me liga. Então me liga que eu venho aqui na hora, porque 2584 
foi feito arrumação, foi feito arrumação. Bem, quero também dizer… está aí o 2585 
meu celular, faz na hora, todo mundo que manda eu respondo, com exceção de 2586 
uns e outros que eu acho que, complexo essa situação. Quero dizer também, 2587 

mas vou responder, quero dizer também que hoje foi um dia histórico na Câmara 2588 
de Vereadores, aprovamos um financiamento do BID que vai continuar a 2589 

melhorar e qualificar os espaços públicos de educação no município de 2590 
Florianópolis. Nesse novo projeto nós vamos construir 10 (dez) novas escolas, 2591 
12 (doze) novas creches e reformar ou ampliar 28 (vinte e oito) unidades 2592 
existentes, entre outras tantas coisas que o projeto proporciona, projeto esse 2593 
que já foi aprovado no BID e foi aprovado naquilo que eu diria que é o maior 2594 
desafio, porque todo o empréstimo feito num governo municipal ou estadual e 2595 
inclusive federal, precisa do lastro do Ministério da Economia, que é a etapa mais 2596 
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difícil, o tal do C-AIN, e ele já foi aprovado no C-AIN, são as etapas e hoje foi 2597 

aprovado na Câmara de Vereadores. Quero dizer que hoje nós temos, deixa eu 2598 
pegar aqui, nós temos um sistema online que a cada movimento que acontece 2599 
eu consigo ver exatamente o que que está acontecendo nessa situação, hoje na 2600 
Colônia Z11 (Z onze), que foi dito que não tem vaga, na Colônia Z11 (Z onze) 2601 
nós temos… todos os grupos tem vaga, no grupo 2 (dois) tem uma vaga 2602 

sobrando, no 2 (dois) da sala 7 (sete) tem uma vaga, no grupo 3 (três) tem 6 2603 
(seis) vagas, no grupo 4 (quatro), e se eu listasse todos os grupos, todos tem 2604 
vaga, hoje temos 64 (sessenta e quatro) vagas à disposição na Colônia Z11 (Z 2605 
onze). Na Elisabete Anderle, que é aqui do lado, nós temos 37 (trinta e sete) 2606 
vagas, no entanto, a gente sabe que a gente precisa continuar ampliando os 2607 

espaços da educação, essa escola por exemplo quando é dito que está faltando 2608 
isso ou aquilo, o quadro de professores está completo, está completo. Então eu 2609 

quero me colocar inteiramente à disposição de todos, dizer que a educação 2610 

infantil é única e exclusiva responsabilidade do município, em 2017 (dois mil e 2611 
dezessete), quando aqui chegamos, tinha 3.872 (três mil e oitocentas e setenta 2612 
e duas) vagas faltantes, hoje no Governo Topázio tem 3.058 (três mil e cinquenta 2613 

e oito) vagas sobrando em todas as nossas 88 (oitenta e oito) creches, que 2614 
fizemos diversas. A educação fundamental, de primeiro ao nono ano, é de 2615 
responsabilidade compartilhada entre o estado e o município. E o município de 2616 

Florianópolis fez diversas novas escolas, inclusive abriu uma nova agora, 2617 
recente, no Ratones a dias atrás, abriu licitação dia 08/07 (oito de julho) agora, 2618 

uma escola no Rio Vermelho, não sei o que que o estado fez em termos de novas 2619 
escolas, mas o município gerou mais de 7 (sete) mil vagas nos últimos 5 (cinco) 2620 
anos de educação fundamental, se o estado não ajudar, é muito difícil dar conta, 2621 

por isso que essas 10 (dez) novas escolas vão ajudar muito. Já no ensino médio 2622 
é única responsabilidade do estado, é por isso que o município de Florianópolis 2623 

não tem ensino médio, mas eu acredito que nessa escola aqui tem ensino médio 2624 
do estado, não tem? Tem né, à noite? Tem o ensino médio do estado, usa a 2625 

estrutura da escola, mas não é do município. Era isso, quero agradecer a 2626 
participação de todos, me colocar inteiramente à disposição e lembrando, o 2627 

celular é 99-120-2424 (nove, nove, cento e vinte, vinte e quatro, vinte e quatro). 2628 
Se chover ou se tiver alguma coisa daquilo que foi dito no microfone, pode entrar 2629 
em contato na hora que vai ser resolvido. Muito obrigado a todos e boa noite.” 2630 
Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos, Secretário. Passar ao 2631 

Secretário Michel para as considerações finais.” Sr. Michel de Andrado 2632 
Mittmann diz: “Acho que eu posso falar aqui de cima? Pra não demorar mais 2633 
ainda. Eu queria primeiro fazer algumas… o doutor Carlos já falou né, mas acho 2634 
importante, que na comissão de 40 (quarenta) e poucos profissionais que estão 2635 
atuando mais diretamente no Plano, a maioria absoluta são mulheres e que por 2636 

protocolo é a comissão executiva que fica na mesa, mas podemos mudar isso. 2637 
Muito embora queria aqui em nome da Tatiana Filomeno, da Elisa, da Vanessa, 2638 

da Cibele Coordenadora Técnica, da Ivana Coordenadora Técnica de Gestão 2639 
Territorial, da Beatriz Coordenadora Técnica de Meio Ambiente e da Carol da 2640 
Silva Coordenadora Jurídica, que só para citar a Coordenação Geral, elas estão 2641 
dando de 8 (oito) a 3 (três) e ainda bem, porque são de extrema competência e 2642 
esse olhar feminino, e o cuidado que elas têm conduzido e nos conduzido, a 2643 
retidão, o comprometimento, é ímpar assim, tem sido uma…. ontem ficamos até 2644 
tarde em uma reunião no CREA, eu estava falando com a Tati da importância da 2645 

DocuSign Envelope ID: 8201DB63-3CFD-4B93-80CC-E89D7ED58714



 
 

 

Página 55 de 58 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

mulher nesse processo todo e que esse olhar feminino tem nos tornado mais 2646 

doces e mais atentos. Dito isso, acho que foi uma boa reunião, excelente 2647 
reunião, fato tem-se sobrepesado ao longo do tempo, agradecer aos Vereadores 2648 
ainda presentes, João obrigado, Vereador Renato sempre guerreiro, presente 2649 
em todas também, o Marquito está aqui, não sei se já saiu, mas também a 2650 
Vereadora Carla, todos têm… a Vereadora Maryanne, todos têm colocado 2651 

importantes contribuições do ponto de vista da casa legislativa que é onde, lá na 2652 
frente, vai chegar o Plano e que nós queremos junto, no momento que chegar, 2653 
junto com a comunidade exercer o apoio total no que os Vereadores tiverem de 2654 
dúvidas e discussões do que for, para que junto com a comunidade a gente 2655 
acompanhe esse processo legislativo, se a gente obter esse sucesso de 2656 

encaminhar. No final a gente olha que existe muito mais convergências, talvez 2657 
exista os tratamentos, as possibilidades, pode ser um pouquinho diferentes ou 2658 

alternativas diferentes, mas existe as convergências tá? Foi falado muito aqui 2659 

sobre o saneamento, assim como todas as outras audiências, até tava falando 2660 
para o coronel aqui foi o nosso tema, de vez em quando a gente tava 2661 
conversando aqui além de outros temas de segurança pública, de organização 2662 

do território, da importância da retomada do território como um todo, mas o fato 2663 
é que o saneamento, do mais simples ou de diversas formas, é o grande tema e 2664 
na realidade ele representa mais do que só o saneamento, ele representa a 2665 

questão da infraestrutura, que daí vem a mobilidade, outras instalações, que 2666 
dariam a capacidade de reordenar, melhorar a cidade e garantir em especial que 2667 

a gente não estrague o que é essencial, que é a água que abastece, que cria 2668 
esses ciclos como um todo. Dito isso, talvez a gente vai ter que ter alguma 2669 
inteligência junto, aprender juntos, como fazer de forma paralela as coisas ou 2670 

junto as coisas, talvez não vai ser possível colocar um freio na cidade amanhã, 2671 
parar tudo, porque a gente vai criar um grande impasse, talvez acumular outros 2672 

problemas que ainda não existe de conflitos sociais mais exagerados ainda, mas 2673 
como que a gente pode construir soluções de infraestrutura para aquilo que já 2674 

existe, para aquilo que vai acontecer independente de nós dizer se vai ter um 2675 
prédio ou não vai ter um prédio, se vai ter um centro ou não vai ter um centro, 2676 

vai acontecer, se não, não tinha acontecido porque o Plano não permitiria. Até 2677 
agora o Plano não permitia uma série de coisas e elas aconteceram, 2678 
aconteceram todas elas e amanhã vai estar acontecendo, daqui a 4 (quatro) 2679 
meses vai estar acontecendo, vão estar vindo pessoas. Então a gente vai ter que 2680 

ter inteligência, maturidade de construir e entender as propostas para construir 2681 
que as propostas garantam essas infraestruturas, para ir melhorando o que já 2682 
tem e ao mesmo tempo captando oportunidades para construir de forma mais 2683 
rápida e mais adequada, essas pessoas que virão naturalmente. Se a gente 2684 
monitorar e entender a gestão e conseguir entender “olha nosso limite é x ou y 2685 

ou x mais y”, e como é que isso está acontecendo ao longo do tempo, garantindo 2686 
que o que vier garanta a infraestrutura, mas também poderia inclusive ajudar a 2687 

pagar um pouco do que já tem, pode ser um passo positivo. O passo mais 2688 
negativo que teria é nós imaginarmos continuar nesse modelo por mais 10 (dez) 2689 
anos ou 20 (vinte) anos porque a gente ao mesmo tempo não vai ter 100% (cem 2690 
por cento) desse esgoto, dessa infra-estrutura feita e vai continuar propiciando 2691 
que o que virá, independente de que a gente queira ou não, continuará sem 2692 
poder ser feito direito porque infelizmente o Plano Diretor hoje não dá espaço, 2693 
não dá condições para que a gente consiga reorganizar. E aí foi falado “ah, não 2694 
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estão mexendo em zoneamento”, a gente está naturalmente trabalhando com os 2695 

usos que podem ser organizados sobre os zoneamentos, isso ninguém está 2696 
escondendo em nenhuma minuta, que falaram que a gente esconde minuta, não 2697 
tem nada disso, tá? No site ali está toda a história desde 2014 (dois mil e 2698 
quatorze), desde audiências de 2016 (dois mil e dezesseis), tem todas as fichas 2699 
de participação, que inclusive a gente analisou, a gente tem as contribuições que 2700 

foram analisadas em 2018 (dois mil e dezoito) junto com o Conselho da Cidade, 2701 
está tudo lá. A gente tem as participações da minuta agora do início do ano, que 2702 
estava em discussão e que não se esquece, mas a gente está reconstruindo a 2703 
partir dessa soma de ideias e novas ideias, novas sugestões, novas formas que 2704 
a gente está aprendendo aqui com vocês. Me parece e muito salutar, é que nós 2705 

tenhamos uma necessidade de uma aceleração do plano de saneamento e um 2706 
plano de investimento muito forte em saneamento, independente para onde a 2707 

gente caminhe, independente para onde a gente caminhe. Até teve uma colega 2708 

aqui que falou “olha, precisamos fazer uma ação de saneamento”, ela falou e 2709 
precisamos, vamos ter que pactuar isso, independente do Plano Diretor, 2710 
independente do Plano Diretor. E surgiram contribuições muito relevantes sobre 2711 

demandas do dia a dia, como bem falou o Carlos, eu anotei várias aqui, porque 2712 
para não a pressa do Prefeito é tanta, que ele não aguenta esperar três dias para 2713 
sair a transcrição, ele já cobra a gente, vai cobrar a gente amanhã, então a gente 2714 

já tá aí mandando para ele hoje. Que são algumas demandas que não 2715 
necessariamente são de Plano Diretor, mas elas podem ter sido reflexos da falta 2716 

de ação de um Plano Diretor que ocasiona problemas hoje, então isso é 2717 
importante também buscar. Acho que o termo equilíbrio é o mais adequado para 2718 
a gente usar, qual que é o equilíbrio das coisas, em cada momento esse 2719 

equilíbrio muda, vai revezando e o planejamento é importante para isso. Uma 2720 
das coisas a gente precisa urgentemente, talvez nesse momento estamos 2721 

focados em nessa atividade do Plano Diretor e mudar inclusive o Plano Diretor 2722 
para tirar um pouco de atribuições desnecessárias ao planejamento urbano do 2723 

IPUF seja fundamental, é que tem muita atividade colocada dentro do Plano que 2724 
não é necessário o nosso técnico de IPUF estar fazendo, ele poderia estar mais 2725 

próximo da comunidade, mas precisaríamos ter, e podemos pensar, por que 2726 
não? Que nós tenhamos junto dos bairros os técnicos, junto aqui no dia a dia, 2727 
entendendo os problemas, provocando a gestão desse Plano, pode ser uma 2728 
ideia que possa surgir. Nesse campo de surgir ideias é o fundamental, a gente 2729 

recebe críticas, o mais difícil para nós é interpretar as vezes as críticas, muitas 2730 
vezes não chega a proposições, ok, ninguém precisa propor, não é obrigado 2731 
propor, mas quanto mais ideias construtivas ou sugestões tiverem, às vezes as 2732 
mais simples, “ah, corrigir o zoneamento, para que permita o esgoto”, talvez a 2733 
solução que o cidadão deu, dizer “não, nós temos que converter APL em 2734 

residencial”, não, talvez não seja, por que? Porque é uma APL de encosta, ela 2735 
tem características ambientais muito precisas, muito né… tá aqui a Beatriz, ela 2736 

tem que ser uma APL, que se não a gente acaba desvirtuando, mas quem sabe 2737 
dentro do instrumento de APL a gente caracterize ela como realmente uma área 2738 
de ocupação humana ali, muito limitada e que corrija lá, que daí a CASAN vai 2739 
ser obrigada a pertencer, não precisa mudar necessariamente toda uma política 2740 
ambiental para atender um caso específico. Então um exemplo, um problema 2741 
que às vezes a solução não é exatamente o que a pessoa pensou, mas trouxe 2742 
um problema, um problema real que a gente pode buscar a solução junto. E 2743 
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assim várias outras, acho que os Vereadores também colocaram da 2744 

importância… eu estou aqui também pessoal, foi falado que a gente está 2745 
tentando convencer, sim, estamos tentando convencer que temos um problema, 2746 
acho que pelo menos isso todo mundo ficou convencido, que temos um 2747 
problema. A lei atual, o modelo, a nossa cidade atual tem problemas, porque se 2748 
bom fosse, não teria todas as reclamações de esgoto, falta de espaço da 2749 

calçada, ocupação irregular, para onde que a gente vai caminhar, então temos 2750 
um problema de planejamento de Plano Diretor, de comportamento, de ações 2751 
cidadãs ou não, que levam a isso. Mas muito mais do que o convencimento, é 2752 
também uma tentativa de esclarecimento, esclarecimento do papel do 2753 
planejamento que as não vai atingir todas as pautas, mas pode conduzir e 2754 

provocar outras ações, outros planos de forma coligada para tentar corrigir. Acho 2755 
que é isso, a gente tem várias situações sobre por exemplo de uso do espaço 2756 

público irregular, falei até aqui com o Coronel, às vezes uma ação de 2757 

organização do espaço, essa gestão, a gente vai já tentar organizar demandas, 2758 
não vamos prometer aqui já, “ah, vai ser aqui e acolá”, já nesse momento, mas 2759 
já vai entrar na pauta para nós continuar a atender demandas às vezes que são 2760 

muito rápidas e deveriam ser corrigidas, a gente já vai cobrar e já vai tentar fazer, 2761 
mas também refletem esse tipo de situação, a falta de um planejamento do 2762 
passado e um erro do modelo. Se falta um lugar para a praça, se falta lugar para 2763 

estacionar organizado… já estou acabando aqui, se puderem pessoal lá do 2764 
fundo dar uma respeitada, eu sei que estão um pouco cansados já, mas só para 2765 

terminar a minha fala aqui. A gente tem que então buscar na revisão do Plano, 2766 
nessa história de adensamento e aqui e acolá, gente o que a gente não quer o 2767 
adensamento, a gente não quer a construção civil, a gente quer usar ela porque 2768 

nós vamos precisar colocar pessoas nos lugares, a gente quer usar ela porque 2769 
a gente vai precisar colocar a comércio, serviço, atividades que o bairro precisa, 2770 

para que ele seja mais independente e organizado, mas usar esse artifício para 2771 
aquilo que a gente mais quer. Tanto que se vocês lerem os diagnósticos, lerem 2772 

as intenções, o que a gente mais quer é espaço público, a gente mais quer 2773 
mobilidade, a gente quer infraestrutura, os mecanismos de obter isso, o 2774 

instrumento da construção civil organizada, desde que ela sirva para o bairro 2775 
melhorar, é uma ótima oportunidade, jogar fora isso, parece ser bobagem. Claro 2776 
que existem outras e que não estão sendo desprezadas, a gente falou da diretriz 2777 
geral no sentido de que afeta mudanças no desenho da cidade, mas se vocês 2778 

olharem todas as diretrizes que tem lá, está tudo de alguma forma organizada, 2779 
que a gente vai precisar mudar critérios para melhorar os mapas, mudar critérios 2780 
para evitar conflito normativo, mudar critérios para a questão das atividades 2781 
econômicas, mudar critério para ter ZEIS, mais espaços de Zonas Especial de 2782 
Interesse Social no território, vamos precisar mudar critérios para incentivar 2783 

habitação social, nós vamos precisar uma série de outras situações que estão 2784 
descritas ali nas intenções e nas diretrizes. Ouvindo a comunidade a gente vai 2785 

ter mais propriedade e organização de como colocar isso em cada caixinha para 2786 
reapresentar e fazer os relatórios que o Carlos falou, estamos estudando as 2787 
melhores formas e levar ao Conselho da Cidade. Eu acho que é isso, finalizando 2788 
aqui o tempo para… eu acho que já deu tempo regulamentar da audiência. A 2789 
gente se despede e agradece, Prefeito realmente ficou muito sentido de não 2790 
estar presente porque ele queria gabaritar 100% (cem por cento), ele é muito 2791 
empenhado, mas acho que os Secretários vão fazer o tema,  a lição de casa, 2792 
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chegar agora, vamos até mais tarde mandar para ele as demandas e 2793 

agradecemos, muito obrigado pelo empenho de todos e a participação. Sr. 2794 
Carlos Alvarenga diz: “Obrigado gente. Então encerramos aqui a Audiência 2795 
Distrital da Barra da Lagoa. Boa noite a todos e muito obrigado.” Desta forma, 2796 
encerrou-se a presente Audiência Pública, às 21h58 min (vinte e uma horas e 2797 
cinquenta e oito minutos) e, lavrada a ata que vai ser assinada por mim, Adriana 2798 

Zanqueta Wilbert Ito que redigi a presente ATA, pelo Sr. Carlos Leonardo da 2799 
Costa Alvarenga (Superintendente do IPUF e Presidente da Mesa 2800 
Diretora/Coordenador Geral Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano 2801 
Diretor – CRMPD e pelo Sr. Alexandre Felix – Secretário Executivo Comissão 2802 
Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e Geografo IPUF). 2803 
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