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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 18 (dezoito) 3 
de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi iniciada Audiência Pública no 4 
auditório do Tribunal de Contas, sito no endereço: Rua Bulcão Viana, nº 90, 5 
Centro, Florianópolis, SC, CEP: 880020-160, sob a presidência do Sr. Carlos 6 
Leonardo Costa Alvarenga, Coordenador Geral da Comissão Multidisciplinar 7 

de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e Superintendente do IPUF e com a 8 
participação das pessoas indicadas na lista de presença anexa. O Sr. Carlos 9 
Alvarenga inicia sua fala: Boa tarde a todos, dou por aberta então, a Audiência 10 
Pública do Centro da Cidade, do Distrito Sede, região Insular. Para quem não 11 
me conhece, eu sou Carlos Alvarenga, estou Superintendente do IPUF - Instituto 12 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis e Coordenador Geral da 13 

Comissão Multidisciplinar do Processo de Revisão do Plano Diretor do Município 14 
de Florianópolis. De início eu gostaria de fazer prestosos agradecimentos ao 15 

Presidente do Tribunal, Excelentíssimo Dr. Adircélio de Moraes e a Chefe de seu 16 
Gabinete, a Sra. Juliana, muito obrigado por isso, pela disponibilidade do espaço 17 
para o exercício desse ato de democracia e construção do Plano Diretor 18 

Participativo. Continuando alguns agradecimentos de presença. Agradeço a 19 
presença do Vereador Renato da Farmácia, obrigado pela sua presença. 20 
Obrigado pela presença do Jeferson Backer, Vereador, inclusive convidá-lo a 21 

compor a mesa Vereador Jeferson. Então, dando continuidade gente, o início do 22 
processo, antes de eu passar o vídeo institucional de regras da Audiência, para 23 

todos entenderem como que funciona a participação, eu vou pedir, que é de 24 
praxe os eventos realizados aqui nesse auditório, nós temos que passar um 25 
vídeo institucional do Tribunal, para regras de segurança, onde eles vão passar 26 

uma sinalização a todos, de saída e de segurança do Tribunal. Então peço a 27 

organização para passar esse vídeo para todos acompanharem e peço atenção 28 
a todos. VÍDEO INSTITUCIONAL TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA 29 
CATARINA - A seguir segue o conteúdo que foi transcrito na integra: “Olá, seja 30 
bem-vindo ao Auditório do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Pedimos a sua 31 

atenção para algumas informações de segurança. Este ambiente tem 32 
capacidade para 287 (duzentas e oitenta e sete) pessoas e possui sistema de 33 

renovação de ar. Há seis locais reservados para cadeirantes próximos ao palco. 34 
O auditório dispõe de 4 (quatro) cadeiras de tamanho especial nas fileiras 4 35 
(quatro), 6 (seis) e 7 (sete). Em caso de falta de energia, luzes de emergência 36 

se acenderão nos corredores e nas saídas. Há sensores de fumaça localizados 37 
no teto. O auditório possui 3 (três) extintores de incêndio, um no lado direito e 2 38 
(dois) do lado esquerdo. São 3 (três) saídas de emergência, 2 (duas) nos 39 

corredores laterais e 1 (uma) no corredor central. As saídas dos corredores 40 

laterais possuem portas corta fogo, para abri-las, basta empurrar. Lembramos 41 
que nesse espaço é proibido fumar, bem como, comer e beber. Não esqueça de 42 
desligar o seu celular ou deixá-lo no modo silencioso. Desejamos a todos um 43 

bom evento.” Sr. Carlos Alvarenga fala: Dando continuidade, agradecer mais 44 

umas autoridades presentes. Hélio Leite Gerente de Articulação do CDL, 45 
obrigado pela presença. Patrícia Kotzias Aguiar, Diretora Regional da ACIF, 46 
obrigado pela sua presença. Vereador Marquito, muito obrigado pela sua 47 
presença. Agora gente, peço todos prestem atenção que nós vamos passar um 48 
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vídeo institucional que nós produzimos. A gente faz isso em todas as Audiências 49 

Públicas, onde demonstra as regras de participação, que inclusive deixo 50 
registrado de imediato, que as inscrições para as manifestações já se iniciaram 51 
e elas vão até às 20h45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos). São 3 (três) 52 
horas após o início da Audiência Pública ok. Então eu peço que todos prestem 53 
atenção no vídeo institucional agora, tomem assento, que nós vamos informar 54 

as regras de participação da Audiência. AUDIOVISUAL QUE APRESENTA AS 55 
REGRA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. A seguir segue o conteúdo que foi 56 
transcrito na integra: “A sua contribuição é essencial para construir um plano 57 
diretor que converse com as necessidades de Florianópolis e você pode 58 
participar da revisão do plano de diferentes formas, seja por consulta pública, 59 
audiências de trás e geral. Mas você sabe como elas irão funcionar? As 60 

audiências públicas são uma ferramenta democrática importante na hora de 61 

participar da revisão do Plano Diretor. Elas são de caráter consultivo, com o 62 

objetivo de informar, colher dados e informações e críticas da população, serão 63 
realizadas 13 (treze) audiências distritais e uma audiência geral final. Todas 64 
terão início às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e serão 65 
feitas em dias alternados, mas, para participar e realizar a sua manifestação, é 66 

importante que as regras presentes no Regimento Interno das audiências sejam 67 
respeitadas para se manifestar, deverá ser respeitada de inscrição prévia e para 68 

se inscrever é preciso solicitar a ficha de inscrição. O prazo de inscrição inicia 15 69 
(quinze) minutos antes da audiência e se encerra 3 (três) horas após o início das 70 
mesmas. REGRAS DA AUDIÊNCIAS As audiências públicas serão gravadas e 71 

disponibilizadas no canal do youtube da Prefeitura Municipal de Florianópolis; As 72 
audiências públicas terão a duração de no mínimo 4h (quatro horas), podendo 73 

ser prorrogado por iniciativa do Presidente da audiência para conclusão das 74 
manifestações previamente inscritas; Todos deverão assinar lista de presença 75 

para registro da audiência; O uso da palavra será por ordem de inscrição e não 76 
serão permitidas interrupções da ordem, sobre qualquer aspecto ressalvada as 77 

prioridades legais. Manifestações por escrito deverão ser entregues na forma de 78 
consulta pública; Todos os cidadãos terão direito a palavra apenas um uma vez 79 
e na sua ordem de inscrição tendo 2 (dois) minutos para manifestação podendo 80 

ser prorrogado por 30 (trinta) segundos apenas para encerramento do raciocínio 81 
e após o tempo acabar a fala será encerrada. Com exceção os presidentes ou 82 
representante das associações representativas dos vários seguimentos da 83 

comunidade, exercida comprovação conforme prevê a lei complementar n. 84 
482/2014, (quatrocentos e oitenta e dois de dois mil e quatorze) terão o direito a 85 
palavra também apenas uma vez, na sua ordem de inscrição, com o tempo de 5 86 
(cinco) minutos para manifestação, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) 87 
segundos, apenas para encerramento do raciocínio e após o tempo acabar, a 88 

fala será encerrada. Importante ressaltar que o participante inscrito não pode 89 
ceder o seu tempo para somar ou mesmo para transferi-lo para outra pessoa. A 90 

gravação, ata, lista de presença e fichas de inscrição, serão publicadas no site 91 
da Prefeitura Municipal de Florianópolis no prazo máximo de (3) três dias úteis. 92 

As audiências públicas iniciarão com apresentação dos objetivos e regras de 93 
funcionamento da audiência, por meio audiovisual, no início do evento. Seguirá 94 
com as manifestações de cidadãos que procederam as inscrições prévias, 95 
durante a audiência, dentro do prazo e por ordem de inscrição. Então seguirá 96 
para considerações finais pela mesa diretora, e então o encerramento. Além 97 
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disso, para segurança e garantia da manifestação de todos, as condições de 98 
acesso e permanência no ambiente e da realização da audiência pública, são os 99 

seguintes: Instrumentos musicais, mastro de bandeira, objetos, bebidas 100 
alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar a prática de ato de 101 
violência; Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto, 102 
não portar ou utilizar fogos de artifício, ou quaisquer outros engenhos 103 
pirotécnicos ou produtores de efeitos análogo; Não incitar e não praticar atos de 104 

violência física ou verba. Para ter acesso ao regimento interno, com as regras 105 
das audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada audiência 106 
distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no site que 107 
está aparecendo aqui na tela: acesse bit.ly/planodiretor2022. “Participe e 108 
contribua com as discussões.” O conteúdo do referido vídeo poderá ser 109 

acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. Sr. Carlos Alvarenga retoma 110 

a palavra: Dando continuidade então, antes de passar a palavra para a primeira 111 

apresentação da noite, informá-los que nós vamos ter 4 (quatro) momentos 112 
nessa Audiência. um vai ser uma apresentação de conceitos gerais, por 1 (um) 113 
técnico membro da Comissão Multidisciplinar; depois nós passaremos um vídeo 114 

institucional que explicará a parte dos Distritos especificamente, assim nós 115 
faremos um intervalo breve e voltaremos com a Manifestação Pública da 116 
Comunidade, que é isso que nós viemos fazer e, por fim, nós encerraremos com 117 

as manifestações, considerações da mesa. Então a gente dá continuidade à 118 
apresentação propriamente, do técnico que irá fazer a apresentação geral. Vou 119 

apresentar a mesa novamente, eu sou Carlos Alvarenga estou Superintendente 120 
do IPUF - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis e 121 
Coordenador Geral da Comissão Multidisciplinar do Processo de Revisão do 122 

Plano Diretor, à minha esquerda Prefeito Topázio Silveira Neto, a esquerda do 123 
Prefeito está a Cibele Assmann, Coordenadora Técnica Geral da Comissão 124 

Multidisciplinar do Processo de Revisão do Plano Diretor; à esquerda da Cibele 125 
está o Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano, Michel Mittmann, 126 

Arquiteto e Urbanista; à esquerda do Michel está a Coordenadora Técnica 127 
Ambiental da Comissão, Beatriz Kovalski, Superintendente da FLORAM; a 128 

minha direita, o Geografo e Técnico do IPUF, Alexandre Félix, Servidor do IPUF 129 
e também Secretário Executivo do Conselho Executivo da Comissão 130 
Multidisciplinar do Plano Diretor; e o Vereador Jefferson Richter Backer, obrigado 131 
pela presença. Então agora, no primeiro momento, nós vamos passar a palavra 132 

ao Secretário Michel Mittmann, que fará uma apresentação do raciocínio geral 133 
desse processo. Esse é para nós entrarmos no mesmo patamar de raciocínio 134 
dessa metodologia e dos raciocínios e estudos que nós estamos trabalhando 135 
com vocês para a construção do Projeto de Lei. Então eu passo a palavra Michel 136 
para as considerações. Secretário Michel Mittmann assume a palavra: 137 

obrigada Carlos, cumprimentando o Vereador, cumprimento todos os 138 
Vereadores aqui presente, ao Prefeito, a todos os membros da mesa. Agradecer 139 

a presença de todos. A gente vai apresentar rapidamente, vamos ver se está 140 
funcionando aqui? Está. Apresentar rapidamente um material que já está 141 
disposto a tempo no site, fazer algumas reflexões bem genéricas e iniciais, para 142 

daí passar a parte que importa que ouvir todo o grupo aqui, quem quiser se 143 
manifestar. Lembrando que são diretrizes iniciais, é uma proposta que está em 144 
construção e análise. A gente está nesse momento na fase de diagnóstico. O 145 
que é o diagnóstico? A gente apresentou alguns elementos preliminares que 146 
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indicam a necessidade de alteração do Plano Diretor, a motivação e, também 147 

para cada Distrito, fez alguns levantamentos gerais que indicam qual é o status 148 
atual daquele Distrito, como é que está, ele se comportando frente a esse tempo 149 
todo da lei atual, mas também o histórico de ocupação dos lugares. Então ali que 150 
você vai encontrar como é que está à questão da infraestrutura, em aspectos 151 
gerais a população, se o Distrito está organizado ou não, de forma regular ou 152 

irregular, percentuais e indicadores, que nos dão motivações de caminhos que 153 
a gente pode perseguir. Além disso, é feito uma pré-proposta, que tem dois 154 
momentos. Tem na realidade uma matriz que está em todos os materiais, vocês 155 
vão ver que estão os pilares e as indicações. O que a gente imagina que é 156 
necessário organizar, a atual Lei do Plano Diretor, a Lei 482 (quatrocentos e 157 

oitenta e dois). Mas também tem uma leitura espacial, uma leitura técnica, de 158 
indicadores de lugares que a gente poderia organizar nos bairros, para melhorar 159 

um pouco o desempenho de todos os bairros.  Então vai ter aqui no Distrito 160 

Centro, alguns lugares pré-selecionados, que não são definitivos e existirão 161 
possibilidades de tirar outras formas também de analisar a Lei sobre a ótica do 162 
Distrito. O que a gente tá apresentando é uma das alternativas para fazer um 163 

sistema de melhoria das centralidades. Isso não significa que todo o resto do 164 
Plano não tem que ser mexido e, é bem o principal. Então a gente tem 165 
instrumentos que estão com problemas, temos dificuldades às vezes de 166 

interpretação legal que geram dubiedade, ou seja, o que está incrível agora é a 167 
Lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois), que é o nosso Plano Diretor. Estamos 168 

fazendo então nesse bloco, a apresentação a vocês dessa estratégia preliminar, 169 
estamos também ouvindo, estamos também tentando colher às manifestações 170 
para processá-las, para entendê-las, para ver o que é do Plano Diretor ou, de 171 

que forma a gente pode interpretar uma determinada situação, que é um 172 
problema às vezes colocado, não necessariamente é vinculado a uma solução 173 

imediata no Plano Diretor, mas pode compor como escopo de estratégias. Então 174 
por exemplo a gente tem ouvido muito sobre a questão da infraestrutura. Na 175 

infraestrutura dos bairros para receber o chamado adensamento que tem se 176 
falado. Mas é o que a gente tem alertado e colocado é que esse adensamento 177 

na realidade é um processo natural da cidade, independente de nós nos 178 
organizarmos para encarar como é que vai se dar os próximos 10 (dez), 15 179 
(quinze), 20 (vinte) anos, esse crescimento populacional vai acontecer e junto 180 
com ele virá a falta de infraestrutura queira a gente coloque ou não coloque essa 181 

infraestrutura. o que a gente está propondo é um novo modelo. Um novo modelo 182 
não, já é bastante utilizado no mundo inteiro. Para que a gente possa acelerar 183 
um pouco essa contribuição das infraestruturas, a organização e, aumentar a 184 
cidade mais regularizada versus a cidade irregular e também gerar um modelo 185 
de ocupação espacial mais eficiente da cidade, ou seja, nós concentrar mais 186 

essa população que naturalmente ia se espalhar, para condensar e organizar, 187 
em lugares mais pontuais, em centralidades que a gente fala. Além disso, então, 188 

a partir do colhimento das manifestações, a gente vai passar, lembrando que a 189 
gente tem 13 (treze)Audiências Distritais. Vou ficar aqui com um pouco de 190 
torcicolo, mas não tem problema (risos) é que eu gosto de mostrar para a turma 191 
ali. Vamos lá, o que importa é aqui, não eu. Então vamos lá, nós temos 13 (treze) 192 
Audiências mais uma Audiência final e mais a Consulta Pública. Essa Consulta 193 
Pública é muito relevante, por quê? Nem todo mundo tem hoje uma opinião 194 
formada sobre o que é matéria complexa, estão aqui ouvindo também, assim 195 
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como a gente está ouvindo nem todo mundo que veio aqui vai falar, 196 

provavelmente, mas também está aqui para ouvir, para entender, e vai ter tempo 197 
de organizar, se juntar e protocolar na Consulta Pública contribuições, às vezes 198 
com mais propriedades, com mais tempo. Essa Consulta fica aberta até o dia 12 199 
(doze) de agosto e a pessoa, ou grupo, uma comunidade, um grupo comunitário, 200 
uma associação, pode também fazer de forma individual - a pessoa, pode fazer 201 

em coletivo - uma entidade, protocolar ali sobre vários temas, também não 202 
precisa fazer uma Consulta que abarque tudo. Até para nós é mais fácil para 203 
classificar. Bom, tenho quero falar sobre mobilidade, aí vai lá fala sobre 204 
mobilidade, eu quero falar sobre incentivos, eu quero falar sobre centralidade, 205 
então pode dividir em várias, não tem problema, conforme vai trabalhando, vai 206 

pensando, pode colaborar, que para nós é muito relevante essa organização da 207 
Consulta Pública. Posso falar Prefeito? Bom hoje a gente está trabalhando, o 208 

pessoal tem nos perguntado sobre como é que vai se dar a consolidação, o que 209 

vocês vão falar aqui, o que outras comunidades tem falados, de que forma a 210 
gente vai compilar isso e organizar isso para que a nós tenhamos uma devolutiva 211 
também. Então a gente está vai fazer uma apresentação de todo o resultado 212 

compilando todo o material e, demonstrando de que forma, quando sair a minuta, 213 
ela está presente ou, se não tiver, a justificativa por não estar ou, de que forma 214 
foi interpretada todas as contribuições, de que forma a gente interpretou, de que 215 

forma a gente leu tecnicamente e vai fazer uma devolução desse material. Isso 216 
vai ser apresentado, naturalmente, para apreciação do Conselho da Cidade e o 217 

Conselho da Cidade, durante esse processo de apreciação, a gente quer (...) Aí 218 
tem alguns conselheiros aqui. A gente quer deixar aberto, para que a população 219 
também participe num Painel, junto ao Conselho, para ir orientando os 220 

Conselheiros conforme a minuta está publicada, a pessoa possa comentar sobre 221 
uma minuta e o membro conselheiro vai poder também criar juízo sobre as 222 

contribuições que vierem surgir. Então a gente está organizando isso, em breve 223 
vamos falar. Todo o material está sempre nesse site aqui. Então não só isso 224 

aqui, mas todo o processo, toda a discussão anterior, todas as fichas de 225 
participação desde 2016 (dois mil e dezesseis), passando pela chamada 1.715 226 

(um mil setecentos e quinze), a minuta de 2021 (dois mil e vinte e um) está lá, 227 
mas o foco agora é a discussão da Lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois). Nós 228 
estamos aqui tentando identificar os problemas da atual Lei e de que forma a 229 
gente pode melhorar ela, como de que forma a gente pode revisar ela, sendo 230 

que apresentamos Distritos, apresentamos diretrizes dos Distritos, diretrizes 231 
gerais que estão alimentando essa discussão através das Consultas e 232 
Audiências para ai sim estruturar a proposta, ou seja, não tem hoje uma proposta 233 
formal: ah altera o parágrafo tal, a gente tem ideias, como todo mundo tem ideia, 234 
sua interpretação, e a gente quer é fazer essa confrontação de ideias, assim 235 

como estamos fazendo nesse momento, com várias secretarias dentro da 236 
Prefeitura. Então estamos trabalhando oficinas de mobilidade, oficinas de 237 

gestão, territorial, gestão do próprio Plano, então a gente está colhendo toda 238 
essa matriz de informações, tanto interno, quanto externo, para tentar compilar 239 
o material mais coerente possível que atenda às necessidades de alteração do 240 
Plano, tá certo? Lembrando que as Consultas e Audiências, elas vão ter uma 241 
leitura técnica, não vai ser feito aqui um (...). Vamos responder a tudo, tentar 242 
classificar tudo, dizer: olha porque sim, porque não. Isso a gente chama de leitura 243 
técnica. Eu brinco faço uma analogia, uma referência às dores. Quando a gente 244 
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tem uma dor, se nós resolvêssemos tudo pela gente, à gente não precisava do 245 

médico, do especialista, então mais ou menos aqui a gente vai encontrar a 246 
solução junto com o paciente, é ele quem sente as dores. Os remédios por vezes 247 
não são aquilo que a gente acha que é o problema, o remédio. Um dos itens que 248 
exemplifica isso, é a mistura que se faz entre densidade e mobilidade vou 249 
explicar: geralmente se fala que os bairros que tem mais população concentrada 250 

e mais atividades têm problemas de mobilidade. É uma mentira. Historicamente 251 
é uma mentira. Os bairros que tem mais mistura de usos, mais densidade e, mais 252 
usos, eles em si não têm problema de mobilidade, porque geralmente as 253 
pessoas que vivem daquilo, vão andar a pé e vão resolver sua vida, em torno 254 
daquele a pé. O problema está quando esse bairro no caso, por exemplo, o 255 

Centro recebe todas as atividades da cidade como um todo, ou seja, todo mundo 256 
procura o Centro, porque em outros lugares da cidade ou, da metrópole, da 257 

região metropolitana, não respondem às atividades que precisariam estar 258 

naqueles lugares. Então existe uma corrida diária em direção ao Centro. Mas se 259 
fosse depender só dos habitantes que vivem no Centro, que é bastante densa, 260 
tem bastante gente que mora aqui no Centro, ele não tem problema de 261 

mobilidade, porque é só pegar sábado à tarde, vê se nós temos problemas de 262 
mobilidade? É só nós pegar domingo, essas pessoas não deixem de morar no 263 
Centro, e ver se nós temos problemas de mobilidade. E tá cheio de prédio, talvez 264 

até demais, mas tá cheio de prédio. Então é uma falsa percepção, que às vezes 265 
o leigo tem, sobre o problema que ele enfrenta. Mas agora eu dizer que não tem 266 

problema de mobilidade, também é esconder uma verdade, que tem problema 267 
de mobilidade, às vezes o porquê que tem problema é que a gente tem que 268 
demonstrar e corrigir isso tá. Feita a leitura técnica e a da análise das demandas 269 

comunitárias aí sim a gente vai fazer um diagnóstico final. Ah mas como assim 270 
só fazer o diagnóstico final lá na frente? Porque a gente vai fazer o diagnóstico 271 

sobre aquilo que a gente vai propor. É o impacto das mudanças do atual Plano, 272 
que a gente vai finalizar.  Se a gente fosse fazer um diagnóstico global, todo 273 

detalhado, pode ter itens que a gente não vai estar mexendo e perdendo um 274 
pouco o foco, então a gente tem uma estratégia geral, um diagnóstico preliminar, 275 

e depois vai pontuar: olha estamos alterando tal coisa, porque, por causa desse 276 
diagnóstico, por causa do diagnóstico comunitário, por causa da proposta 277 
técnica, tá! Aí sim, aí sim que vai ser estruturada e consolidada a proposta a ser 278 
encaminhada para o Conselho da Cidade e ainda, como bem tem reforçado os 279 

Vereadores, ainda tem o turno legislativo, depois disso é mandado para a 280 
Câmara de Vereadores, que tem novas oportunidades de manifestação, de 281 
participação, e ali sim que vai ser votada a Lei mesmo tá, então a gente tá num 282 
caminhar. Agora vamos cair só um pouquinho nessa história de uma 283 
desmotivação, das motivações por que a gente está alterando. Se a gente pegar 284 

a cidade, 1.980 (um mil novecentos e oitenta) tinham quase 200.000 (duzentos 285 
mil) habitantes, e ela estava concentrada, como sempre foi ao redor do Morro da 286 

Cruz e uma área continental. Essa manchinha vermelha é onde estão às casas, 287 
os prédios, a ocupação urbana, o resto, tudo em branco, é natureza ou não tinha 288 
ainda a pessoas ocupando. A gente tinha claro, alguns bairros, já em formação, 289 
balneários: Canasvieiras, Jurerê e várias outras comunidades pesqueiras ou de 290 
ocupação mais tradicional, ao longo, espalhados pelo território. A partir de 80 291 
(oitenta) começou um processo desses lugares aqui, crescerem rapidamente. A 292 
gente teve a partir de 70 (setenta), 80 (oitenta), o turismo, que criou lugares de 293 
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interesse turístico: Canasvieiras, toda a cidade na real. E foi crescendo e cresceu 294 

rápido. Veja aqui (aponta para o mapa): 10 (dez) anos, 11 (onze) anos depois, 295 
essa mancha já se espalha. Isso já demonstrava um erro histórico que a gente 296 
estava criando no território, que é um modelo que propicia o espalhamento, ou 297 
seja, a gente espalha gente, em vez de concentrar gente. Ah! mas isso é melhor 298 
para a natureza porque os prédios vão ficar mais baixos. Pode ser às vezes para 299 

a paisagem sim, com certeza pode ser que a gente tenha um impacto de 300 
percepção de paisagem, só que para a natureza e para a cidade, para os custos 301 
que a gente paga da cidade, é o pior modelo que a gente podia ter escolhido, e 302 
as cidades do mundo inteiro desde a década de 80 (oitenta) já tinham alertado 303 
para isso. E aqui em 2014 (dois mil e quatorze) a gente estava ainda negando 304 

esse modelo de cidade, que é a cidade que tem que ser um pouco mais racional, 305 
um pouco mais organizada, a partir de pequenas centralidades. Não estamos 306 

dizendo construir um mega centro no Campeche, não estamos dizendo repetir o 307 

centro aqui da cidade em Canasvieiras, não é isso, mas é evitar o espalhamento 308 
no território. Uma cidade que se espalha ela é mais cara, é mais cara para 309 
sustentar, é mais rua que a gente tem que cuidar, e ainda mais se ela se espalha 310 

do jeito que se espalhou a nossa, sem planejamento e feito na base da 311 
ilegalidade. Esses territórios aqui como Campeche, como o próprio Rio 312 
Vermelho, eles alcançam 85% (oitenta e cinco por cento), 90% (noventa por 313 

cento), da mancha. Dessa mancha vermelhinha irregular, ou seja, a primeira 314 
coisa que a comunidade vai pedir aqui é uma praça, é um esgoto, uma rua, mas 315 

também foi feito irregular. O fato é: de quem é a culpa? De todos talvez, de todos 316 
que escolhemos esse modelo, e que passa inclusive pelo planejamento lá do 317 
passado. Passa pelo planejamento do passado, que não soube perceber a 318 

estrutura da cidade, a forma de crescimento da cidade, tentou criar Planos e Leis 319 
que não cabiam no território, que não cabiam nesse lugar. A Lei não ia funcionar, 320 

porque a regra não cabia naqueles terrenos que existiam no Rio Vermelho, por 321 
exemplo, e aí se deu uma disparada da cidade irregular e assim ela foi feita. e 322 

hoje a conta é gigantesca, hoje a conta é complicadíssima de terminar de pagar 323 
e de buscar. o que a gente não pode ter: é querer mudar os rumos da cidade, 324 

dizer não para mudar os rumos conceituais e diretrizes da cidade, porque a gente 325 
tem um passivo que ainda temos para resolver. Talvez a gente vá ter que ter 326 
inteligência e, gostaríamos de ouvir e construir com todos, é como que a gente 327 
vai redirecionar e fazer um novo caminho para a cidade, enquanto vai corrigindo 328 

esses erros do passado e construindo um modelo mais sustentável 329 
ambientalmente. E quando eu falo ambientalmente é porque o modelo 330 
espalhado no território é o pior modelo ambiental que se poderia ter numa ilha 331 
que esquece preservar a paisagem e a natureza. Ao espalhar está a gente está 332 
forçando as pessoas a irem, caminharem, a população (...) Aqui é (...) Desculpa 333 

pessoal vamos pular dois aqui ó, não vou falar aqui, desculpa, é isso que eu ia 334 
jogar para trás vamos lá. Esse mapa aqui, essa coisa de se espalhar no território 335 

está aqui do lado, as pessoas estão se espalhando, se espalhando, se 336 
espalhando, esse é o quadro atual. Enquanto que a cidade que complementa a 337 
habitação, está acontecendo só aqui, um pouco em algumas outras regiões, ou 338 
seja, a gente tem um descompasso de mais ou menos 10 (dez) anos dos bairros 339 
com relação aquilo que ele precisa para ser realmente um bairro, se não a gente 340 
tem lugares de dormitório. Isso leva a tirar 60.000 (sessenta mil) pessoas todo 341 
dia do norte da ilha e levar para outros lugares da cidade, porque não tem 342 
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emprego, não tem educação suficiente para sustentar aquela região da cidade. 343 

E aí causa aquele problema que eu falei, por exemplo, da mobilidade. Não vai 344 
se resolver a mobilidade, não vai se resolver esgoto, não vai se resolver 345 
infraestrutura, enquanto a gente investir num modelo equivocado de organização 346 
do território, não vai, não vai pessoal, não vai se resolver ou vai com um 347 
caminhão de dinheiro que vai ser mais caro para todo cidadão. O que a gente 348 

poderia fazer é ter uma cidade mais eficiente, mais resiliente, inclusive há um 349 
tema que tem sido abordado sobre a questão da, por exemplo, da do que vai ver 350 
aí da natureza, eventualmente, as marés que vão subir, os efeitos climáticos 351 
como um todo, pior para esse tipo de situação é uma cidade espalhada. 352 
Infelizmente. Nós não vamos avançar uma cidade mais resiliente às mudanças 353 

climáticas, insistindo de novo nesse modelo que empurra a gente para cima do 354 
morro, que empurra a gente para cima do mangue ou, que empurra a gente para 355 

cima da duna, que faria toda uma dinâmica ambiental ou, das áreas de banhado, 356 

que seja. Ou seja, nós temos que parar de repente refletir, se nós vamos repetir, 357 
depois de 10 (dez) anos, depois de 20 (vinte) anos, depois de 30 (trinta) anos, 358 
num modelo que não é empregado em nenhuma cidade inteligente e sustentável, 359 

inclusive economicamente e socialmente, em lugar nenhum do mundo. Não 360 
existe como uma capital de 500 (quinhentos) a 600.000 (seiscentos mil) que logo 361 
vai ter que sustentar essa população integrada, numa região metropolitana, que 362 

logo vai ter 1.200.000 habitantes (um milhão e duzentos mil), 1.300.000 (um 363 
milhão e trezentos mil), baseado no espalhamento de pessoas no território, não 364 

vai ter solução. Essa conta cada dia vai ficar mais cara, de forma individual, para 365 
cada um que tiver sentado aqui. Então a solução ou o que a gente está 366 
chamando, é para repensar esse modelo, mas de que forma? Encontrando na 367 

atual Lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois), que é a Lei do Plano Diretor, formas 368 
que a gente possa melhorar ela, para se tornar mais eficiente, para buscar um 369 

modelo de cidade mais eficiente, para a gente começa a combater esse tipo de 370 
situação, que não aproveita lugares que poderiam, eventualmente, próximos ao 371 

centro, ser mais densos, que não estão sendo ocupados, que poderiam estar 372 
transporte coletivo por exemplo. E combater aqueles modelos que espalham... 373 

Às vezes prédios, para lugares que não necessariamente tem infraestrutura. 374 
Então até os Planos anteriores tinham lugares que deixava prédio em tudo, daí 375 
espalhava prédio em ruas longe e tal. A 2014 (dois mil e quatroze) veio como 376 
um: parem tudo, parem as máquinas total. Só que foi um pare burro, foi um pare 377 

que pegou a densidade da cidade e jogou lá para baixo. Talvez por efeitos 378 
anteriores, de excessos disso, o não foi muito grande e esse não a gente está 379 
pagando o preço até hoje tá. A gente caminhou do território aqui na região do 380 
Monte Verde, na década de 70 (setenta) construímos as SCs, que criaram um 381 
contraponto com aquelas antigas estradas tradicionais, Virgílio Várzea, que 382 

passava nos bairros, que organizava e olha só esse potente eixo aqui que 383 
poderia, inclusive está no PLAMUS, ser um eixo de mobilidade com o BRT, com 384 

uma situação mais densa, a gente tem um vazio de habitação. Não tem um 385 
empreendimento de habitação, dois talvez, desse lado aqui, agora que tá saindo 386 
um lá para frente, mas que nessa transição trabalhe com habitação sobreposição 387 
de uso e aproveitamento de um potencial e infraestrutura de corredor de 388 
transporte coletivo. Não tem nenhum, porque está saindo... Aqui atrás saiu um 389 
tempo atrás, disperso está vendo e, agora, muito pouco está se aprovando, 390 
enquanto isso a cidade assiste todo dia isso aqui ó! (...) O crescimento das áreas 391 
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irregulares, da população de baixa renda que precisa morar mais próximo aos 392 

meios de transporte, ao centro, o morro da Cruz já não cabe mais tanta gente e 393 
já está expandindo. Quero crer que em 10 (dez) anos, a gente vai estar vendo, 394 
as primeiras aparições de áreas favelizadas em direção à Costa da Lagoa. 395 
Porque esse morro aqui (aponta no mapa) já está lá em cima.  A hora que a 396 
gente virar o morro, nós estamos na Costa da Lagoa. E vai ser isso se a gente 397 

não repensar também a habitação social e instrumentos desse sentido. Para não 398 
me alongar a gente teve lugares mais organizados do ponto de vista urbanístico, 399 
mas sem usos, de uso misto, por exemplo, Canavieiras. Ali foi uma cidade 400 
dormitório que agora tenta se reinventar. Enquanto isso do lado se construiu a 401 
cidade informal e de muita informalidade. Essa cidade que está aqui construída 402 

aqui ela afeta o Aquífero, que contraditoriamente, as pessoas dizem: bom, mas 403 
se adensar vai afetar o Aquífero. Talvez se adensasse ou se organizasse uma 404 

centralidade, a gente não tinha espalhado tanto sobre o Aquífero. E aqui está o 405 

Aquífero. Então dizer que vai afetar o Aquífero é uma baita mentira, porque ele 406 
já está sendo produzido esgoto, já está sendo produzido um monte de coisa em 407 
cima do Aquífero. E sem qualidade urbana nenhuma, sem de visão nenhuma, 408 

sem nenhuma praça gerada, porque foi feito 90% (noventa) irregular. Nós temos 409 
um investimento de vários milhões, que a gente vai ter que batalhar terrenos, 410 
porque não foi gerado a ser suficientes, lugares para comunitários institucionais, 411 

para colocar as escolas. E aí vamos nos perguntar: como é que você faz para 412 
resolver o Plano Diretor das escolas? A pergunta é: independente de nós 413 

fazermos ou não um Plano Diretor, se nós zerássemos a Lei, a partir de amanhã 414 
acabou a Lei, não existe mais Plano Diretor, nós íamos precisar fazer as escolas 415 
porque a população vai crescer no mínimo 10.000 (dez mil) pessoas a cada ano 416 

e quero crer tá que a Ivana ali, que a gente não produza nem 2.000 (dois mil) 417 
imóveis ano regularizados. A gente está tentando ver porque existe uma 418 

diferença entre licenciamento e o que o cara executa, entrega. Existe uma 419 
diferença. Então talvez a gente viva aqui com 7.000 (sete mil), 8.000 (oito mil) 420 

imóveis por ano, sendo produzidos de forma irregular, porque nós dissemos não 421 
a regularidade, pelo próprio instrumento da lei, pelo próprio Plano Diretor. Vamos 422 

lá, esse território aqui, desprovido de conexões, qualidade, olha só se essa é a 423 
cidade que a Lei 482 (quatrocentos e oitenta) está desenhando, se essa cidade 424 
aqui que nós quisemos manter, se o pacto é não mudar ou não entender sobre 425 
formas de organização do território esse é o modelo que a gente vai repetir tá, 426 

não tenho dúvida. Daí fala que não existe multifamiliar, está proibido multifamiliar 427 
em áreas residenciais, talvez aqui salvem poucos exemplares que não tenham 428 
duas ou três famílias morando nos imóveis. E nós dissemos não, assim como 429 
nós dissemos não para o cara organizar uma padaria ali ou um mercadinho de 430 
mais de 50 (cinquenta) m². É proibido. Mas tem, mas tem porque essa 431 

comunidade precisa, então existe um descompasso em vários itens da lei, que 432 
não necessariamente em número de andares, gabarito, existe uma série de 433 

instrumentos que a gente precisa melhorar. Ou esse tipo de coisa aqui (...) O 434 
cara pegou o terreno e construiu N unidades, construiu e assim vai. Talvez ele 435 
tenha errado ou a Lei que está um pouco errada, podia dizer: cara se tu me 436 
desse um pouquinho mais de passeio, mais área, a gente faria uma negociação, 437 
que tu poderias fazer várias unidades organizadas. Mas a gente jogou aqui, 438 
talvez 12 famílias, para a irregularidade. Não é a toa que a gente produziu 30.000 439 
(trinta mil) lotes irregulares, desde 2014 (dois mil e quatorze), lançados lá do 440 
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IPTU 30.000 (trinta mil) lotes e, somente 800 (oitocentos) e pouco regulares. É 441 

uma pergunta a se fazer, é burocracia, a essa lei não cabe. Alguma coisa está 442 
errada. Se desde 2014 (dois mil e quatorze) a gente produziu mais de 30 (trinta) 443 
vezes, lotes, terrenos irregulares do que regulares, a gente está com problema. 444 
Só por isso já motivaria a alteração do Plano Diretor. Regular, às vezes com até 445 
com excedente do sistema viário, isso é caro, uma rua que vai levar para um 446 

lugar sem saída e tal, caro, bastante asfalto. Se aqui viesse a ter prédio no futuro, 447 
mas não vai ser isso, ali no final é a duna, é uma coisa mais ambientalmente e 448 
do lado enquanto fez esse, tem um irregular e não mora a gente pobre, 449 
necessariamente. Olha aí ó! tem piscina, tem piscina, 1 (um), 2 (dois), 3 (três) 450 
que vão entrar na lista dos pedidos de infraestrutura. Cadê a pavimentação 451 

Vereador? Vai ser sempre, cadê a pavimentação? Cadê o esgoto? Cadê a 452 
melhoria da infraestrutura? E assim vão (...) A gente precisa REURB. REURB 453 

não necessariamente está no Plano Diretor. Tem-se pedindo muito isso, são 454 

instrumentos paralelos. Santinho, Campeche, a gente recebe pedido todo dia, 455 
para uma linha de ônibus aqui, uma aqui, outra lá, outra lá. Por quê? Porque ou 456 
as pessoas pulam o muro ou andam alguns quilômetros para pegar o ônibus, 457 

porque não foi feito conexões aqui, porque foi feito irregular ou, em alguns casos, 458 
muitos, entra com o caminhão do lixo, aqui até tem saída lá atrás, entre com o 459 
caminhão do lixo, volta com o caminhão do lixo, anda 50 (cinquenta) metros, 460 

sobe o caminhão do lixo, volta o caminhão do lixo. Vocês já imaginaram o custo 461 
do caminhão do lixo. É caro gente, é caro, está cobrando o preço todo o dia ou 462 

a gente propõe melhorias, busca mudar (...). Engraçado, que se fala muito aqui: 463 
Ah! porque vocês estão criando uma receita igual de cidade para todo mundo, 464 
não, não é isso, a receita igual de cidade já está acontecendo. É uma receita 465 

indigesta, mas já está acontecendo. É uma receita que está repetindo o mesmo 466 
modelo de ocupação espalhada na Lagoa da Conceição, em outros lugares e 467 

assim por diante. Vamos lá, Barra da Lagoa (vai mostrando os mapas no telão), 468 
Barra ainda, quem sabe onde que é isso? Se apagasse aqui ninguém saberia e 469 

essas comunidades dizem não, de forma justa. De forma justa, não nós não 470 
queremos mais a ocupação, por que dizer não? E a realidade que está 471 

acontecendo é uma coisa bastante distinta, porque esse aumento populacional 472 
vai vim e está sendo promovido, subindo o morro, indo para cima das áreas 473 
ambientais e o passivo aumenta tá, o passivo aumenta. Olha só, Pântano do Sul 474 
tem uma planície aqui, que tem que ser estudada, se vai ser preservada ou não. 475 

Mas são coisas que têm que ser discutidas sobre o modelo de ocupação. Não 476 
adianta nós subir o morro e dizer não ao lugar que poderia ser organizado. Tem 477 
que repensar um pouquinho, reequilibrar. Enquanto isso o Centro é um lugar de 478 
serviços, é um lugar de concentração, de verticalização, mas os efeitos recentes, 479 
por exemplo, da pandemia são evidentes, não existe um instrumento hoje efetivo 480 

no Plano Diretor, que nos permita converter imóveis comerciais, que estão aí 481 
parados, abandonados, em habitação, ou habitação social, por exemplo. Então 482 

por que a gente não aproveita esse momento e diz: vamos colocar mais gente 483 
em algumas áreas centrais, que poderiam aproveitar toda a infraestrutura, as 484 
praças, os lugares, para ter ainda mais vida, apesar de ser denso, pode ter mais 485 
densidade, tem infraestrutura presente, é fácil. Se pegar aqui, nós vamos 486 
encontrar uns cem números de imóveis, de escritórios que fecharam ou que 487 
estão remotos, que tem uma série de coisas. Por que não pensar? Estamos aqui 488 
ouvindo, vamos colher sugestões para esse tipo de coisa. Nós temos a presença 489 
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da Bacia do Itacorubi, que é uma potência ambiental, é assim o coração do 490 

Centro, enquanto diversidade ambiental. Mas também diversidade de 491 
população, de organização, de possibilidades. Criar mais prédio ou menos 492 
prédio pode ser feito com ou sem infraestrutura, só que o que está sendo feito 493 
de irregular com certeza é sem infraestrutura. Em frente Trindade, diversidade 494 
de espalhamento, de lugar que uma vez adensou bastante e ficou isolado. Aí o 495 

eixo, que é o eixo principal de transporte, poderia ter sido feito um pouquinho 496 
mais de densidade, não espalhado tanto e organizado melhor um corredor de 497 
transporte com espaço. UDESC, Córrego Grande, está vendo? Teve 498 
concentrações de edifícios vazios, no sentido de ocupação e gera casos muito 499 
estranhos, como por exemplo, o Santa Mônica. Santa Monica está perdendo a 500 

população, se comparar a quantidade de pessoas que lá habitavam com agora, 501 
nós estamos cada dia perdendo gente, por quê? Os imóveis que eram casas 502 

viraram outras coisas. Viraram clínica de estética ou boteco, que a galera vai, a 503 

fisioterapia, alguns restaurantes, e a gente tem perdido a situação (...) Eu não 504 
vou entrar aqui sobre os erros materiais, pular rapidinho. Quero só falar para 505 
encerrar, falar do Santa Mônica. O Santa Mônica, assim como outros lugares de 506 

toda a cidade, ele entra, com o que a gente tem analisado, nessas centralidades 507 
que estão latentes, inerentes, mas que estão perdendo o foco e poderiam ser ou 508 
potencializadas, ou melhor, organizadas. O Santa Mônica é legal porque ele vai 509 

nos apresentar uma grande possibilidade de como a gente poderia ter o 510 
desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, aquilo que eu passei tem 511 

tudo nos vídeos lá. Quem se interessar pode ler lá, tem vídeo explicativo e tal, 512 
sobre os pilares, sobre tudo o que ele tem, já bastante tempo, a gente nas 513 
primeiras Audiências explicou, depois já deu bastante tempo pessoal olhar. Um 514 

dos conceitos que a gente está pensando é o DOTS e bairros completos. Ah! 515 
mas o Centro já é um bairro completo. Já é completo (...). Talvez não. Lá, é 516 

diferente de outros lugares. Poderia ter mais habitação social é um exemplo. 517 
Então, buscar o equilíbrio para cada lugar, depende da visão que a gente vai 518 

perceber, de cada bairro, em cada lugar. Então às vezes o remédio, ou a 519 
solução, ou a busca de estratégias de uma ocupação mais sustentável de um 520 

bairro, é diferente do outro, e é isso que a gente vai tentar esquadrinhar e montar. 521 
O que seria o DOTS? Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável, o 522 
DOTS é uma maneira de organizar o planejamento, integrando com a 523 
mobilidade. Ah! mas tem que ter infraestrutura primeiro. A infraestrutura se faz 524 

junto tá, inclusive na parte de esgotamento sanitário, tu não constróis antes, tu 525 
constróis junto. Você tem que estar previsto para fazer junto ou de alguma forma, 526 
isso é uma estratégia que tem que estar presente no Plano de Saneamento 527 
também. O Desenvolvimento Orientado de Transporte ele fala em compactar, é 528 
um modelo aplicado em diversas cidades do mundo, algumas no Brasil. E de 529 

fato e de forma muito objetiva, que os órgãos de financiamento mundiais utilizam 530 
esse modelo para liberar financiamento, inclusive para reorganizar as cidades, 531 

eu vou dar um exemplo o BID, vou dar um exemplo a Agência Francesa de 532 
Desenvolvimento e, outras agências de financiamento de infraestrutura de 533 
cidades, eles colocam DOTS como um ponto crucial do bom investimento. Eles 534 
não querem mais financiar as cidades espalhadas, para eles esse é um dinheiro 535 
(...). Sabe que é um dinheiro caro e pouco efetivo. e o DOTS seria o quê? 536 
Concentrar, compactar a cidade a partir de alguns eixos ou de corredores de 537 
transporte coletivo. Para pegar um exemplo: é quando a gente, por exemplo, em 538 
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uma cidade maior, São Paulo, Londres, cria uma estação de metrô, tem uma 539 

estação de metrô e, a partir daquela estação do metrô se concentra a gente, 540 
porque as pessoas morariam ali, desceriam, pegariam o metrô, resolveriam a 541 
vida no bairro, caminhariam a pé e evitariam usar o automóvel. Aqui de que 542 
forma a gente pode interpretar? Por que a gente não pode selecionar vias onde 543 
tem o potencial? Já circula o nosso transporte coletivo ou nossos terminais, para 544 

começar reorganizar essa escala de compactar e encontrar em cada bairro, 545 
como que vai se dar essa compactação, de que forma a gente poderia concentrar 546 
a ocupação para evitar o espalhamento. Seria basicamente parar de levar gente 547 
para mais longe do transporte e colocar mais perto do transporte. ADENSAR, 548 
então os pontos de adensamento estariam vinculados exatamente à mobilidade 549 

e respeitando escala dos lugares. Não é colocar prédio de 50 (cinquenta) 550 
andares no Campeche que a gente vai resolver. A gente vai criar um problema.  551 

Mas achar qual é a centralidade, qual que é a contribuição que tem a planície 552 

dentro da resposta, por exemplo, ou aqui no Centro, de que forma que a gente 553 
tem que complementar a infraestrutura da cidade. Um exemplo tem-se falado de 554 
instrumentos que não tem aplicação no Plano, seja ele o IPTU progressivo e 555 

outras situações, se a gente criar uma política de incentivos, a gente tem uma 556 
baita motivação para a implementação do IPTU progressivo. Nós estamos te 557 
incentivando e, por favor, ocupe esse terreno o mais breve possível porque ele 558 

tem uma função na cidade. Se tornou com o papo, com incentivos e tal, pode 559 
gradativamente ter o IPTU progressivo que ele vai custando mais caro, ou seja, 560 

promover a ocupação logo de terrenos, para evitar o espalhamento da cidade. 561 
Isso já está previsto no Plano, mas talvez com uma política de trocas e incentivos 562 
a gente consiga misturar. Misturar usos, misturar pessoas, não dá para pensar 563 

mais bairros que sejam (...) Que não misturem tipos de comércio, de serviços, 564 
de usos, mas fundamentalmente diferentes classes sociais. A gente tem que 565 

conseguir promover com instrumentos eficientes de trocas, de valorização da 566 
habitação social, dinheiro na veia para habitação, que possa acontecer também 567 

dentro dos bairros, no Centro, na Trindade, no Campeche, no Norte da Ilha, seja 568 
onde for. Ou em urbanizações novas obrigar a presença da habitação social 569 

também, isso vai equilibrar mais.  Misturar usos é, porque não pensar em morar, 570 
trabalhar, se divertir no mesmo lugar, ou no mesmo edifício. Eu vou pôr de novo, 571 
provocar, voltar à Madre Benvenuta, que é onde eu vou encerrar, o mais 572 
estranho de uma cidade, que pode estar com muitos problemas e com muitos 573 

defeitos, é que nós temos duas universidades, que são o nosso maior orgulho. 574 
A UDESC, no Itacorubi, na ponta da de uma ciclofaixa que foi criada agora e, do 575 
outro lado, nós temos a Universidade Federal, do outro lado da Benvenuta, 576 
andando um pouquinho mais. Quantas habitações de estudante existem na 577 
Madre Benvenuta? Eu vou repetir quantas habitações de estudante existem na 578 

Madre Benvenuta? Quantos polos de emprego de tecnologia de startups existem 579 
entre a UDESC E A UFSC? Essa é uma cidade inteligente? Que diz assim para 580 

os meninos da universidade: rapaziada vem se divertir aqui no final da noite, 581 
tomar um Chopp na Madre Benvenuta, mas depois te vira, vai embora e vai 582 
morar longe, lá no morro porque é irregular, porque tem umas quitinetes 583 
irregulares lá em cima. Mas você não tem apartamento barato aqui embaixo não, 584 
porque um gênio em algum determinado momento entendeu o que? Vamos 585 
proibir tudo, porque essa é a solução da cidade. E, não foi. Não adianta gente. 586 
Não adianta. A gente vai ter que lidar com o crescimento, estudar as formas de 587 

DocuSign Envelope ID: D89D9988-B6BA-4C5E-8447-A332F8EBC808



 
 

 

Página 13 de 95 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

lidar. E a forma de lidar que a gente imagina dentro do DOTS do bairro completo 588 

é, pegar os bairros, identificar as carências e as oportunidades, seja para 589 
habitação social, equipamentos comunitários, praças, infraestrutura, sei lá o que 590 
esse aqui, esse aqui é transporte coletivo, andar de bicicleta, áreas de lazer, 591 
conectividade, meio ambiente, etc. Tentar identificar isso e colher informações 592 
do pessoal todo. Identificar dentro do que já existem as vias principais e 593 

organizadoras. Ah!  mas aquela via é pequena. Invariavelmente 90% talvez, 594 
talvez até 100% das vias que estão previstas na lei vigente, não estão sendo 595 
conseguido ser executadas. Por quê?  Nós dissemos não para arquitetura, nós 596 
dissemos não para empreender ao longo dessas vias. A gente disse: essa via 597 
tem que ter 20 (vinte) metros, 22 (vinte e dois) metros, vai ver ela tem 12 (doze. 598 

Por que ela não tem 22 (vinte e dois) metros? Porque não existe motivação da 599 
transformação. E aí, eu falo de novo da Madre Benvenuta, vão me pegar no meu 600 

pé sobre a Madre Benvenuta. A Madre Benvenuta: (dois) empreendimentos 601 

surgem, assim como surge na Avenida Pequeno Príncipe e em outras avenidas. 602 
Depois se diz só pode fazer tudo baixinho, farmácia e supermercado, no caso da 603 
Benvenuta só farmácia, porque o negócio da farmácia é botar um galpão de dois 604 

andares, um estacionamento na frente e toca o baile, tanto faz. Agora ficaria 605 
muito mais bonito se fosse uma farmácia com o estudante morando em cima. E 606 
aí a gente diz não, esse é o modelo. Identificado os eixos, selecionar trechos que 607 

poderiam receber incentivos. O que seria incentivo? Incentivar a construir? Não. 608 
Incentivar a dar praça, a dar espaço, incentivar aquilo que nós precisamos 609 

incentivar a criar um cofre do bairro, que a gente chama de outorga do bairro, 610 
tudo que for excedente ao índice um, ou seja, eu podia construir 360 (trezentos 611 
e sessenta) m², porque eu tenho um terreno 360 (trezentos e sessenta), a minha 612 

ordem natural, a ordem natural do que está previsto no Estatuto da Cidade, é 613 
que possa construir exatamente 360 (trezentos e sessenta)m², um terreno de 614 

360 (trezentos e sessenta), tem o direito convencional de todo mundo construir 615 
360 (trezentos e sessenta). Se nós fôssemos pensar assim, nós já tínhamos 616 

acabado a ilha, se não tivesse o Centro com os prédios, já tinha acabado a ilha 617 
de tanta casinha espalhada. E, aí, se permite mais altura. O que permite mais é 618 

o chamado índice que a gente concedeu. A gente só pode construir mais. O que 619 
acontece é que desde o Estatuto da Cidade, há um instrumento que a gente 620 
cobra, pode cobrar ou pode dar esse a mais, em virtude daquilo que a cidade 621 
pode precisar, como por exemplo, infraestrutura, praça, investimento direto em 622 

fundos. E hoje as outorgas são quase zero no território, porque nós temos um 623 
território que só aproveita índice um, ou seja, não gera outorga nos bairros. No 624 
Centro tem muito pouco, por incrível que pareça muito pouco, porque ainda tem 625 
índices no mercado que têm que ser incorporados. E não pode o resto da cidade 626 
ficar dependente só do Centro também ou só do Continente para distribuir 627 

outorgas. Então cada bairro poderia identificar essas trocas e compensações e 628 
fazer investimentos diretos também. Porque também está previsto essa 629 

possibilidade de fazer praças, fazer contrapartidas. Então a gente está lendo o 630 
diagnóstico do Distrito do bairro, identificando as carências, lendo as virtudes e 631 
potencialidades das vias, para tentar criar essa estratégia de compensação os 632 
incentivos. Tudo isso só para adensar, só para botar prédio, é o que vai ser 633 
falado. Tudo isso só para especulação imobiliária. Não. Se você quiser acreditar 634 
nisso, é justo. Porém, essa cidade vai ser construída com especulação 635 
imobiliária ou sem especulação imobiliária. O que a gente pode buscar é o 636 
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equilíbrio das coisas. Eu sabia que vinha é provocação, estava esperando um 637 

pouco mais, mas tudo bem. O que a gente quer é fazer trocas, se possível só 638 
permitir mediante trocas e criar um sistema de compensação e incentivos. E 639 
colocar nos bairros aquilo que o bairro precisa. O bairro precisa de comércio no 640 
térreo, o bairro precisa ter diversidade de uso, o bairro precisa ter habitação 641 
social, o bairro precisa ter prioridade a investimentos em empreendimentos que 642 

gerem emprego e renda. E isso é democracia, isso é justiça social, isso é direito 643 
às pessoas e cidadãos se desenvolveram nos bairros. Então, é muito mais que 644 
especulação imobiliária. É um sistema um pouco mais justo de equilíbrio social. 645 
Que formas que poderíamos fazer? De novo, se nós temos um terreno de 1.000 646 
(um mil) metros, lembra que eu falei, um para um, 1.000m gera 1.000m. 647 

Normalmente, nós propomos em 90% (noventa por cento) do território esse 648 
modelo aí, dois andares. E se a gente fizesse isso (mostra no telão)? Esse aqui 649 

é os mesmos 1.000 (um mil)m², 1000 (um mil)m², qual que é a diferença desse 650 

cara aqui, para esse cara aqui? A gente gera espaço, vento, dá para estudar 651 
vento, pode fazer mais alta, daí passa mais vento. Inclusive a gente está 652 
dividindo a laje em mais e mais pavimentos. Você está provocando o aumento 653 

da cidade. Não, a gente está gerando espaços, está faltando hoje, porque o que 654 
falta para a cidade é isso aqui, espaço. Então, às vezes criar um pavimento a 655 
mais significa o mesmo número de pessoas que estão morando, mesmo número 656 

de tijolo, mesmo número de impactos de construção, na mesma situação. Agora 657 
isso aqui poderia virar uma praça, se ele desse isso aqui para a cidade, ele 658 

criasse um comércio no térreo, por que não fazer trocas?  Se isso for bom para 659 
o bairro, fazer esse tipo de situação pode ser bom para o bairro. Ou ainda se nós 660 
identificarmos uma via que é possível ter um potencial de transformação, a gente 661 

pegar toda uma frente, em vez de o município ir lá desapropriar, fazer um 662 
processo, dizer assim: todo mundo aqui vai ser incentivado a dar essa frente 663 

para nós criar um corredor de ônibus por exemplo. é um exemplo, é um ganha 664 
para o bairro e para a cidade. Eu vou finalizar aqui. Essa aqui é a Madre 665 

Benvenuta, um trechinho dela, modelado, o que aconteceu? Nós fizemos aqui a 666 
ciclovia central, nós temos casas, que ocupam o recuo com carros bota a (***) 667 

para fora, porque não cabia, era 4 (quatro)m e o previsto para essa via era essa 668 
largura aqui (telão). Alguém da plateia se manifesta e o Secretário responde: 669 
não, eu apresento minhas coisas e depois tem as falas. se a Senhora pode se 670 
inscrever. Sr. Carlos Alvarenga interfere: não existe questão de ordem, não 671 

existe questão de ordem. Se quiser falar é só refazer a inscrição para a 672 
manifestação Secretário Mittmann retoma sua fala: finalizando a minha 673 
apresentação, está acabando. Continuando a gente tem a largura da via prevista, 674 
que não aconteceu e nem vai acontecer porque as edificações, que ali estão 675 
propostas, mantem o mesmo número de pavimentos, então a troca vai ser: muda 676 

a fachada, uma construção de uma habitação e não vai gerar. Agora se a gente 677 
pensasse incentivos de habitação social ou incentivos para melhorar essa 678 

fruição seria uma alternativa. Então o que a gente está propondo, uma das 679 
alternativas de revisão, é essa troca de compensação e incentivos para que a 680 
gente consiga criar um mecanismo de melhor aproveitamento das outorgas. 681 
Entre outros. Não acaba aqui. São só ideias, sugestões, que cada um pode 682 
manifestar. A gente selecionou trechos aqui do bairro que depois vai ser 683 
apresentado um vídeo para completar. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga retoma 684 
a palavra a agradece o Secretário Michel Mittimann. Dando continuidade essa 685 
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apresentação que foi feita pelo Michel agora, são conceituações gerais, que a 686 

gente tem diretrizes do processo de revisão, que a gente quer construir com 687 
vocês. São ideias que nós estamos dividindo, com a nossa visão, com a 688 
comunidade, para que vocês opinem, manifestem, também tragam 689 
contribuições, para nós construirmos o Projeto de Lei em conjunto com a 690 
comunidade. Então, antes de passar vídeo institucional que entra na 691 

especificidade do Distrito, eu vou cumprimentar as autoridades. Vereador 692 
Afrânio, muito obrigado pela sua presença. Vereador Marquinhos, muito 693 
obrigado pela sua presença. Vereadora Manu, obrigado pela presença, obrigado 694 
por compor a mesa; Lívia Guillard, representante da Coletiva de Bem Viver. 695 
Valeska Franceschi, Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de 696 

Florianópolis, obrigado por sua presença. Agradecer a presença dos técnicos do 697 
IPUF; da SMDU; da FLORAM; da Casa Civil; da Secretaria de Turismo; 698 

Educação; e do Gabinete do Prefeito. Então agora eu peço que (...). Quem? Ah! 699 

Vereadora Mariane, obrigado pela presença, obrigado por compor a mesa. 700 
Agora a gente vai passar o vídeo específico do diagnóstico que nós apuramos 701 
do Distrito. Peço que todos prestem atenção, que depois nós passaremos a 702 

orientação das manifestações em si. AUDIOVISUAL COM A PROPOSTA 703 
PRELIMINAR DIRETRIZES DE REVISÃO PARA O DISTRITO SEDE 704 
INSULAR. A seguir segue o conteúdo que foi transcrito na integra: Previsão para 705 

o Distrito Sede Insular: A partir do diagnóstico preliminar de cada Distrito, 706 
buscou-se identificar padrões de uso e ocupação do território para vias 707 
selecionadas, assim como as morfologias urbanas de cada localidade. Avaliou-708 

se também como o Plano Diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas 709 
projeções e regulamentações estão distantes daquilo que se percebe e 710 

necessita a cidade. Ao não ser efetivo quanto a implantação de novos 711 
empreendimentos, o próprio plano tem limitado as condições necessárias que 712 

permitam a transformação dos bairros, a partir, por exemplo, da implantação dos 713 
perfis viários. A partir disso foram feitos diagnósticos preliminares de carências 714 

e potencialidades, de limites territoriais uso do solo, estrutura fundiária, 715 
ocupação do solo, habitação de interesse social (HIS), áreas de especial 716 
interesse social (AEIS), e zonas especiais de interesse social (ZEIS), como 717 

aparecem na tela. Também foram analisados os equipamentos públicos, os 718 
espaços públicos, empregos e serviços e aspectos socioeconômicos do Distrito, 719 
além de paisagem e patrimônio, proteção ambiental, mobilidade, transporte 720 

coletivo e mobilidade ativa, que você pode acompanhar aí na tela. As pré-721 
propostas preveem a aplicação de instrumento de outorga onerosa, que é a 722 
autorização de construir a mais sobre contrapartida financeira, ou seja, o 723 
proprietário é autorizado a construir a mais que o limite previsto no Plano Diretor, 724 
porém dentro dos limites, características e necessidades da Rua. Em troca ele 725 

fornece a implantação de, por exemplo, um espaço público, melhorias na 726 
mobilidade, ampliação da oferta de empregos e serviços na região, entre outros. 727 

Por exemplo: a Rua Virgílio Várzea, bairro do Saco Grande, no Distrito Sede 728 
Insular, tem a previsão no Plano Diretor de caixa de via de 17(dezessete) metros 729 

de largura, mas atualmente possui entre 10,5 (dez vírgula cinco) metros e 13 730 
(treze) metros, não permitindo que equipamentos planejados sejam implantados, 731 
como calçadas adequadas, ciclovia e faixa exclusiva para o transporte coletivo. 732 
Com os incentivos, como outorga onerosa, existirá um estímulo para que o que 733 
prevê o Plano Diretor seja executado e torne o bairro mais completo. Após a 734 
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análise prévia, quatro locais do Distrito foram identificados como centralidades 735 
ou possíveis centralidades: 1 (um) – Trindade; 2 (dois) - Pantanal, Carvoeira e 736 

Saco dos Limões; 3 (três) - Santa Mônica, Córrego Grande e Parque São Jorge; 737 
4 (quatro) - SC 401 (quatrocentos e um) e Saco Grande. Nestes locais, foram 738 
destacadas as áreas e vias que possuem potencial de servir em diferentes níveis 739 
como centralidade de bairro a estas regiões. Na Trindade foram identificados os 740 
seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos: 741 

Rua Lauro Linhares, Avenida Professor Henrique da Silva Fontes, Avenida 742 
Madre Benvenuta, Rua Professora Maria Flora Pausewang, Rua 743 
Desembargador Victor Lima, Rua Delminda Silveira. As áreas onde já é permitida 744 
a construção de no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante 745 
outorga onerosa até 2 (dois) pavimentos, chegando a altura máxima de 4 746 

(quatro) pavimentos com os incentivos. Já, as áreas aonde é permitida a 747 

construção de no máximo 3 (três) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) 748 

pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 5 (cinco) 749 
pavimentos com os incentivos. A áreas onde já é permitida a construção de no 750 
máximo 4 (quatro) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos 751 
mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 6 (seis) pavimentos 752 

com os incentivos. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 5 753 
(cinco) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga 754 

onerosa, totalizando altura máxima de 7 pavimentos com os incentivos. Áreas 755 
aonde já é permitida a construção de no máximo 6 (seis) pavimentos, poderão 756 
receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando a altura 757 

máxima de 8 (oito) pavimentos, com os incentivos. E por fim, áreas onde já é 758 
permitida a construção de no máximo 8 (oito) pavimentos, poderão receber até 759 

2 (dois) pavimentos, mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 10 760 
(dez) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras e centrais poderão ter 761 

acréscimo de mais um pavimento, no limite máximo do seu zoneamento, 762 
mediante outorga de desenvolvimento econômico. Na região do Pantanal, 763 

Carvoeira e Saco dos Limões, foram identificados os seguintes locais mostrados 764 
neste mapa com potencial para receber incentivos: Rua Deputado Antônio Edu 765 
Vieira, Rua Capitão Romualdo de Barros, Rua Desembargador Victor Lima, 766 

Avenida César Seara, Rua João Motta Espezim, Avenida Prefeito Waldemar 767 
Vieira. As áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 (dois) 768 
pavimentos, poderão somar mediante outorga onerosa até 2 (dois) pavimentos, 769 

chegando à altura máxima de 4 (quatro) pavimentos, com os incentivos. Já as 770 
áreas aonde já é permitida a construção de no máximo 3 (três) pavimentos, 771 
poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando 772 
altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é 773 
permitida a construção de no máximo 4 (quatro) pavimentos, poderão receber 774 

até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 775 
6 (seis) pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é permitida a construção 776 

de no máximo 5 (cinco) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos 777 
mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 7 (sete) pavimentos 778 

com os incentivos. E por fim áreas onde já é permitida a construção de no 779 
máximo 6 (seis) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante 780 
outorga onerosa, totalizando altura máxima de 8 (oito) pavimentos, com os 781 
incentivos. Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais um 782 
pavimento, no limite máximo do seu saneamento, mediante outorga de 783 
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desenvolvimento econômico. Na região do Santa Mônica, Córrego Grande, 784 
Parque São Jorge, foram identificados os seguintes locais mostrados neste 785 

mapa com potencial para receber incentivos: Avenida Madre Benvenuta, 786 
Rodovia Admar Gonzaga, Rua João Pio Duarte Silva, Rua Vera Linhares de 787 
Andrade, Avenida Governador José Boabaid, Avenida Carlos Gonzaga, Rua Joe 788 
Collaço. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 (dois) 789 
pavimentos, poderão somar mediante outorga onerosa até 2 (dois) pavimentos, 790 

chegando à altura máxima de 4 (quatro) pavimentos com os incentivos. Já as 791 
áreas onde já é permitida a construção de no máximo 3 (três) pavimentos, 792 
poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando 793 
altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é 794 
permitida a construção de no máximo 4 (quatro) pavimentos, poderão receber 795 

até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 796 

6 (seis) pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é permitida a construção 797 

de no máximo 5 (cinco) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos 798 
mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 7 (sete) pavimentos 799 
com os incentivos. Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 6 (seis) 800 
pavimentos, poderão receber até 2 pavimentos mediante outorga onerosa, 801 

totalizando altura máxima de 8 (oito) pavimentos com os incentivos. E por fim 802 
áreas aonde já é permitida a construção de no máximo 8 (oito) pavimentos, 803 

poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando 804 
altura máxima de 10 (dez) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras e 805 
centrais poderão ter acréscimo de mais um pavimento, no limite máximo do seu 806 

zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento econômico. Na região da 807 
SC 401 (quatrocentos e um) e Saco Grande, foram identificados os seguintes 808 

locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos: Rodovia 809 
José Carlos Daux e Rodovia Virgílio Várzea. Áreas onde já é permitida a 810 

construção de no máximo 2 (dois) pavimentos, poderão somar mediante outorga 811 
onerosa até 2 pavimentos, chegando à altura máxima de 4 (quatro) pavimentos 812 

com os incentivos. Já as áreas aonde é permitida a construção de no máximo 3 813 
(três) pavimentos, poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga 814 
onerosa, totalizando altura máxima de 5 (cinco) pavimentos com os incentivos. 815 

Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 4 (quatro) pavimentos, 816 
poderão receber até 2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando 817 
altura máxima de 6 (seis) pavimentos com os incentivos. Áreas onde já é 818 

permitida a construção de no máximo 5 (cinco) pavimentos, poderão receber até 819 
2 (dois) pavimentos mediante outorga onerosa, totalizando altura máxima de 7 820 
pavimentos com os incentivos. E por fim áreas onde já é permitida a construção 821 
de no máximo 6 pavimentos, poderão receber até 2(dois) pavimentos mediante 822 
outorga onerosa, totalizando altura máxima de 8 (oito) pavimentos com os 823 

incentivos. Vias integradoras e regionais distritais poderão ter acréscimo de mais 824 
um pavimento, no limite máximo do seu zoneamento, mediante outorga de 825 

desenvolvimento econômico. Importante ressaltar que a revisão não está 826 
propondo a alteração de zoneamento e que as alterações estão sendo 827 

propostas, previamente, apenas nos locais indicados nos mapas. As propostas 828 
estão em discussão e serão encaminhadas somente após a participação da 829 
comunidade, que irá colaborar com os estudos, depois das Audiências e 830 
encerramento da Consulta Pública. Tecnicamente serão analisados os cenários 831 
com o impacto das propostas e consolidado o texto final. Os incentivos índices 832 
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e gabaritos da área aplicados, conforme a proposta impactarão 14,69% 833 
(quatorze vírgula sessenta e nove) da área urbanizada existente. O conteúdo do 834 

referido vídeo poderá ser acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. O 835 
conteúdo do referido vídeo poderá ser acessado no site 836 
http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. Sr. Carlos retoma a fala e diz: Ok, então 837 
pessoal, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 (dez) minutos, para 838 

o pessoal terminar de se inscrever, quem decidiu se inscrever, as inscrições vão 839 
até às 20h45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), depois nós voltamos com 840 
as manifestações da comunidade, Ok. Obrigado. O Sr. Carlos Alvarenga, 841 
Presidente da Mesa, encerra a primeira parte dos trabalhos as 18h52 (dezoito 842 
horas e cinquenta e dois minutos) Pede para todos tomem seus lugares aos 843 

poucos, para nós acolhermos as manifestações públicas da comunidade. Mais 844 
uma vez eu peço que todos retornem aos lugares, tomem seu assento para 845 

ouvirmos a comunidade se manifestar. Inclusive informamos que, nós liberamos 846 

toda a frente aqui, a frente do palco para o pessoal se sentar, fiquem à vontade 847 
para tomarem assento e nós iniciarmos a manifestação pública. Ainda, solicito a 848 
volta, o retorno da mesa composição. Vereadora Manu, Vereadora Mariane, 849 

Vereador Jeferson Backer. Para iniciar, algumas explicações de como vai 850 
funcionar o processo de manifestação. Eu vou chamar de 4 (quatro) em 4 851 
(quatro) pessoas. Nós temos 2 (dois) púlpitos, 1 (um) a direita, perto da porta de 852 

saída, que a minha direita. E, o outro à esquerda, perto da porta de saída, à 853 
minha esquerda, com os números pares e ímpares. Eu peço que essas pessoas 854 

vão formando filas de 4 (quatro) em 4 (quatro) que eu vou chamando e 855 
concedendo a palavra. Toda vez que a pessoa for se manifestar tem o telão que 856 
vai contabilizar o tempo de manifestação dessa pessoa, quando faltar 30 (trinta) 857 

segundos vai tocar um sino. Esse sino é para avisar a pessoa que está faltando 858 
30 (trinta) segundos de manifestação. Encerrada o tempo de manifestação, a 859 

voz da pessoa será encerrada e passaremos a próxima pessoa a se manifestar. 860 
Antes de dar início às manifestações, vou passar a palavra ao Prefeito Topázio 861 

Silveira Neto para umas considerações iniciais. Sr. Prefeito Topázio Silveira 862 
Neto inicia sua fala dizendo: Boa noite, eu gostaria de pedir a quem está em pé, 863 

aqui já tem lugar, que por favor sente nos seus lugares, por favor sente nos seus 864 
lugares porque se não, os bombeiros não permitem que outras pessoas possam 865 
entrar para ocupar essas cadeiras da frente. Aqui estão liberadas, por favor, 866 
então se puderem quem está em pé ali no corredor A esquerda e direita se puder 867 

ocupar o espaço que é para nós organizarmos aqui, rapidamente, para podemos 868 
começar. Vamos lá! Tem mais gente para entrar lá fora. Boa noite a todos, muito 869 
obrigado pela presença. Essa é a nossa 9 (nona) audiência pública e a presença 870 
tem sido muito importante para nós. Todos têm participado e, aí, o objetivo das 871 
audiências é exatamente escutar a comunidade com relação ao Plano Diretor. 872 

Quando a gente faz aqui, fala do adensamento parece que é o único tema que 873 
a gente vai tratar do Plano Diretor. A questão do adensamento e obviamente que 874 

não é não é. Primeiro é que as propostas de adensamento estão em consulta 875 
pública para que a população se manifeste. Então, se a população de 876 
determinado bairro quisesse manifestar, dizendo que a rua x não deveria ser 877 
adensada, pode vir aqui, hoje, se manifestar. Pode ir na consulta pública, que 878 
está na internet se manifestar. Pode ir no Procon e fazer por escrito se não tem 879 
acesso à internet. Isso tudo está liberado, está aberto, exatamente para isso que 880 

serve Audiência Pública. Segundo o que a gente tem, outros tantos problemas 881 
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que é do interesse da Prefeitura. Nessa fase do processo, ouvir a comunidade 882 

por exemplo, à ocupação de uso misto no centro da cidade, quem anda aqui no 883 
centro leste e anda pelo centro de Florianópolis, em outros bairros, vê a 884 
quantidade de edifícios comerciais que estão parados e não estão sendo 885 
ocupados. Cada vez serão menos ocupados, por causa do Home Office pois as 886 

pessoas estão trabalhando em casa. E, não podem ser utilizados para 887 

residência, porque não consegue usar e mudar o uso do imóvel. Então, se as 888 
pessoas acham que essa é uma boa ideia, se manifestem aqui, hoje, dizendo: 889 
Olha! eu acho que o Plano Diretor deveria permitir de maneira mais fácil a 890 
mudança de uso dos imóveis de comercial para residencial, de residencial para 891 
comercial ou, que no mesmo prédio, você possa ter residência e você possa ter 892 

a atividade de escritório ou comércio no mesmo prédio. Isso são coisas que 893 
todos nós sofremos. Todos nós sofremos com a cidade hoje em dia. Um segundo 894 

ponto importante, motivo pelo qual também estamos fazendo essa revisão, é 895 

que, nós da Prefeitura e, todo mundo que já teve a oportunidade de interagir em 896 
algum fato que tenha a ver com o Plano Diretor, sabe que a gente tem uma série 897 
de problemas de redação, de interpretação dá 482 (quatrocentos e oitenta e 898 

dois). Que essa lei que nós estamos revisando, faz com que muitas vezes, amigo 899 
deve ser comigo, o negócio que faz com que muitas vezes o nosso técnico da 900 
Prefeitura não consiga decidir de maneira fácil e rápida porque a interpretação é 901 

dúbia. Ele não consegue tomar a decisão. Então, são essas coisas que a gente 902 
também quer ouvir dos senhores e senhoras. Caso tenham exemplos ou queiram 903 

se manifestar para a manifestação, nós temos hoje no Plano Diretor por exemplo, 904 
a exigência de um lote mínimo de terra de 360 (trezentos e sessenta) m². Bom, 905 
nós não precisamos mais de 360 (trezentos e sessenta) m² para fazer uma casa, 906 

a gente pode fazer em um lote bem menor em algumas comunidades. O lote 360 907 
(trezentos e sessenta) metros já não existe. Existe lotes de 180 (cento e oitenta) 908 

metros, 150 (cento e cinquenta metros), 120 (cento e vinte) metros. Só que, se 909 
você for na Prefeitura tentar pedir alvará para fazer uma casa, construir uma 910 

casa num terreno com menos de 360 (trezentos e sessenta) metros você não vai 911 
conseguir alvará. Então, se não vai conseguir alvará a pessoa não vai construir. 912 

Via de regra, vai lá, dá um jeito e constrói; e quando você vê, ela já está com a 913 
casa levantada e construída, morando dentro. Então, porque que a gente não 914 
pode discutir o tamanho do lote na cidade e trabalhar com lotes menores que 915 
360 (trezentos e sessenta) metros? Outro dia, uma pessoa me abordou dizendo 916 

que não conseguiu alvará porque o lote dela tinha 354 (trezentos e cinquenta e 917 
quatro) m². E assim, a gente, eu garanto que muita gente aqui está cheia de 918 
exemplos desse tipo. Com a nova energia fotovoltaica, que as pessoas podem 919 
colocar placas de energia elétrica em cima das suas casas e ter a vantagem de 920 
gerar sua própria energia; se for apresentar um projeto desses na Prefeitura, 921 

com geração de energia fotovoltaica, não vai aprovar. Porque o mundo mudou e 922 
o Plano Diretor ainda está do jeito que está. Lá, antigamente e desses exemplos 923 

nós vamos ter vários outros exemplos na cidade. As pessoas vão vim falar, 924 
muitas vem falar da questão do saneamento. A questão do saneamento, nós 925 
temos hoje na Câmara Municipal o Projeto do Marco de Saneamento da revisão 926 
do saneamento na cidade, que anda paralelo com o Plano Diretor. Eles se 927 
conversam, mas são temas separados. Então, termino a minha fala dizendo o 928 
seguinte, eu acho que a boa prática nossa tem sido nas Audiências Públicas, a 929 
manifestação da população, com aquelas dores ou aquelas coisas que dificultam 930 
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a vida no bairro; trazendo isso a público para que a gente possa anotar. Queria 931 

agradecer aqui a presença de todos, em nome da Vereadora Mariane, 932 
cumprimentar a todos os Vereadores. Vereadora Mariane está de aniversário 933 
hoje, Vereadora Manu. Em nome da Manu que está de aniversário hoje, 934 
cumprimentar a todos os nossos vereadores que estão aqui. O nosso líder do 935 
governo Gerson Bike. Cumprimentar também a Vereadora Mariane pelo erro que 936 

eu cometi aqui, erro não me engano, não é que conheço bem as 2 (duas) e, 937 
cumprimentar em especial, todos os senhores e senhoras que estão se dispondo 938 
a participar e nos ajudar nessa revisão. Queria dizer para vocês, esclarecer um 939 
pouquinho mais o que o nosso Secretário Michel falou, nós vamos depois dessas 940 
Audiências Públicas que estamos realizando, convidar a todos para que a gente 941 

faça uma apresentação da minuta, para que que nós vamos encaminhar ao 942 
Conselho das Cidades. Com a minuta com todas as nossas propostas de 943 

alteração exclusão em cima da Lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois) que vai 944 

ser fruto dessas audiências que nós estamos fazendo a partir das ideias dos 945 
senhores e senhoras. E fazer um processo absolutamente transparente. Então, 946 
não se preocupem que tudo o que está sendo dito aqui tem uma equipe da 947 

FEPESE que está transcrevendo essa audiência. Está sendo gravada e estará 948 
no YouTube amanhã, ou depois. Então, tudo isso aqui é público e a gente tem a 949 

oportunidade de se manifestar, muito obrigado a todos. Eu espero que a gente 950 

tenha uma boa etapa agora de manifestações e, o Carlos Alvarenga vai explicar, 951 
pela última vez aqui como é que vai acontecer. Muito obrigado. Sr. Carlos 952 

Alvarenga retoma a palavra dizendo: Boa noite, obrigado pelas palavras 953 
Prefeito. E novamente para quem estava em pé, retornando a explicação vou 954 
chamar de 4 (quatro) em 4 (quatro) a minha direita, no púlpito aqui perto da porta 955 

de saída tem os números ímpares. À esquerda, perto da porta de saída tem outro 956 
público com números pares e eu vou chamar de 4 (quatro) em 4 (quatro) essas 957 

pessoas. Eu peço que já se desloquem, fiquem dispostos para a manifestação 958 
porque, encerrada a manifestação de um, iniciamos a manifestação do próximo. 959 

Vai ficar um tempo que no decorrer do tempo da fala da pessoa, quando ela 960 
iniciar, quando estiver 30 (trinta) segundos, não é para encerrar o raciocínio, vai 961 

tocar um sino. Esse sino para avisar a pessoa que ela sabe que está no final da 962 
sua fala. Depois de encerrado o tempo, inicia a fala do próximo, ok?! Então, eu 963 
vou chamar os primeiros 4 (quatro), lembrando que nós vamos chamar primeiro 964 
pelas ordens de prioridade legal, que são idosos, deficientes e tudo mais, tudo 965 

bem? Sr. Fernando Teixeira é o primeiro, Sr. João Alberto da Luz, segundo. 966 
Magna Maria Dantas e João Andreatta de Souza. Assim, sendo, chama o Sr. 967 
Fernando Teixeira, a palavra é sua por 2 (dois) minutos. Boa noite, a todos os 968 
presentes. Como já foi falado, meu nome é Fernando Teixeira, eu sou arquiteto 969 
de formação. Arquiteto e urbanista. Sou natural aqui de Florianópolis e durante 970 

muito tempo fui professor do Instituto Federal de Santa Catarina, da Disciplina 971 
de Estudos Urbanos. A minha vinda aqui hoje é por 2 (dois) motivos: 1 (um) como 972 

profissional da área. Como arquiteto e a outra, também como morador de um 973 
dos bairros mais tradicionais, ou ex morador de um dos bairros mais tradicionais 974 
de Florianópolis, que é o Saco dos Limões. E dentro dessa questão que o 975 
arquiteto Michel Mittmann colocou, eu gostaria de ratificar essa posição dele, até 976 
porque, nós temos vivenciando num bairro que, há muito tempo, está estagnado 977 
por conta de uma legislação que não permite que esse bairro possa ser 1(uma) 978 
continuidade do centro da cidade, não é?! Nós temos 1 (um) centro da cidade já 979 
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bastante adensado e com muitas construções, com muitos edifícios e o Saco 980 

dos Limões é uma área natural, esse crescimento e hoje o Plano Diretor e o que 981 
que ele aponta? O que ele aponta por uma grande área do bairro, como é 982 
operações urbanas consorciadas mas, até hoje, esse é um dos grandes 983 
problemas, a Prefeitura acabou não definindo o que que possa ser essa 984 
operação urbana consorciada, ou o que o morador do Saco dos Limões, aquele 985 

que tem, que possui uma área no Saco dos Limões e, aqui são muitos deles que 986 
eu já pude ver, devem contribuir para o município para que essa operação 987 
urbana consorciada possa efetivamente vir a ser caracterizada, concluída, 988 
porque o que nós temos hoje é uma grande desvantagem como em outras áreas 989 
de Florianópolis. Como foi citado aqui, nós hoje dentro dessa área de operação 990 

urbana consorciada, nós podemos no máximo 2 (dois) pavimentos quando até o 991 
novo Plano Diretor está apontando para uma possibilidade de 6 (seis) 992 

pavimentos. Mas, esses 6 (seis) pavimentos, dentro da operação urbana 993 

consorciada, que a prefeitura realmente não tem definido o que que deva ser 994 
feito, a partir daí, então, a gente pede uma atenção especial do Poder Público 995 
para que nós possamos concluir. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o Sr. 996 

João Alberto da Luz, por 2 (dois) minutos, que diz: Boa noite, sou João Alberto 997 
da Luz, moro aqui no bairro José Mendes, há 5 (cinco) minutos aqui do Centro. 998 
O nosso bairro, nosso pai, (***). Eu moro ali há 78 (setenta e oito) anos e eu vejo 999 

que o nosso bairro está regredindo. Então, eu venho aqui pedir o que é que a 1000 
Prefeitura pode fazer para melhorar o nosso bairro? É isso aí, muito obrigado. 1001 

Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para a Sra. Magna Maria 1002 
Dantas Amaral, por 2 (dois) minuto, que diz: Boa noite, eu sou moradora do 1003 
Parque São Jorge e vou aqui ler alguns probleminhas do nosso bairro. Nessa 1004 

revisão do Plano Diretor falta clareza nas alterações que serão feitas, quando é 1005 
proposto de forma genérica. O uso misto, as áreas definidas como novas 1006 

centralidades, incluindo-se o Parque São Jorge, as quais os usos se referem 1007 
especificamente. Quais outros usos pretendem acrescentar as atuais áreas 1008 

residenciais predominantes que já acomodam uma gama variada de comércios 1009 
e serviços? Ou pretende alterar o zoneamento reclassificando as áreas 1010 

independente da estratégia a ser utilizada? A comunidade do Parque São Jorge 1011 
se coloca contrária a ampliação da “percividade de usos e ocupação e defende”, 1012 
portanto, a manutenção da atual configuração de usos e ocupação definida pelo 1013 
Plano Diretor de 2014 (dois mil e quatorze). O material apresentado para a região 1014 

do Parque São Jorge indica ampliação do gabarito de 2 (dois) podendo chegar 1015 
a 5 (cinco) e a redução do lote mínimo para quase 1/3 (um terço) do atual, 1016 
acentuando o adensamento da região, embora proponha o adensamento do 1017 
Parque São Jorge. O material apresentado não detalha a estrutura existente no 1018 
loteamento e, em torno no diagnóstico que supostamente embasou tais 1019 

mudanças, igualmente, não há menção aos problemas que afligem o bairro. O 1020 
canal que atravessa o Parque São Jorge apresenta sérios problemas estruturais, 1021 

por objeto inclusive de matéria jornalística. O loteamento não possui coleta 1022 
pública de esgoto e constantemente os moradores já sofrem com as faltas de 1023 
água e luz. Cabe ressaltar que o que a região do Parque São Jorge se situa em 1024 
um vale cortado pelo Rio Itacorubi e com canais de drenagem que sofre (...). Sr. 1025 
Carlos Alvarenga agradece e registra que se a Sra. Magna tiver mais 1026 
considerações pode fazer através da consulta pública, OK? Antes de dar a 1027 
palavra ao Sr. João Andreatta de Souza vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr. 1028 
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Marcos Lichtblau, Sr. Henrique Stephan Júnior, Sr. Pompeu Araújo (não falou) e 1029 

Sra. Joselita Aparecida Nascimento. Na sequência, passa a palavra para o Sr. 1030 
João Andreatta de Souza, por 2 (dois) minutos. Agora é o João Andrade Sousa 1031 
depois eu Marcos, Senhor João Andreatta de Souza, OK. Sr. Alexandre Tomaz 1032 
Filho (não falou). Uma vez não comparecendo passou a palavra para o Sr. 1033 
Marcos Lichtblau, que diz: Boa noite, eu sou morador do Bairro Pantanal e 1034 

gostaria de me manifestar no sentido de que é a essa proposta do Plano Diretor 1035 
é uma proposta muito interessante, que vem trazer a cidade uma solução para 1036 
essa realidade que nós vivenciamos hoje e que não atende, que não satisfaz 1037 
quem nela mora. E tem me chamado a atenção, já foi ressalvado aqui pelo 1038 
Prefeito, mas eu gostaria de sublinhar isso, que o Plano Diretor ele conversa com 1039 

o Marco do Saneamento e é importante que o Marco do Saneamento ande na 1040 
Câmara. A Vereadora Manu Vieira também ressaltou, sublinhou isso esses dias 1041 

lá na Audiência da Lagoa. Assim, como também a questão da reorganização 1042 

fundiária, Reurb, não é? Ele precisa andar “pari passu” com essa revisão com o 1043 
novo Plano Diretor. Aproveitando a provocação, quero manifestar que entendo 1044 
que a cidade precisa enfrentar e precisa trazer a mudança de uso, não é? Eu 1045 

trabalho no centro da cidade, percebo essa realidade de que temos muitos 1046 
prédios comerciais e que hoje é precisam de uma nova definição. Sou simpático 1047 
também ao uso misto, a esse equilíbrio que o Michel falava entre habitação e 1048 

atividade econômica, habitação de interesse social e entendo. Tenho ouvido de 1049 
pessoas próximas, de pessoas do meu bairro, pessoas do meu relacionamento, 1050 

uma preocupação com relação ao rigor na fiscalização da outorga onerosa. 1051 
Então, é uma coisa que a gente também tem que pensar e tem que organizar 1052 
para que aquilo que a lei estabelecer, também seja fiscalizado e seja cumprido, 1053 

dessa forma (...) Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o Sr. Henrique Stefam 1054 
Júnior, por 2 (dois) minutos, que diz: Boa noite, meu nome é Henrique, sou 1055 

morador aqui do centro. Minha colocação hoje e a minha intervenção é focada 1056 
nas áreas de preservação cultural, não é? O nosso Plano Diretor, de maneira 1057 

absolutamente genérica e destituída de parâmetros determina que serão 1058 
indicadas áreas de preservação cultural e cuja classificação ficará a cargo do 1059 

IPUF. [Sr. Carlos Alvarenga pede para falar mais perto do microfone para a gente 1060 
por favor] Pois bem, essas classificações que vão desde uma limitação mínima 1061 
até uma intervenção integral em um imóvel particular, destituindo com uma só 1062 
“canetada” de todo o seu valor patrimonial que até então possuía. Eu pergunto: 1063 

a quem compete essa interferência na propriedade privada? Acho razoável que 1064 
o IPUF, que detém servidores com expertises na matéria, elabore estudos mais 1065 

sérios acerca da indicação dessas áreas de tombamento e restrições. Mas, a 1066 
decisão final, entendo eu, terá que ser dos representantes da população de 1067 
Florianópolis, nossos Vereadores que foram eleitos para tal fim. Enfim, essa 1068 

delegação do Plano Diretor coloca os proprietários à mercê da discricionariedade 1069 
dos técnicos do IPUF, conforme a equipe ou entendimento dominante que lá 1070 

prevaleça. Isso tanto é verdade que, exemplos não faltam, inúmeras áreas 1071 
contíguas limítrofes aqui na cidade que tem tratamento absolutamente diferente. 1072 
Em que pese, teoricamente serem alcançadas pelas mesmas alegadas 1073 
restrições que se abatem sobre determinados imóveis, são estas distorções que 1074 
recentemente permitiram os drusos do episódio, de um pseudo tombamento de 1075 
toda área central de nossa cidade, pois, onde não há norma racional clara e 1076 
efetiva, qualquer interesse minoritário patrocinado de forma (***) e, ainda que, 1077 
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destituído de interesses pessoais é capaz de causar um enorme prejuízo a nossa 1078 

sociedade. Eu quero solicitar aos Vereadores aqui presentes que, nesta revisão 1079 
do Plano Diretor vejam com especial atenção, o ordenamento que o IPUF está 1080 
dando e atribuindo à área a PC, que ao meu ver, é totalmente discricionário, 1081 
muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga, agradece e chama O Sr. Pompeo Araújo, 1082 
por 2 (dois) minutos, que diz: Boa noite, eu sou Pompeo, eu moro na Rua 1083 

Tiradentes próximo daqui. A nossa rua ali, não sei a quem me dirigir, seria ao 1084 
Plano Diretor a Segurança Pública ou a Polícia Municipal, mas aquilo ali está 1085 
virando um “redevú” eles fecham a rua no sábado, com placa, eu tenho foto às 1086 
3 (três) da tarde até às 22 (vinte e duas) da noite, com placa fechando a rua. Eu 1087 
gostaria de saber quem autorizou e por que autorizou? Qual o motivo? Para mim 1088 

entrar no meu prédio, eu não posso, porque estou na rua que está fechada. O 1089 
barulho ali, vai até às 6:00 (seis) da manhã. Isso aqui é uma cidade com lei ou 1090 

sem lei? A Constituição fala o seguinte: o horário de silêncio após 22 (vinte e 1091 

duas) horas ali vai até às 6:00 (seis) da manhã. E, aí como é que fica? Como é 1092 
que fica nós moradores dali. O meu apartamento hoje já perdeu 200.000 1093 
(duzentos mil), o do vizinho perdeu 300.000 (trezentos mil) por causa da 1094 

bagunça. Por que que vocês não usam a Rua João Pinto. Tem uma rua que é 1095 
um calçadão, não passa carro, não passa nada e façam esses estabelecimentos 1096 
pro lado de cá e libera aquela rua ali, porque a única rua que dá acesso ao centro. 1097 

Quem não conhece a cidade é um turista que vem pela Hercílio Luz, ele nunca 1098 
vai chegar ao outro lado. E vocês, trancam justamente a Tiradentes. Façam esse 1099 

negócio na João Pinto e deixa a Tiradentes, pronto, ó! Carioca saiu de lá, todo 1100 
mundo estão saindo lá, não tem mais ninguém praticamente naquela rua de 1101 
comércio. Estão matando o centro. E se continuar assim, para matar mais ainda. 1102 

Tem que olhar para isso aí. Muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece, e 1103 
antes de passar a palavra Jocelita Aparecida Nascimento vou chamar os 1104 

próximos 4 (quatro): Solimar Alves, Sr. Lino Fernando Bragança Peres, Sr. 1105 
Manuel Lopes da Penha e Sr. Sérgio Mascarenhas de Moura. Em seguida, passa 1106 

a palavra para Sra. Joselita Aparecida Nascimento, por 2 (dois) minutos. Uma 1107 
vez não comparecendo segue. Julimar Alves? Nós, estamos seguindo a ordem 1108 

de inscrição, o senhor é dos idosos também. Sr. Lino Perez, por 5 (cinco) 1109 
minutos, representando o Fórum da Cidade. [Qual o nome do senhor? Senhor 1110 
Manuel Lopes, o senhor é o próximo, tá?  pois não eu disse que tu leu errado o 1111 
nome da sobrenome, A, tá?! da pé da Penha? Não, Darela. OK Sr. Lino Peres, 1112 

por 5 (cinco) minutos. Bem, boa noite. Aqui quero cumprimentar a mesa, em 1113 
nome do nosso do Prefeito Topázio, os técnicos, particularmente os técnicos do 1114 
IPUF que tem lutado na cidade há décadas para honrar o espírito público que 1115 
deveria ter a função da prefeitura aquilo que ele cumprimentar todas as 1116 
lideranças comunitárias, todos os moradores daqui, desse centro. Enfim, meu 1117 

nome é Lino Peres, sou professor aposentado da Universidade Federal é e 1118 
acompanho a cidade há 20 (vinte) anos, mais ou menos, a mesma idade que 1119 

tem o Estatuto da Cidade. E tem desde o início, da época da Ângela Amim, 1120 
quando se fez uma conferência popular na época, que se fechou também a 1121 
participação. Lá começou o problema. E, eu quero dizer que a história do Plano 1122 
Diretor, que inclusive, nós organizamos um livro aqui 50 (cinquenta) artigos, 1123 
mostra a história da resistência. Infelizmente, uma cidade como Florianópolis tem 1124 
que funcionar com a participação sobre judicialização. Infelizmente, o Ministério 1125 
Público está sempre por um lado, esteve se por um lado lutando com a 1126 
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Defensoria. Agora, eu queria colocar em primeiro lugar Sr. Prefeito que aqui 1127 

nessa região, Distrito sede, tem quase 40% (quarenta por cento) da população. 1128 
Como é que é possível ficar no auditório como este, quando devia estar no 1129 
Centro Sul, para ser no mínimo digno de participação popular. Quero dizer 1130 
também que, também eu quero eu quero mais uma vez , para quem não esteve 1131 
não esteve, na sede do Rio Vermelho e também no Pântano do Sul, as pessoas 1132 

inclusive, eu sou uma pessoa idosa com mais de 70 (setenta) anos teve que ficar 1133 
sentado em cadeiras de criança durante 4 (quatro), 5 (cinco) horas, certo? E a 1134 
mesa, que está aqui, estava sentada em cadeiras normais na coordenação da 1135 
Audiência Pública. Isso aqui já é um fato em si para invalidar uma Audiência 1136 
Pública, que se quer dar conforto e nós estamos ainda em COVID. Então, esse 1137 

pra isso aqui está condenado do ponto de vista desse, disso aqui do ponto da 1138 
COVID, ela não saiu, ela está aconteccendo novamente. Então, a Prefeitura que 1139 

devia dar um exemplo de cidadania, preservar a Constituição, a saúde do povo, 1140 

faça o seu contrário. É uma vergonha isso Sr. Prefeito, não obedecer aos 1141 
princípios da cidade; que não é só colocar a gente dentro, é permitir a 1142 
participação. Quanto essa Audiência Pública e também a consulta é só auditiva. 1143 

Então, eu quero que o correio indicar, os vereadores já colocaram isso, o 1144 
Vereador Afrânio ele colocou essa questão que antes de ir pro Conselho da 1145 
Cidade que faça um retorno de mais uma minuta, que até agora não apresentou 1146 

como ano passado. Apresentou de uma forma atropelada do Conselho da 1147 
Cidade e que para o com judicialização não passou as Audiências Públicas, 1148 

quase simultâneas, em janeiro, que foi uma vergonha. Essa Prefeitura não 1149 
merece confiança, quando ela atropelou ano passado, que se não fosse o 1150 
Ministério Público, já tinha, necessitaria na Câmara municipal uma minuta que 1151 

ignorou a 1715 (um mil setecentos e quinze) que foi amplamente debatido em 1152 
2019 (dois mil e dezenove) com os técnicos do IPUF, com os conselheiros no 1153 

Conselho da Cidade, ainda que eu faço a crítica naquela ocasião em 2019 (dois 1154 
mil e dezenove) devia ser amplamente participativo, mas o Conselho da Cidade 1155 

na época fez um ano de debate na 1715 (um mil setecentos e quinze) que 1156 
respondia às necessidades sobre o efeito de problemas de redação. Em 2017 1157 

(dois mil e dezessete) nós perdemos a grande oportunidade de fazer um pacto 1158 
na cidade que metade das emendas que era a revisão do Plano Diretor mal feito, 1159 
que eu era vereador na época, com 300 (trezentas) emendas aprovadas a portas 1160 
fechadas passando por cima de uma Audiência Pública em outubro quando a 1161 

prefeitura prometeu que ia reunir todas as contribuições durante 50 (cinquenta) 1162 
falas das 7 (sete) à 1 (uma)da manhã da manhã na ALESC que ela que ela fez 1163 
prometeu o arquiteto (***) Vieira, meu colega da universidade, diz o seguinte nós 1164 
vamos acolher as contribuições, depois daqui a 3 (três) a 4 (quatro) dias vamos 1165 
sistematizar para devolver para vocês. Sabe o que aconteceu? entregaram na 1166 

Câmara Municipal, deram uma “facada nas costas” de 50 (cinquenta) falas que 1167 
ficaram lá com 2 (dois) (***) para falar aqui sem contraditório e levaram e foi 1168 

aquela vergonha na Câmara eu, como Vereador me neguei a entrar em sala 1169 
super fechada com 600 (seiscentas) emendas. Aquilo foi uma vergonha, que é 1170 
o vereador não conseguia fazer destaques, que não tinha mapa nesse plano 1171 
diretor atual. Então, portanto, o diagnóstico eu diria para o arquiteto da Prefeitura 1172 
nesse momento, que cuja a retórica que fala eu defendo também. Mas a cidade 1173 
consegue ser compactada, agora como é que eu vou confiar numa Prefeitura 1174 
que é a mesma pessoa que está aqui que o discurso aparentemente humanista, 1175 
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bairros compactados, DOT, fazer gerar emprego (...) como começar a Prefeitura 1176 

se liberou a fiscalização? Sr. Prefeito, a minha prefeitura deu a facada e agora 1177 
diz que não vai acontecer, como é que você pode confiar em uma Prefeitura 1178 
dessa que desmontou o Programa Habitacional, que desmontou a Secretaria de 1179 
Habitação, que inclusive desmontou, está desmontando a (***) e agora 1180 
AFLORAM, como é que você pode ter fiscalização?  garante a outorga onerosa 1181 

que é um dos 15 (quinze) instrumentos um dos 15 (quinze) muitos projetos então 1182 
eu quero aqui apelar de que se eu se for nesse debate aqui tem que ter o 1183 
contraditório a presente mapa isso aqui mas não isso aqui é não é a revisão é 1184 
mudança para Plano Diretor, mapa, tabelas e artigos para que nós destacamos 1185 
(***) lá na universidade, de arquitetura destaque artigo tal, que eu possa 1186 

contrapor e não só me escutar e não sei se volta para mim. Não volta, diz que o 1187 
professor (**) faça uma conferência e na audiência pública, tá muito. Sr. Carlos 1188 

Alvarenga agradece e passa a palavra para o Sr. Emanuel Lopes, pode falar 1189 

por 2 (dois) minutos palavra sua senhor Manuel falava é sua hora boa noite eu 1190 
moro em Florianópolis há mais de 50 (cinquenta) anos não sou daqui mas é 1191 
adotei essa cidade meus filhos são minhas filhas são daqui moro aqui gosto 1192 

dessa cidade nós temos de pensar uma cidade para o futuro não podemos 1193 
continuar a ter uma cidade voltada para o passado só para citar no mundo inteiro 1194 
eu sou engenheiro o carro elétrico está batendo a porta do mundo inteiro no 1195 

plano de 2014 (dois mil e quatorze) se estava se estava aqui deveria ser dado 1196 
prioridade ao transporte coletivo em detrimento ao transporte individual por 1197 

causa da poluição em função disso se propunha 500 (quinhentas) restrições ao 1198 
uso do veículo agora o carro elétrico está aí as a as a bicicleta não é solução de 1199 
transporte para o trabalhador numa cidade tipo Florianópolis onde tu é formado 1200 

por ano não me lembro agora 7 (sete) eu não sei quantos Morros e tem pequenas 1201 
áreas planas em volta do morro tudo é longe eu já morei no Santa Mônica 1202 

naquela região e já tentei me deslocar do eu tinha escritório no centro e tentei vir 1203 
de bicicleta para o centro isso é impossível não é porque falta é falta ciclovia ou 1204 

se ela for mas é porque é muito longe a solução de transporte tem que existir ou 1205 
transporte coletivo mas ele não pode ser feito em detrimento do transporte 1206 

individual principalmente porque o transporte individual baseado no motor a 1207 
combustão deve acabar dentro de alguns anos nós teremos as nossas estradas 1208 
todas destruídas aí voltadas para ciclismo e para com dificuldade imensa de 1209 
locomoção está e os carros elétricos e invadiram essas estradas nós temos de 1210 

nos preparar para frente [o senhor tem mais 30 (trinta) segundos]  OK obrigado, 1211 
antes de passar a palavra para o Sr. Sérgio Mascarenhas vou chamar os 1212 
próximos 4 (quatro): Sra. Beatriz Carmen, Sra. Paula Ouro, Sra. Denise Moreira 1213 
e Sr. André Lewandovski. Sr. Sérgio Mascarenhas de Moura, por 2 (dois) 1214 
minutos que diz: Boa noite a todos. É muito importante estarmos aqui 1215 

conversando, apesar das limitações colocadas pelo Nino, em relação ao 1216 
tamanho da sala. Então, acho salutar estar presentes entidades, pessoas ligadas 1217 

a participação na cidade. Eu vou começar contrariando uma coisa, muito de 1218 
senso comum que é “pato novo não mergulha fundo”, eu recém mudei para 1219 
Florianópolis, eu sou aposentado como Fiscal de Atividades Econômicas 1220 
Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e, diretamente com o zoneamento, 1221 
como vocês devem saber. Vim para cá por causa de uma perspectiva de 1222 
qualidade de vida que eu esperava manter em função da beleza e do patrimônio 1223 
público que a cidade representa. Eu acho que assim, de alguma maneira tem 1224 
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uma ganância que move as ideias dentro da sociedade. A gente tem que acabar 1225 

pondo em risco a “galinha dos ovos de ouro”. Florianópolis é uma cidade que 1226 
tem que ser preservada, tem que se garantir as condições de balneabilidade, 1227 
tem que se garantir a limpeza dos córregos, tem que se garantir a preservação 1228 
dos pantanais, tem que se garantir a garantia do regime de ventos evitando que 1229 
se corte as montanhas, morros que existem na cidade, tem que se garantir, 1230 

enfim, a qualidade de vida em função da qual eu vim e outras pessoas que vivem 1231 
que moram aqui, buscam. Essa qualidade, a preservação dela, essa ideia de 1232 
verticalizar a cidade, essa ideia de criar condições apenas para exploração 1233 
econômica da cidade está perdendo a dimensão da cidadania. Está perdendo a 1234 
da noção do que que realmente importa para que todos nós tenhamos uma vida 1235 

melhor. Nós devíamos estar discutindo aqui coisas como por exemplo: metrô, 1236 
deviam estar discutindo aqui coisas como por exemplo a garantia da preservação 1237 

de áreas do Córrego Grande, onde eu resido. O Córrego que corta o Itacurubi, 1238 

que corta o tem problemas de (...) Na sequencia, chama a Sra. Beatriz Carmen, 1239 
a palavra é sua por 2 (dois) minutos, que diz: Boa noite a todos. Nós vivemos 1240 
em uma cidade que há 70 (setenta) anos atrás tinha 50.000 (cinquenta mil) 1241 

habitantes. Hoje nós temos 50.0000 (cinquenta mil) habitantes fixos, porque no 1242 
verão a gente dobra, triplica esse número, e nós? Sou arquiteta autônoma mas, 1243 
já fui, já trabalhei na Prefeitura de Florianópolis na época da Ângela Amim. Onde 1244 

nós fizemos habitações populares. Enfim, nós temos uma cidade que a gente 1245 
tem que fazer, como o colega aqui falou agora há pouco, não é? Ele falou muito 1246 

bem. Nós precisamos preservar essa cidade. Como que se preserva essa 1247 
cidade? Fazendo um trabalho em que a gente tenha a preservação do meio 1248 
ambiente e que nós, preservando o meio ambiente nós precisamos ter, não é?! 1249 

um projeto de saneamento, um projeto de mobilidade urbana. Enfim, não é um 1250 
Plano Diretor que não seja discutido apenas numa audiência. Que a gente não 1251 

consegue nem entrar na audiência, não é? Nós precisamos discutir isso em uma 1252 
ampla uma em se tu ações que tenham a participação que tenham uma minuta 1253 

e que a gente possa ter não é uma discussão mais aprofundada a gente não 1254 
pode fazer isso que está aqui não é o que está acontecendo aqui não 1255 

simplesmente são pessoas que vêm aqui e despejam suas necessidades suas 1256 
ansiedades não é e simplesmente vão copilar isso e enfim não é isso tem que 1257 
ser uma coisa bem melhor pensada porque essa cidade é uma cidade muito 1258 
limitada é uma ilha não é é extremamente limitada nós temos que pensar em 1259 

mobilidade urbana em saneamento está saturado essa cidade está saturada 1260 
apesar de ter tido aí um processo de saneamento aqui no centro da cidade então 1261 
precisamos pensar numa cidade não é habitável e que preserve porque isso aqui 1262 
é um Tesouro gente é um Tesouro essa cidade é um Tesouro em qualidade de 1263 
vida e meio ambiente mas se a gente continuar assim nós vamos destruir essa 1264 

cidade muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama a Sra. 1265 
Denise Moreira Schwantes Zavarize até representa dá para o compus e 5 1266 

(cinco) minutos, que diz: Saúdo os componentes da mesa e os demais 1267 
participantes desta assembleia em especial saúdo aqueles e aquelas dos 1268 
movimentos sociais que aqui estão de vocês Pepe Mujica já disse que os 1269 
militantes nunca vem buscar o que é seu eles vem entregar a alma por um 1270 
punhado de sonhos exposições técnicas eu vou deixar para quem é técnico eu 1271 
vou falar como liderança comunitária há mais de 40 (quarenta) anos empenhada 1272 
no melhor por esta cidade desde 2016 (dois mil e dezesseis) com o golpe que 1273 
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depôs a ninguém que a vida de brasileiros e brasileiras principalmente os mais 1274 

vulneráveis na periferia das grandes cidades a crise vivida e vista por quem quer 1275 
ver com precarização de espaços de moradia e da prestação dos serviços 1276 
públicos tudo de saúde a educação passando pelo transporte coletivo está sendo 1277 
precarizado em nome de uma modernidade que poucos podem usufruir trata-se 1278 
para tanto de um projeto excludente e a pressa em aprovar supostas alterações 1279 

do plano diretor e evidencia que a ação da prefeitura se insere neste projeto 1280 
excludente bem traduzido por um ministro do meio ambiente de que é hora de 1281 
passar a boiada porque não há nenhuma necessidade de pressa de açodamento 1282 
temos até 2024 (dois mil e vinte e quatro) para rever o Plano Diretor sendo que 1283 
dispositivos do plano vigente não foram sequer normatizados até hoje essa 1284 

pressa que impede a discussão aprofundada de temas técnicos pela população 1285 
que fere as práticas mais elementares de democracia e meu mesmo de ter 1286 

cidadania merece a nossa rejeição tratando especificamente de João Paulo 1287 

Monte Verde saco grande região é fundamental ter claro que como a maior parte 1288 
desta ilha estamos entre o mar, o mangue e as encostas no morro nossa beleza 1289 
é também a fragilidade que nos assombra mas é nesse espaço mágico que 1290 

tantas e tantos escolhemos para fincar raízes ou para descansar entre uma 1291 
jornada e outra se não pensarmos como viver este espaço com respeito ao que 1292 
nos cerca e que existe muito antes que o primeiro ser humano pisasse nesta 1293 

Terra o futuro se torna uma incógnita que está perigosa e exemplos terríveis 1294 
tivemos recentemente com as mortes e destruição em Petrópolis pela chuva para 1295 

exemplificar de que adianta exceto por propaganda política a criação do refúgio 1296 
da vida Silvestre municipal Meiembipe se os instrumentos para a sua defesa e 1297 
cuidado não foram criados ou não tem como ser executados no quadro funcional 1298 

da floram a 2 (dois) fiscais para atender toda a região e drone NS sem 1299 
fiscalização apenas incrementam a propaganda política neste sentido é 1300 

necessário de marcar a área de preservação permanente e as áreas de 1301 
preservação limitada demarcação das APPs nas encostas e Morros do bairro 1302 

Monte Verde e do Parque da Figueira incorporar as app s de encostas a unidade 1303 
de conservação criando um conselho gestor com o poder de liberativo manter a 1304 

ponta do Goulart de como a APP e todas as outras APPs existentes no bairro 1305 
João Paulo demarcar sinalizar e fiz e fiscalizar essa VLS de loteamento limitação 1306 
da área impermeabilizada nas residências demarcação de áreas comunitárias 1307 
institucionais para composto são de equipamentos sociais demarcação 1308 

regulamentação das leis mapear os vazios urbanos garantir os imediato com 1309 
projetos voltados à realidade de cada área concluo com a frase de Chico Mendes 1310 
no começo pensei que estivesse lutando para salvar a cena em guerreiras depois 1311 
pensei que estava lutando para salvar a Amazônia agora percebo que estou 1312 
lutando pela humanidade porque quando defendemos que a proposta da 1313 

prefeitura deve ser mais debatida e que a contribuição dos cidadãos e das 1314 
cidadãs é essencial para que o futuro seja possível não é apenas de 1315 

Florianópolis que estamos tratando mas da nossa sobrevivência como 1316 
humanidade agradeço a atenção nós agradecemos pessoal antes de passar a 1317 
próxima palavra eu vou pedir vocês estão sentados nas escadarias a lateral nós 1318 
temos cadeiras aqui na frente no meio e ao fundo peço que vocês respeitem a 1319 
organização do local ao tribunal de contas que disponibilizou este esse auditório 1320 
para a gente participar não tem mais ninguém lá fora segurança já me informou. 1321 
Então, eu peço por gentileza para vocês respeitarem a organização do evento e 1322 
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sentar-se nas cadeiras eu agradeço. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama o 1323 

Sr. Gert Schinke, por 2 (dois) minutos boa noite boa noite por 11 (onze) anos 1324 
eu fui o representante distrital do distrito do pântano do sul eu venho aqui não 1325 
como representando o pântano sul mas como cidadão de Florianópolis falar 1326 
nessa audiência pública em função de uma coisa muito importante que vocês já 1327 
vão ver logo mais a seguir na minha colocação aqui é primeiro eu quero reforçar 1328 

o que o professor Lino disse aqui na passagem que foi o golpe mais vergonhoso 1329 
que uma discussão de um plano diretor passou em toda a história quis a 1330 
Brasileira Moderna que foi a votação na calada da noite em dezembro de 2013 1331 
(dois mil e treze) colocando abaixo retaliando uma discussão genuína de 1332 
participação popular onde os vereadores por maioria retalharam completamente 1333 

o texto e criaram esse monstrengo que agora está sendo aqui tentado consertar 1334 
eu como ecologista historiador deveria falar de áreas de questão ecológica etc 1335 

vou resumir a uma questão muito simples aqui nós temos a nobreza de uma área 1336 

estou totalmente sub utilizada e esqueci da para a municipalidade que é o aterro 1337 
da baía expressa sul que nós advogamos como sendo um grande parque urbano 1338 
da capital esse parque urbano de lazer principalmente para a população pobre 1339 

poderia estar garantindo dezenas de canchas de futebol, de vôlei, de tênis e 1340 
inclusive skate tudo mais a exemplo do que é pasmem mas a da grande maioria 1341 

de vocês sabe do que eu estou falando do parque marinha do Brasil de Porto 1342 

Alegre é seria o espelho do parque marinha que a nossa capital precisa SIM 1 1343 
parque urbano decente com os azulejos de Burle Marx que aqui foram destruídos 1344 

no Bahia não no aterro da baía sul então eu venho para falar para o parque 1345 
urbano da via expressa sul basta a vontade das autoridades para muito (..) Sr. 1346 
Carlos Alvarenga agradece e cumprimenta as autoridades presentes, Vereador 1347 

Michael Kors, muito obrigado pela sua presença. Deputado Estadual suplente 1348 
Tiago Bolan Frigo, muito obrigado pela presença. E, antes de passar a palavra 1349 

vou chamar os próximos 4 (quatro) e as últimas prioridades legais, Sr. Juarez 1350 
Antoni Beltrão Campos, Sr. Eugênio Gonçalves, Sr. Hélio Carvalho Filho e Sra. 1351 

Márcia Terezinha Costa. Sr. André Lobonowski, que palavras sul por 2 (dois) 1352 
minutos eu sou morador da Trindade a mais de 40 (quarenta) anos na mesma 1353 

casa no mesmo terreno e é eu sou engenheiro formada 53 (cinquenta e três) 1354 
anos trabalhei 20 (vinte) e poucos anos na casa e continua exercendo ainda na 1355 
área de saneamento do cônsul turismo e tudo bom é colaborei também com o 1356 
jornal Na época era jornal da Trindade de um amigo meu que era engenheiro era 1357 

da Eletrosul e fiz 2 (dois) ou 3 (três) matérias de página inteira sobre a pen que 1358 
era uma pouca vergonha e isso ou já uns 30 (trinta) e poucos anos atrás que eu 1359 
fiz essa matéria que era uma pouca vergonha um terreno nobre é um instalação 1360 
da penitenciária que tem tá super carregada lei lotada volta e meia esse da minha 1361 
casa eu vejo helicóptero ali porque tem fuga a imprensa abafa muito é e é em 2 1362 

(dois) ou 3 (três) ocasiões se falou em desativar ali criar um parque depois que 1363 
um privatizar que aí a quem assumisse ali a construir a penitenciária no interior 1364 

EE outra coisa Oo Na Lauro Linhares ele precisa fazer um binário em relação a 1365 
beira mar ali da marginal da Beira Mar ali porque AA Lauro Linhares tá uma 1366 
pouca vergonha assim a hora de rush ali é congestionamento aí sinaleiras não 1367 
são é sinalizadas a adequadamente a rótula ali da da penitenciária é uma loucura 1368 
carro por um lado o carro para o outro em tão ali precisa é realmente mexer tanto 1369 
na parte urbanística ali das ruas e de praças também principalmente extinção da 1370 
penitenciária ali e eu acessei rápido ali o plano diretor não vi nada nada no lugar 1371 
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da penitenciária então é de suma importância que seja é estudado algum 1372 

aproveitamento daquela área e que seja relocada a penitenciária em de em área 1373 
tão nobre muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para 1374 
o Sr. Juarez Antônio Beltrão, por 2(dois) minuto que diz: Caro prefeito senhoras 1375 
e senhores é compreensível que o atual plano diretor precisa de uma revisam 1376 
afinal a cidade é um organismo vivo em constante mutação e a nossa cidade 1377 

tem características únicas no Brasil a maior parte está em uma grande Bela Ilha 1378 
Comprida estreita com lindas paisagens incluindo uma cadeia de Morros que 1379 
acompanha seu cumprimento de norte a sul esta característica por si só já nos 1380 
impõem limites de bom senso para a sua ocupação haja vista a nossa conhecida 1381 
já caótica mobilidade urbana é fato notório que existem muitas limitações 1382 

ambientais por isso é urgente nesta revisam priorizar a conservação das áreas 1383 
com ecossistemas sensíveis o adensamento populacional um dos principais 1384 

pilares dessa revisam virar de um jeito ou de outro cara o prefeito topado mas é 1385 

fundamental que este adensamento ou seja precedido do aumento da 1386 
infraestrutura e não o contrário o plano diretor vigente 8 (oito) anos depois ainda 1387 
aguarda regulamentações em mais de 30 (trinta) artigos entre eles o fundo 1388 

municipal de desenvolvimento urbano não podemos ignorar esses fatos 1389 
repetindo o mesmo erro existem ainda muitos problemas reais e concretos a 1390 
serem resolvidos na nossa cidade antes de aumentar gabarito se adensar muitos 1391 

bairros não tem esgoto canalizado não tem áreas verdes nem áreas de lazer 1392 
alguns bairros não têm sequer calçadas na temporada de verão com a população 1393 

adensada por turistas falta luz e água com frequência por isso não dá para 1394 
aceitar o que estava proposto na minuta de revisam de dezembro de 2021 (dois 1395 
mil e vinte e um) por exemplo redução de novas áreas verdes de lazer em 50% 1396 

(cinquenta por cento) revogação da obrigatoriedade de prever estacionamentos 1397 
em novos comércios e serviços e também para visitantes em novos prédios 1398 

residenciais e em contrapartida autorização para estacionamentos em áreas 1399 
verdes de lazer aumentar a viabilidade de construção em mais de 10 (dez) vezes 1400 

nas sensíveis áreas de urbanização especial liberar novas construções em áreas 1401 
alagadiças ignorando o aquecimento global e o aumento do nível do mar prefeito 1402 

topázio use o seu já conhecido bom senso para que esta revisam preserve os 1403 
acertos do atual plano diretor que a sociedade civil possa ter novas audiências 1404 
públicas após conhecer a minuta de revisam consolidada podendo finalmente 1405 
conhecer o que mudou o que saiu e o que entrou no novo texto muito obrigado. 1406 

Sr. Carlo Alvarenga agradece e chama o Sr. Eugênio Gonçalves por mim 5 1407 
(cinco) minutos representando o conselho comunitário da Costa de dentro é boa 1408 
noite a todos eu sou representante presidente do conselho comunitário da Costa 1409 
de dentro eu vim falar aqui sobre a de governança do saneamento básico de 1410 
Florianópolis com impactos na proposta da minuta da revisão do Plano Diretor 1411 

de Florianópolis em todas as audiências públicas a reclamação é unânime falta 1412 
de planejamento falta de saneamento básico em todos os Distritos e a sociedade 1413 

tem razão pontos o saneamento básico é um assunto que impacta diretamente 1414 
na vida dos cidadãos de Florianópolis. As atividades que englobam esses 1415 
serviços são essenciais para a sustentabilidade ambiental, para a prevenção de 1416 
doenças, redução de mortalidade infantil, melhorias dos índices de educação e 1417 
empregabilidade, expansão do turismo, etc. Gostaria de esclarecer que a grande 1418 
responsável pelos problemas de saneamento de Florianópolis é o titular de 1419 
serviços no caso o município de Florianópolis que está inadimplente com as leis 1420 
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pertinentes a lei 11445/ 2007 a lei 17474/ 2007 e a lei 9409 de 2013 (dois mil e 1421 

treze) esta é última que aprovou o plano integral de saneamento básico assim 1422 
como o próprio contrato de programa firmado com a CASAN envolvendo ares e 1423 
prefeitura municipal o saneamento básico faz parte de uma cidade que pensa de 1424 
forma inteligente em Copenhague por exemplo os o consumo per capta de água 1425 
é de 107 (cento e sete) por pessoa em Florianópolis 166 l a perda de água de 1426 

companhia é 6% (seis por cento) em Florianópolis 42% (quarenta e dois por 1427 
cento) em outras palavras para cada 100 l de água 38 l são desperdiçados na 1428 
Dinamarca é proibido o tratamento de água potável com cloro ou outros aditivos 1429 
a revisão do plano de saneamento básico de Florianópolis está desconectada 1430 
ainda com a proposta da nova cidade apresentada pela prefeitura para o plano 1431 

diretor as nossas estação de tratamento de água e de esgoto descritas na atual 1432 
revisão do plano municipal de grade de saneamento que está na Câmara 1433 

municipal estão desatualizadas não comporta o atual cidade assim como a futura 1434 

cidade descrita 2 (dois) cadernos da prefeitura para o plano diretor nas cidades 1435 
inteligentes criativas como Copenhague, Barcelona e Cingapura como dizem 1436 
tem os mesmos problemas de saneamento básico de Florianópolis parece que 1437 

não o município de Florianópolis tem que retornar para estas cidades e fazer o 1438 
estágio para reaprender a lição corretamente e fazer a realidade dessas cidades 1439 
esclarecer tudo porque lá funciona aqui não funciona lá tem estrutura básica de 1440 

senhores inteligente Florianópolis tem 2 (dois) em 2 (dois) anos entre 2020 (dois 1441 
mil e vinte) gastou 14 (quatorze) bilhões em asfalto no seu do seu plano 1442 

municipal de saneamento básico um absurdo nesses 2 (dois) anos que vai lá 1443 
porque estou 60000000 62000000 para enterrar lixo nós jogamos nosso lixo na 1444 
cidade vizinha Biguaçu é um absurdo isso a aí está a diferença outra 1445 

preocupação as ligações irregulares de esgoto frequentes em Florianópolis 1446 
conforme o levantamento do programa Floripa se liga na rede apontou centro da 1447 

capital da capital centro da capital em 2020 90% de irregularidade apresentaram 1448 
algum tipo de 90% (noventa por cento) que apresentaram algum tipo de 1449 

irregularidade nas ligações de esgoto Singapura Barcelona Copenhague tem 1450 
esses percentuais de regularidade senhores as bacias hidrográficas de 1451 

Florianópolis vem apresentando contaminação o seus rios importantes como 1452 
Papaquara estará Itacorubi, Ratones, Rio Tavares, Capivari, Sangradouro além 1453 
de assoreados estão contaminados a maioria de nossas dias de hoje como o 1454 
norte sul centro Estreito Lagoa da Conceição representa apresenta o passivos e 1455 

ambientais caminhando firme e seguro para o colapso total da nossa sustenta 1456 
da sustentabilidade ambiental impactando na economia da saúde no meio 1457 
ambiente e turismo entre outros fatores também é dito no Tribunal de Contas do 1458 
estado daqui o ápice de Campeche é limitado na quantidade de água e o 1459 
excessivo distração poderá colapsar além disso o Aquífero é suscetível à 1460 

contaminação de águas superficiais superficiais sem impossível detectar isso as 1461 
manchas de contaminação por efluentes doméstico por salinização já em relação 1462 

ao (***) dos Ingleses e Rio Vermelho em laudo técnico no final de novembro de 1463 
2016 (dois mil e dezesseis) da CASAN foi confirmado a presença de 1464 
concentração de nitrato em todas as amostras coletadas possíveis 1465 
contaminações devido ao a vazamento de sistemas sépticos ou redes de 1466 
transporte de esgoto de esgoto Barcelona Cingapura e Copenhague tem essas 1467 
tem as suas bacias hidrográficas contaminadas senhores o plano municipal 1468 
integrado de saneamento no seu plano de metas e ações é composto por 78 1469 
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(setenta e oito) metas de 268 (duzentos e sessenta e oito) ações estabelecidas 1470 

no prazo de 20 (vinte) anos destas muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga 1471 
agradece e chama o Sr. Hélio Carvalho Filho, por 5 (cinco) minutos 1472 
representando o Conselho Comunitário Jardim Cidade Universitária que diz: 1473 
boa noite a todos, sou Hélio Carvalho Filho, vice presidente do Conselho do 1474 
Jardim. Primeiramente queria dizer que eu gostaria de estar aqui discorrendo 1475 

problemas de uma minuta de Plano Diretor, infelizmente não temos a minuta e 1476 
somos obrigados então a discorrer sobre questões cotidianas históricas do 1477 
nosso bairro. Cumprimentando a mesa e meu boa noite a todos e a todas, eu iria 1478 
abordar alguns problemas que estão acontecendo e que tenha reflexo para a 1479 
comunidade dos moradores da Carvoeira. Inicio pelo tema das obras em 1480 

andamento do sistema viário da deputado Antônio Edu Vieira onde a PMs 1481 
pretende implantar passagem de veículos em mão única ao longo da rua Capitão 1482 

Romualdo de Barros mas, sim que tenha havido qualquer diálogo com a 1483 

comunidade da Carvoeira, não só da Carvoeira, da região inteira, não é? 1484 
Justificam que a passagem de veículos em mão única na capital  (**8) é para a 1485 
implantação do sistema binário entre essa via e a Rua Deputado Antônio Edu 1486 

Vieira no Pantanal para isso, para nós, isso não se trata de um sistema de 1487 
binário, mas parece servir como uma válvula de escape encontrada pela PMF 1488 
para permitir a passagem de veículos, uma vez que desde março de 2014 (dois 1489 

mil e quatorze), quando da assinatura do protocolo de intenções entre a PM (***) 1490 
que previa a doação de terras da Universidade para a para a Prefeitura existe 1491 

projeto para a via Deputado Antônio Vieira com previsão de pista exclusiva para 1492 
transporte público ao longo da via Deputado Antônio Vieira lá no Pantanal, e que, 1493 
passado 8 (oito) anos nunca foi implantado. É importante dizer que até hoje a 1494 

PMF não realizou as desapropriações necessárias para a implantação do 1495 
transporte público ao longo da via Deputado Antônio Edu Vieira lá no Pantanal. 1496 

A proposta de dar incentivos para ampliação de gabarito ao longo desta via antes 1497 
de realizar as desapropriações tende a ampliar o custo destas desapropriações 1498 

inviabilizando as a proposta atual de permitir incentivos para ampliar o gabarito 1499 
nas áreas internas do bairro que hoje é de 2 (dois) pavimentos ampliando para 1500 

até 4 (quatro) pavimentos trazem segurança e tranquilidade para a maioria dos 1501 
moradores do bairro. A Carvoeira possui uma grande extensão de áreas 1502 
classificadas como zeis mas que na prática estas áreas não tem recebido 1503 
nenhum investimento tanto para edificação de novas unidades habitacionais 1504 

quanto para o seu sistema viário, só para saber, (***) linha pertence à Carvoeira, 1505 
boa parte dela, quero agora chamar a atenção para as nossas áreas verdes de 1506 
lazer, as tardes a (***) em março passado foi criado o Parque do Mirante, através 1507 
do Decreto Municipal 23680/ 2022 localizado no morro da Carvoeira, depois de 1508 
uma luta de quase 2 (duas) décadas da comunidade. A proposta que sempre foi 1509 

reivindicada pela comunidade possui área em torno de 100000 m² no entanto 1510 
somente cerca de 21000 m² foram oficializados necessitando um grande 1511 

empenho da PMF para ampliação da área deste parque. Nos preocupa muito 1512 
que as áreas que ficaram de fora da criação desse parque correm o risc,o de 1513 
que para elas sejam adotados parâmetros urbanísticos de zoneamento de macro 1514 
áreas de uso urbano adjacente antes de virem a ser incorporadas ao referido 1515 
parque ou que seria um fato um fato lamentável pois dificultaria a sua integração 1516 
a este parque urbano lembrando que AVL existente no morro da Carvoeira nos 1517 
mapas do Plano Diretor. Não se trata de erro cartográfico e sim de área prevista 1518 
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quando da aprovação do Plano Diretor como a vi ele reivindica acaba nas leituras 1519 

comunitárias da bacia do Itacorubi e, comunidade, claro que se que que inclui a 1520 
bacia que é a Carvoeira por último afirmamos ser muito importante que a nova 1521 
via prevista no Plano Diretor ligando a à rua João Medeiros Júnior no Saco dos 1522 
Limões com a Rua Pedro Vieira Vidal, no Pantanal e a Rua das Acácias na 1523 
Carvoeira; seja devidamente implantada com apoio da administração municipal, 1524 

visando a melhora da mobilidade urbana de nossa região. Muito obrigado. Sr. 1525 
Carlos Alvarenga agradece e diz, antes de passar a palavra para a última 1526 
prioridade da noite Sra. Márcia Terezinha Costa o chamar os próximos 4 1527 
(quatro), e os primeiros da lista de inscritos Fernando Ferreira Moraes número 2 1528 
(dois) Rogerio OK número 2 (dois) Sandro Maurício Silveira Rodrigo Pereira 1529 

Cardos. Sra. Márcia Terezinha da Costa esta com a palavras por 2 (dois) 1530 
minutos e diz: Boa noite a todos, ele já citou o meu nome né, eu sou nascida e 1531 

moradora de Florianópolis, e alguns anos, eu moro na região central na região 1532 

dos Morros, né, e alguns anos eu vejo assim que a nossa cidade principalmente 1533 
o centro, ele está ficando cada vez mais assim um aspecto assim muito feio, de 1534 
abandono, de falta de cuidado, e quando a gente não cuida de algo fica meio 1535 

que terra sem dono, não é, então o nosso centro está assim, também vou passar 1536 
umas questões porque no caso eu caminho, não é, tudo, as minhas voltas, vou 1537 
à feira, supermercado e passo por algumas ruas centrais, vou citar ali a 1538 

conselheiro Mafra onde tem a feira, não é, que a gente precisa ir, nos dias de 1539 
chuva não tem como transitar ali porque água de todos os lados, não é água da 1540 

só da chuva, é o chão, não é, então, é muita água, fica assim é, se molhar todinha 1541 
ali naquela água, não é, molhar sapato, tênis o que tiver, tá, aí saindo 1542 
atravessando a praça aí temos ali a rua João Pinto, que muito eu conheci, que 1543 

tinha um comércio muito bom, a Rua Tiradentes a mesma coisa, e a rua Vitor 1544 
Meireles, aquilo ali quando eu era jovem se tornava até ponto de encontro para 1545 

a juventude, tínhamos ali no caso um laser, aí pegando ali na rua Hercílio Luz 1546 
hoje o que nós vemos assim, não é, então, um total também abandono, 1547 

passando ali tirando até pelo Clube 12 de Agosto, que também foi fechado, não 1548 
tem mais, nada, então muitos prédios fechados, e prédios fechados sem uma 1549 

manutenção sem nada gera o que? O vandalismo, então, a nossa cidade como 1550 
capital está muito sem cuidado, né, então outro dia eu estava me questionando, 1551 
Florianópolis faz uma propaganda tão grande qualidade de vida, então eu peço 1552 
a quem está à frente, quem pode fazer alguma coisa, que realmente possam tirar 1553 

do papel e realmente realizar algo pela nossa grande Florianópolis. Sr. Carlos 1554 
Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama o Sr.  Fernando Ferreira Moraes, 1555 
representando a AMA - Associação dos Amigos da Praça, por 5 (cinco) minutos. 1556 
Sr. Fernando Ferreira Moraes diz: Boa noite, Exelentíssimo Senhor Prefeito, 1557 
senhor e senhoras vereadoras, senhores e senhoras secretários e demais 1558 

autoridades, boa noite a todos, sou representante do Ama Praça, Associação 1559 
dos Moradores Amigos da Praça, nossa região é em torno da praça Celso 1560 

Ramos, na Agronômica, eu moro naquela região a cerca de 18 (dezoito) anos, e 1561 
de lá para cá nós tivemos um reavivamento daquela região, a praça Celso 1562 
Ramos a partir de uma parceria público privada, o apoio sempre incondicional 1563 
da prefeitura municipal, e conseguimos transformar a praça Celso Ramos que 1564 
estava abandonada, num lugar bonito, limpo e principalmente seguro, com isso 1565 
nós conseguimos fazer com que a comunidade voltasse a ocupar um espaço 1566 
público que lhe pertence, espaço público não quer dizer que não pertence a 1567 
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ninguém, é o contrário que pertence a todos e todos têm direito a ocupar, 1568 

mantemos ali algumas câmeras de segurança que vão mais ou menos mais 1569 
chique até o CIC, tanto indo pela beira mar quando voltando pela rua de dentro 1570 
também, com parceria das forças de segurança pública, que nos ajudaram a 1571 
alocar esses equipamentos da forma mais estratégica possível para o melhor 1572 
aproveitamento, desse período que nós, é, começamos a atuar naquela região 1573 

da Agronômica, 15 (quinze) anos, nós vemos por uma força de coletividade 1574 
através de grupos de WhatsApp que nós formamos, mantendo o contato com 1575 

todos para saber aquilo que vem de mais expressivo e cotidiano, uma das coisas 1576 
que eu trago aqui hoje como uma sugestão que depois virará documento terá 1577 
entregue, não é, o processo de recapeamento de asfalto a cada governo a gente 1578 

vê um nome diferente para um plano, então eu vou falar de é tratamento do 1579 
asfalto, que nós temos aqui na cidade de Florianópolis em algumas outras do 1580 

país é uma tendência de colocar uma capa em cima da outra e hoje nós temos 1581 

a situação, em que muitos pontos, a rua é mais alta do que a própria calçada, 1582 
qualquer chuva alarga a calçada e nós vemos que há um prejuízo na rede de 1583 
esgoto, eu mesmo como falei revido naquela região há 18 (dezoito) anos, não 1584 

tive a oportunidade de ver por exemplo na Rua Frei Caneca nenhum momento 1585 
de readequação da rede de esgoto, nós tivemos um crescimento, uma 1586 
verticalização daquela região, aonde saíram residências e entraram 1587 

condomínios às vezes com 2 (dois), 3 (três) blocos ou mais, com 11 (onze) 1588 
andares e o esgoto continua o mesmo, resultado disso, se nós pegarmos uma 1589 

maré alta com um período de chuva, a chuva cai no morro da Cruz e vai 1590 
descendo encontra com a maré alta, é esgoto vertendo em alguns pontos do 1591 
bairro, fica como uma sugestão para esse para essa revisão, outro ponto que 1592 

nós gostaríamos de trazer, é que a entendemos que Florianópolis tem 1593 
naturalmente um potencial turístico gigante, ela é uma cidade que todos aqui já 1594 

falaram é bela, da vontade de vir e ficar, mas nós temos um fluxo turístico 1595 
também muito importante, eu gostaria de trazer aqui uma reivindicação para um 1596 

olhar sobre a praça forte São Luís, a praça Forte de São Luís é aquela que fica 1597 
na frente ou terreno, não é, que fica na frente do Beira Mar Shopping, entre o 1598 

Beiramar Shopping e a própria avenida beira mar, que atualmente está 1599 
abandonado, é um terreno baldio, quando chove é lama espalhando por aquela 1600 
área que volto a dizer é uma área nobre que poderia estar sendo utilizada pela 1601 
comunidade, a ampliação de faixas das Areias das Prainhas, transformar 1602 

aquelas áreas em áreas de lazer, em áreas de esporte, seria excelente para a 1603 
ocupação da população, principalmente aquela mais carente, porque na região 1604 
que nós temos em torno dos morros não há mais muito espaço para construir 1605 
praças para aquele grupo que precisa também interagir, então fica mais essa 1606 
sugestão, destino dos imóveis abandonados, nós temos ali na Agronômica 1607 

alguns imóveis abandonados que viram, é, lugares propícios para pessoas em 1608 
situação de rua ocupar, ou até mesmo para desculpam de ver usuários de droga, 1609 

o que só leva risco para a população no entorno e na cidade inteira, não 1610 
queremos ir. Sr. Carlos Alvarenga diz: Muito obrigado senhor e chama o Sr. 1611 
Ângelo Arruda, sua palavra por 5 (cinco) minutos, representando o IAB - 1612 
Instituto de Arquitetos do Brasil que diz: Senhoras e senhores muito boa, noite 1613 
meu nome é Ângelo Arruda, eu sou arquiteto e urbanista, sou vice-presidente e 1614 
exerço interinamente a presidência do Instituto de Arquitetos do Brasil, 1615 
departamento de Santa Catarina, e a minha entidade faz parte do Conselho da 1616 
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Cidade, portanto nós somos uma das 40 (quarenta) entidades que compõem o 1617 

Conselho da Cidade, quero cumprimentar a mesa em nome do Prefeito Topázio, 1618 
é, dos vereadores e das vereadoras, a todos os servidores públicos municipais 1619 
que estão aqui presentes, trabalhadores do planejamento urbano de 1620 
Florianópolis, e eu quero começar a falar abrindo o mandato do IAB dentro do 1621 
Conselho das Cidades para as entidades e pessoas que não se sentirão 1622 

representadas, ou porque não tem espaço, ou porque as suas causas, não é, se 1623 
bem estudadas elas não encontraram eco dentro da discussão tendo em vista 1624 
que é uma quantidade imensa de problemas a serem tratados no plano diretor, 1625 
então como nós somos a única entidade dos arquitetos de Florianópolis, a gente 1626 
sente-se nesse dever, não é, de a aproveitar esse processo democrático 1627 

participativo longo, mas que é pelo caminho, as pessoas podem não se sentir, 1628 
é, especialmente as entidades, não é, no sentido de suas demandas e que os 1629 

arquitetos estudando essas demandas, a gente tem um grupo de trabalho 1630 

coordenado pela colega Zoraia, que é a minha suplente do Conselho das 1631 
Cidades e que fatalmente a gente pode trazer isso para os nossos estudos, 1632 
portanto como conselheiro essa é a minha fala inicial, agora como cidadão 1633 

arquiteto e urbanista morador de Florianópolis há pouco mais de 5 (cinco) anos, 1634 
parece que há um consenso nesse plenário que a Lei 482 (quatrocentos e oitenta 1635 
e dois) não serve para Florianópolis, é um consenso, não é, dos 2 (dois) lados, 1636 

do lado do poder público, que vê nela uma lei com infinitos problemas de 1637 
natureza jurídica, e do lado da comunidade, que além do passado de seu 1638 

processo de discussão ter chegado da forma como chegou na Câmara, depois 1639 
foi judicializada e somente 2 (dois) anos depois que ela foi aprovada aqui ela 1640 
começou a entrar em vigor, e esse vigor dela ao ser começada a leitura pelos 1641 

técnicos os técnicos do ISPUF descobriram que era uma bomba relógio que 1642 
podia estourar a qualquer momento no colo deles e no colo da sociedade, 1643 

portanto esse é o primeiro consenso que essa audiência pública tem, o segundo 1644 
está relacionado com o que a gente quer pela frente, e eu não vou aqui falar em 1645 

nome de nenhuma das comunidades que compõem o centro de Florianópolis, 1646 
porque vocês é que tem que responder às demandas de cada uma das entidades 1647 

aqui presentes neste Distrito que a gente está discutindo aqui hoje, que formulem 1648 
as propostas coloquem lá na consulta pública, não é, a prefeitura vai responder, 1649 
e aí eu quero usar esse um minuto e 47 (quarenta e sete) segundos que eu 1650 
tenho, para falar da minha proposta como cidadão, eu escrevi, está lá na 1651 

consulta pública que este plano diretor precisa criar os concelhos dos distritos e 1652 
o plano diretor de cada distrito destes 13 (treze) que a gente está discutindo, 1653 
porque existem assuntos que não terão espaço dentro do plano diretor geral e 1654 
que terá espaço dentro do plano diretor distrital, que será elaborado após a 1655 
aprovação dessa revisão conceitual, estrutural, e segundo que as comunidades 1656 

pertencentes às mais de 3 (três) ou 4 (quatro) centenas de bairros, que não 1657 
encontram espaço dentro do Conselho das Cidades, vão encontrar espaço 1658 

dentro do Conselho Distrital para ter a sua representação, e por fim, que a gente 1659 
pense metropolitanamente, Florianópolis, prefeito Topázio um tem que liderar o 1660 
plano diretor da região metropolitana de Florianópolis sob pena do cidadão que 1661 
mora em Governador Celso Ramos para vir para Biguaçu ele tem que entrar em 1662 
Florianópolis, e depois ir para Biguaçu, isso é uma vergonha, e vice-versa, 1663 
porque a gente não trata esse 1000000 de habitantes só nas 4 (quatro) cidades 1664 
próximas uma da outra como metrópole, a região metropolitana já foi criada pelo 1665 
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IBGE, e portanto este plano diretor tem que deixar um artigo lá que a Câmara de 1666 

Vereadores e a Prefeitura tem que se responsabilizar pelo encaminhamento o 1667 
Plano Diretor metropolitano, muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós 1668 
agradecemos e passamos a palavra ao Sr. Sandro Maurício Silveira, 1669 
representando AMOSAC, por 5 (cinco) minutos e diz: “Boa noite a todos, eu sou 1670 
o Sandro Maurício Silveira, empresário e atual presidente da AMOSAC - 1671 

Associação dos Moradores do Saco de Limões, é, eu vim aqui me manifestar em 1672 
relação ao meu bairro Saco dos Limões, desde quando foi criado a Via Expressa 1673 
Sul, que hoje se chamam de Beira-mar Sul, foi criado o aterro, de como o senhor 1674 
aqui falou, AMOSAC que já vem a tempo lutando e os moradores do bairro dos 1675 
Sacos dos Limões, para que ali que é uma AVL continue como AVL, que ali seja 1676 

criado parques para, não só para o bairro do Saco dos Limões ou bairros 1677 
próximos, para toda a cidade, que é preciso é necessário e Florianópolis não tem 1678 

mais essas áreas, então pessoal, assim ó, eu gostaria muito que não fosse 1679 

alterado ali de AVL no plano diretor, e é claro que eu tenho certeza que toda a 1680 
cidade gostaria disso, e que também fosse feito as melhorias, porque aquela 1681 
AVL hoje ela serve para que, foi para o depósito das pontes, foi para colocar ali 1682 

é os indígenas, que são pessoas que foram jogados ali, que não merecem aquilo 1683 
ali, certo, eles precisam de um local adequado, estão morando ali, precisam 1684 
realmente do local adequado, agora foi criado também uma usina ao lado de um 1685 

posto de saúde, ao lado de onde vários, vários moram, várias pessoas de idade, 1686 
a poeira o pessoal não comporta mais, com problemas de saúde, então AVL é 1687 

mas até agora de AVL não tem nada ali, é usado simplesmente para esse tipo 1688 
de coisa, então precisa realmente ser feitas melhorias ali, em relação a 1689 
verticalização no bairro Saco dos Limões, eu tenho certeza que os moradores, 1690 

eles acham que é uma necessidade porque o bairro é dormitório e realmente 1691 
como nosso amigo engenheiro que mora lá já falou aqui no começo, arquiteto, 1692 

é, ali não se pode fazer nada, o comércio é precário, o bairro não se pode 1693 
aumentar, é, 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro) andares, só que para que isso seja feito 1694 

tem que ter um estudo, e precisa de infraestrutura, porque a nossa infraestrutura 1695 
é muito precária pessoal, como em toda a cidade, não é, é esgoto a céu aberto, 1696 

é falta de água e energia elétrica falta direto, então não tem como é tu ter um 1697 
bairro verticalizar sem primeiro ter uma infraestrutura adequada, então, não vou 1698 
me alongar muito porque eu sei que tudo o que eu queria falar aqui as pessoas 1699 
já falaram certo, e eu gostaria que tivesse realmente um olhar para o Saco dos 1700 

Limões, que está tanto tempo abandonado, um prefeito Topázio já estive lá já 1701 
disse que vai nos ajudar a gente aguarda isso, e friso novamente em relação à 1702 
AVL pessoal, é o único local na cidade que ainda pode ser feito parques, áreas 1703 
de lazer, cultura, esporte e não devemos deixar que mude ali de AVL, gostaria 1704 
até de falar para os vereadores, que estão aqui presente que por acaso quando 1705 

vierem a fazer alguma alteração, que não altere essa aquela área ali, muito 1706 
obrigado a todos. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós agradecemos e antes passar a 1707 

palavra para o Sr. Rodrigo Pereira Cardoso vou chamar os próximos 4 (quatro): 1708 
Sra. Patrícia Varela Silva, Sr. Pedro Vargas Zuanazzi, Sr. Hélio Leite e Sr. Pedro 1709 
Tavares Fernandes. Em seguida chama o Sr. Rodrigo Pereira Cardoso, 1710 
representando o Conselho Deliberativo do Getúlio Vargas, por 5 (cinco) 1711 
minutos, que diz: Boa noite a todos, boa noite a mesa, boa noite ao Prefeito, é, 1712 
eu sou o Rodrigo, sou vice presidente da AMOSAC, mas hoje estou aqui 1713 
representando o Conselho Deliberativo do Colégio Getúlio Vargas já que faço 1714 
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parte, é, tudo que vou falar aqui já foi falado, mas temos que frisar porque é uma 1715 

coisa importante, a verticalização assusta muito, me assusta muito e assusta a 1716 
nossa comunidade, por ser uma comunidade, é, um bairro antigo e que há 1717 
décadas não tem manutenção, não tem um investimento necessário, a 1718 
distribuição de água e luz é precária, não tem infraestrutura para este tipo de 1719 
crescimento hoje, teria que ser feito um estudo grande para isso, a mobilidade 1720 

hoje não suporta a demanda dos moradores, que hoje nos horários de pico 1721 
pegam as filas nos portões de suas casas, principalmente em direção ao UFC, 1722 
Pantanal e ao Sul da Ilha, o crescimento desordenado, isso vem, a gente dorme 1723 
quando acorda tem 2 (duas), 3 (três) moradias naqueles morros ali, é, áreas de 1724 
risco que estão crescendo a cada dia, e todo o reflexo impacto que causa a 1725 

comunidade em baixo, pois a gente vê muito o esgoto ao céu aberto descendo 1726 
aquelas escadarias cheias de buracos que colocam em risco a nossa 1727 

comunidade, a Beira-mar Sul, hoje à Beira-mar Sul estão querendo tirar dela a 1728 

área verde de lazer e área comunitária institucional, os impactos que isso vão, 1729 
que vai acontecer com isso, dependendo das construções do bairro se tornará 1730 
um bairro abafado, hoje também o bairro é carente de áreas verdes, áreas de 1731 

lazer, não só para o bairro mas para toda a grande Florianópolis, o bairro Saco 1732 
dos Limões hoje com certeza é o único lugar que pode receber esse tipo de área, 1733 
tem espaço para isso, é, áreas de esporte, cultura e lazer, e contemplar toda a 1734 

população de Florianópolis, pois estamos à 5 (cinco) minutos do centro, 1735 
Carvoeira, Pantanal, Trindade, Córrego Grande, Costeira e Carianos e 10 (dez) 1736 

minutos do aeroporto e dos bairros do sul da ilha. Por isso, o nosso medo dessa 1737 
talvez retirada da AVL e da ACI, não esquecendo de uma coisa muito importante 1738 
que temos ali que não foi citado em nenhum momento, a reserva extrativista 1739 

marinha da Costeira do Pirajubaé, que é uma unidade de conservação Brasileira 1740 
de uso sustentável da natureza, e que se encontra na Beira-mar Sul e que está 1741 

correndo o risco, temos também a falta de uma creche que possa suportar a 1742 
nossa comunidade. Hoje, o nosso Colégio Getúlio Vargas, é, não supre a 1743 

comunidade, e depois de décadas recebemos uma reforma já vai fazer o 1744 
aniversário de 2(dois) anos da entrega e o colégio continua em obras 1745 

prejudicando o ensino e o aprendizado dos nossos jovens e crianças, posto de 1746 
saúde não suporta a demanda da comunidade. Acredito que hoje, o bairro Saco 1747 
dos Limões pede socorro pela falta de investimento e manutenção e acreditamos 1748 
que antes de qualquer mudança a comunidade pede respeito para os problemas 1749 

que vem acontecendo em nosso barra décadas e um pouco mais de 1750 
investimento, senhor prefeito, eu queria já deixar aqui agradecer que o senhor 1751 
abriu as portas para a gente, a gestão do senhor abriu as portas, que nós 1752 
estávamos esquecidos há anos, e acredito que essa mudança vai tornar o Saco 1753 
dos Limões mais digno, hoje conhecido como o primo pobre do centro da cidade, 1754 

Saco dos Limões, obrigado a todos por deixar ir à comunidade do Saco dos 1755 
Limões falar, coisa rara de acontecer. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 1756 

agradecemos e passa a palavra para Sra. Patrícia Varela Silva, por 2 (dois) 1757 
minutos, que diz: “Boa noite a mesa, boa noite a todos, eu sou moradora desde 1758 
1972 (um mil novecentos e setenta e dois) do Saco dos Limões e também tenho 1759 
um ponto comercial lá, é, o Saco dos Limões é um bairro esquecido, né? E, agora 1760 
estamos começando a ser olhados, que eu vou frisar uma, que na apresentação 1761 
inicial mais uma vez o Saco dos Limões não foi mostrado na tela, não mostraram 1762 
para vocês a nossa área verde magnífica, e não mostraram o crescimento 1763 
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desordenado, então vamos lá, não sou contra o crescimento vertical, mas isso 1764 

para que ocorra, é preciso restaurar o bairro urgente, ele não suporta nem mais 1765 
a população que nele mora, então precisamos então de mobilidade, 1766 
infraestrutura adequada, a falta de água como já foi falado, a fiação elétrica é 1767 
precária gente, nós temos curtos e curtos, falta de luz 2 (dois), 3 (três) vezes ao 1768 
dia, isso é absurdo, sem contar com o crescimento desordenado e a área de 1769 

risco, lá para cima, de uma área para cima da Caiera, tem a anos, anos não se 1770 
paga IPTU, nem água, nem luz, como isso? É, eu não aceito e a comunidade 1771 
também não aceita, perder a área verde isso lazer, necessitamos de áreas de 1772 
esporte, de lazer e cultura, para os moradores do bairro e para toda a 1773 
Florianópolis, a cidade vai se beneficiar com isso, precisamos que nos vejam 1774 

com responsabilidade, obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 1775 
agradecemos e passo a palavra para Sr. Pedro Vargas, representando 1776 

ACOJAR - Associação Comunitária Jardim Santa Mônica, por 5 (cinco) 1777 

minutos, que diz: Boa noite, boa noite para todos, cumprimento da mesa na 1778 
pessoa do senhor Prefeito Topázio, é, a gente se reuniu, não é? A comunidade 1779 
obedecendo aí a orientação da comissão, obedecendo à orientação da comissão 1780 

foram ouvidos alguns moradores do bairro, da região, eles apresentaram 1781 
algumas preocupações, que são preocupações com a drenagem, em relação a 1782 
chuva, entendendo que se asfaltar aquilo ali, as ruas residenciais, hoje vai ser 1783 

um problema sério, não é? Hoje tem os paralelepípedos que já fazem a 1784 
drenagem natural, outra preocupação é com a dificuldade da mobilidade na 1785 

Avenida Madre Benvenuta, que ela vai se entende que vai se agravar com uma 1786 
proposta desse aumento de pavimentos, né? Com a distribuição da água por 1787 
ocasião dessa adensamento, preocupação com o saneamento, em síntese, com 1788 

a proposta que está com esse aumento do número de pavimentos na proporção 1789 
que foi apresentada para serem insular. A gente entende que é mais do que 1790 

dobrar a capacidade habitacional de algumas áreas, não é? Que conforme o 1791 
relato dos moradores lá, a infraestrutura atual já se mostra insuficiente, outra 1792 

questão que que foi colocado é a forma como uma proposta dessas alterações 1793 
no plano diretor vem sendo conduzida com muito pouco prazo para compreender 1794 

e se discutir as alterações propostas, não é, e uma dificuldade assim, é a 1795 
ausência de técnicos capacitados do IPUF nas comunidades para ouvir os 1796 
moradores e responder as dúvidas, e a comunidade pede também que haja 1797 
reabertura daquela, da Madre Benvenuta ali, é a da Beira-mar, não é, que passa 1798 

em frente ao Angeloni, eles pedem, a comunidade, que abra, tenha essa 1799 
reabertura para a mobilidade, não é, em uma das questões essenciais é que a 1800 
ACOJAR necessita ter o seu termo de cessão de uso renovado para cumprir 1801 
inclusive com um dos pilares aí do Plano Diretor, que é a segurança jurídica, 1802 
para tomada de decisão, se não tem como subsistir a nossa Associação, é o que 1803 

se registro Sr. Carlos Alvarenga no momento, nessa presente data. Muito 1804 
obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos e passo a palavra 1805 

para o Sr. Hélio Leite, representando a CDL Florianópolis, por 5 (cinco) minutos, 1806 
que diz: Boa noite a todos, é, eu vou fazer uma leitura e algumas menções eu 1807 
vou estar citando o Dalmo Dallari jurista, a sociedade humana é formada a de 1808 
pessoas que tem umas, tem necessidade umas das outras para continuar a 1809 
espécie, buscar seus objetivos e realizações, sem as comunidades o homem 1810 
não se organiza e não sobreviveria, é o outro que ajuda na busca por alimento e 1811 
abrigo, ao longo dos últimos anos, já considerável parte, é, da sociedade vem 1812 
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procurando desenvolver musculatura para absorver as situações de tenção, de 1813 

polarização. Por outro, lado muitas pessoas ainda não conseguem enxergar o 1814 
lado do lado de fora da casa onde moram, muito menos o país e o mundo, é 1815 
possível que essa percepção seja muito forte para determinadas pessoas, e 1816 
percebendo que o problema não são os opostos, mas como a gente faz para 1817 
fazer nascer algo novo, não escolher um ou outro lado, faço um parêntesis para 1818 

exemplificar, ouvi ao longo das edições anteriores das Audiências Públicas e o 1819 
qual eu participei de todas até o momento, várias falas vem sendo contrárias às 1820 
soluções de adensamento onde moram, um exemplo, em outro exemplo nosso 1821 
bairro que é continuar exclusivamente residencial, não estou fazendo um 1822 
julgamento, sem fazer o julgamento, só exemplos, nós temos ao ao termos nossa 1823 

moradia própria, não podemos negar aos nativos e os que aqui a escolheram 1824 
formar família e/ou morar o direito de conquistar a sua casa, assim como nós 1825 

fizemos anteriormente lá atrás, nascidos aqui ou não, a questão não é só o 1826 

número de pessoas mas a consciência dessas pessoas, podemos ter muitas 1827 
pessoas abrindo mão do carro para que a gente possa ter um convívio mais 1828 
harmonioso, sem poluição do ar, podemos ter gente que cuide para não gerar 1829 

resíduos necessariamente, soluções pontuais de saneamento, et cetera, a 1830 
questão é a forma e a consciência, o que vai influenciar também na infraestrutura 1831 
que se tem na cidade, a infraestrutura também é uma consequência da maneira 1832 

como os seus habitantes se comportam, num relacionamento íntimo, se você 1833 
tiver um valor compartilhado com aquela pessoa, o se você não tiver um valor 1834 

compartilhado com a pessoa, o relacionamento se sustenta, na sociedade 1835 
também, é preciso ter um valor compartilhado na comunidade para que, porque 1836 
se não tiver, a vizinhança colapso, dentro dessa leitura é primordial que todos 1837 

nós se encontra integrantes da sociedade de Florianópolis, possamos participar 1838 
para contribuir na solução dos problemas que enfrentamos, o poder público 1839 

municipal precisa de nossas contribuições sugestões e críticas, desde que 1840 
construtivas para subsidiarmos este a propor as soluções que nós sociedade 1841 

tanto precisamos, vivemos em constante mudanças e precisamos nos adequar 1842 
também constantemente, a CDL de Florianópolis tem como princípio básico 1843 

trabalhar pela inclusão e desenvolvimento da sociedade, distribuição de renda, 1844 
empregabilidade, ambientes públicos infraestrutura qualificados, pois só 1845 
avançando no desenvolvimento social e ambiental as atividades produtivas de 1846 
Florianópolis conseguirão sobreviver e se desenvolver, fechando o tripé da 1847 

sustentabilidade e o desenvolvimento econômico, posto esses dizeres, é, 1848 
desejamos que a audiência pública de hoje e as próximas, posso ter uma riqueza 1849 
maior de contribuições e sugestões, para produzirmos o melhor resultado da tão 1850 
necessária revisam do atual plano diretor. Muito obrigado a todos. Sr. Carlos 1851 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos, antes de passar a palavra para você, teve 1852 

um senhor que ele esqueceu de marcar que ele era prioridade, é o senhor Jaime 1853 
Tonello, passar a palavra para ele por 2 minutos. Sr. Jaime Tonello diz: Boa 1854 

noite senhor Prefeito, em seu nome eu cumprimento os integrantes da mesa, eu 1855 
sou Jaime Tonello já fui vereador em Florianópolis. Reitero aqui a necessidade 1856 
da discussão. Cumprimento do Prefeito Topázio pela abertura da discussão do 1857 
Plano Diretor, e faço votos que ao final de toda a discussão os seus técnicos 1858 
possam elaborar e formatar um belo Plano Diretor para a cidade de Florianópolis, 1859 
eu gostaria de ressaltar um pouquinho sobre o Saco dos Limões. Saco dos 1860 
Limões pelo atual Plano Diretor ele vem sendo sacrificado, vejam os senhores 1861 
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que existe, foram criadas, as OUC, as operações consorciadas, o executivo tinha 1862 

24 (vinte e quatro) meses para regulamentar essa situação do Plano Diretor, e 1863 
ele não regulamentou, então foram omisso executivo, e foi omisso legislativo 1864 
também. Mas veja, os senhores, o “patinho feio” do Distrito sede é o Saco dos 1865 
Limões. Se vocês puderem observar o Saco dos Limões hoje é carente dos usos 1866 
mistos de infraestrutura. Saco dos Limões não tem imóveis para abrigar um 1867 

cartório o senhor prefeito, o cartório do Saco do Limões 2 (duas) pessoas 1868 
entrando um tem que sair para o outro entrar, nós não temos uma agência 1869 
bancária no bairro. Nós não temos nenhuma agência de correio, e posso ficar 1870 
dizendo muitas coisas aqui, falta exatamente imóveis com infraestrutura 1871 
adequada, tamanho adequado, vejam senhores que apenas a pouco tempo foi 1872 

inaugurado um supermercado no bairro Saco dos Limões, um supermercado que 1873 
é mais um mini mercado pelo tamanho da estrutura que ele, onde está 1874 

localizado, temos uma grande área verde de lazer que eu apresentei o projeto e 1875 

hoje ela está lá vigente, pode ser feito também a área comunitária institucional, 1876 
e eu ainda apelo para que lá seja feito um posto de saúde de referência, senhor 1877 
Prefeito, e também um Centro de Atendimento de Terceira Idade, e a 1878 

manutenção da sua área, era apenas essa referência que olhem com carinho o 1879 
desenvolvimento do bairro Saco dos Limões. Muito obrigado. Sr. Carlos 1880 
Alvarenga diz: Nós que agradecemos e, antes de passar a palavra ao Sr. Pedro, 1881 

chama os próximos 4 (quatro): Richard Rosa, Maria Rosa Sé, Thiago Luiz 1882 
Tombos, João Rodrigues Teixeira. Pedro é sua palavra por 2 (dois) minutos. Sr. 1883 

Pedro T. Fernandes. diz: “Opa, boa noite a todos, o meu nome meu nome é 1884 
Pedro, e o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é muito breve, mas é 1885 
que é o seguinte, chegou a hora de revisar o contrato com a CASAN, não é 1886 

possível que todo mundo na cidade tem um problema de saneamento, assim é 1887 
uma atenção que ela é necessária, revisem esse contrato porque o problema de 1888 

saneamento é sério e todo mundo enfrenta esse problema, então, o plano diretor 1889 
agora, a conclusão é triste, mas o plano de 2014 (dois mil e quatorze) fracassou, 1890 

ele fracassou novamente, todo mundo tem problema com o plano diretor, o 1891 
arquiteto Ângelo que falou agora há pouco falou de forma muito importante, 1892 

chegamos ao consenso, o plano não nos atende, não nos atende, a gente pode 1893 
verificar por exemplo a necessidade de demolição de obras irregulares, abre o 1894 
site da SMD ou toda semana todo mês, tem obra tendo que ser demolida, porque 1895 
está irregular, porque o pessoal vai para irregular porque irregular é muito difícil, 1896 

e um dos principais mas, a gente tem que fazer um plano diretor novo, só que 1897 
isso leva tempo, e dá trabalho e a cidade pede urgência, por isso que a gente 1898 
precisa pensar em 2 (dois) projetos, o primeiro deles é de revisão agora em 2022 1899 
(dois mil e vinte e dois), e um projeto contínuo de melhoria de um plano diretor 1900 
para fazer um plano diretor que seja novo e bom, porque o atual não é, dito isso 1901 

o que a gente deve concentrar na revisão do plano diretor, melhoria em âmbito 1902 
de segurança jurídica, e não é porque a gente vai precisar fazer muito mais, ou 1903 

não a gente só precisa corrigir o texto ali, que já destrava a cidade numa 1904 
dimensão, eu não tô falando de destravar de vou construir muito mais ou muito 1905 
menos, é só o pro técnico da prefeitura parar de ter medo de assinar um parecer, 1906 
porque ele tem medo, porque de um lado está sendo incomodado pelo Ministério 1907 
Público, que incomoda bastante, tem o seu papel e cumpre o seu papel, mas 1908 
também incomoda, e do outro tá o cara da construção enchendo o saco dele 1909 
todo dia, e o cara não consegue porque a lei é insegura, a lei é difícil de aplicar, 1910 
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o melhor exemplo disso a gente pode ver no Santa Mônica, um absurdo, um 1911 

absurdo a gente ter uma lei de 2014 (dois mil e quatorze)e tem que aplicar uma 1912 
lei revogada, porque tu tem que aplicar o mapa de 2014 (dois mil e quatorze) e 1913 
a tabela de 97 (noventa e sete), isso é absurdo, mas é um dos primeiros pontos 1914 
que a gente precisa trabalhar, eu fiz outros 6 (seis) pontos na audiência pública 1915 
do plano diretor de Santo Antônio, então eu vou deixar os últimos 20 (vinte ) 1916 

segundos para mais uma conclusão que não são aqueles ali, a gente está 1917 
condenando a cidade a ser essa mesma cidade que a gente está reclamando, 1918 
de saneamento, de calçada e tudo, se a gente não mexer a lei e todo mundo 1919 
aqui, na moral, dá as mãos e encontrar um texto seja denominador comum, a 1920 
gente vai passar os próximos 15 (quinze)anos reclamando está tudo igual. Sr. 1921 

Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama o Richard Rosa, por 2 (dois) 1922 
minutos que diz: “Boa noite a todos, meu nome é Richard, sou morador da 1923 

Agronômica, bairro Agronômica, tá! e, com incentivo da prefeitura, eu gostaria 1924 

de sugerir uma padronização entre os gabaritos, principalmente entre as ruas, é, 1925 
eu tenho vizinhos que tem gabarito 6 (seis) e 12 (doze), vizinho do (***) enquanto 1926 
a rua ao lado também, outro de 10 (dez), e outro de 14 (quatorze), porque não 1927 

fazia uma padronização, procurar algo que seja bom para todos, eu sou a favor 1928 
de uma cidade melhor, sim, um bairro mais desenvolvido. Obrigado. Sr. Carlos 1929 
Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama a Sra. Maria Rosa Cé, por 2 1930 

(dois) minutos que diz: “Boa noite, eu sou engenheira florestal e um dos meus 1931 
trabalhos de trajetória profissional são projetos, são projetos de arborização dos 1932 

espaços de lazer e convivência, se você sabe o comentário que seja que 1933 
chegamos nesse local, é porque ocorreu um termo de ajustamento de conduta, 1934 
fruto da mobilização de vários segmentos da sociedade, todos sabem que o 1935 

Estatuto da Cidade regulamenta as diretrizes da política urbana do país por meio 1936 
do Plano Diretor participativo, importante ressaltar que os conteúdos mínimos 1937 

exigidos para a elaboração e ou revisão do plano diretor são, a função social da 1938 
propriedade da cidade, e aonde aqui o evidencio e onde há muitos já falaram, as 1939 

AVLs, não é, as áreas verdes de lazer e áreas de preservação cultural, habitação 1940 
de interesse social, regularização fundiária, saneamento, saneamento ambiental 1941 

que os seus 4 (quatro) eixos básicos, mobilidade urbana e transporte, que 1942 
priorizem meios não motorizados e deslocamento dos pedestres, sistema de 1943 
gestão democrática da cidade como que eu conselho da cidade, dessa forma 1944 
retoma importância inegável das áreas verde de lazer para adensamento já 1945 

existente no município de Florianópolis e evidenciando os inúmeros benefícios 1946 
da preservação para o contexto urbano, assim como manter as áreas de 1947 
preservação cultural chamadas APCs, é fundamental que o adensamento 1948 
populacional já posto em Florianópolis precisa ser acompanhado de espaços 1949 
públicos livres como preconiza Henrique Penaloza, ex-prefeito de Bogotá que 1950 

em 2003 (dois mil e três) esteve em Florianópolis, e que de forma lúcida 1951 
apropriada nos alertou naquele momento, a de ficarmos atentos para que essa 1952 

proposta de revisão que o plano diretor não altere o que já está colocado sobre 1953 
as AVLs no plano diretor vigente, não é, sem autorizações de equipamentos 1954 
estranhos a essas AVLs, evidenciando se que o índice mínimo de vegetação 1955 
recomendado pela sociedade Brasileira de Arborização Urbana é de 15 (quinze) 1956 
m² por habitante, para finalizar imprescindível que seja apresentado pela 1957 
prefeitura municipal a minuta de revisão do plano diretor da audiência pública, 1958 
antes da audiência pública geral ou no momento da audiência pública geral, para 1959 
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que todos visualizam de forma clara as proposições do referido documento, 1960 

muito obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos”e chama o Sr. 1961 
Tiago Luís Tombosi, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos, eu sou o 1962 
Tiago Luiz Tombosi, moro na Rua Tiradentes, no centro leste, também conhecido 1963 
como o centro histórico, e vim trazer uma sugestão para um problema que já se 1964 
arrasta há mais de 10 anos que é o conflito entre donos de bares e moradores 1965 

sobre a questão da perturbação de sossego, é, existem alguns bares 1966 
especialmente através da radcliffe, que fazem som amplificado com caixas de 1967 

som na rua, isso já motivou diversas reclamações na Floram, inquérito civil 1968 
público no Ministério Público, diversas reclamações na polícia, isso prejudicou 1969 
tanto a qualidade de vida da região que mesmo que enquanto falamos de é 1970 

adensar o centro, as pessoas estão fugindo do centro, porque não aguentam 1971 
mais morar no meio de tanto barulho, mas calma, há uma solução, a minha, a 1972 

solução que proponho é que seja criada uma regra de parede para que nessa 1973 

região central não seja permitido que seja feito o som com caixas de som 1974 
amplificando o som na rua, já adianto que essa medida não prejudicará os bares, 1975 
existem bares na região que nunca incomodaram os moradores justamente 1976 

porque não botam caixas de som na rua, mas existem alguns que fazem eventos 1977 
com o som a sexta-feira à noite, no sábado à tarde, e pasmem até nos domingos 1978 
à tarde, agora, se forem tirados das caixas de som, essa medida não prejudicará 1979 

o faturamento dos bares, que podem fazer o seu evento dentro do seu, dentro 1980 
do seu espaço, essa medida a restaurará o sossego dos moradores da região 1981 

que, que muitos estão fugindo e não conseguem aguentar, e essa medida ainda 1982 
aliviaria o trabalho da polícia militar que está sobrecarregada com reclamações 1983 
de perturbação do sossego, que a maior ocorrência no centro leste então, é, 1984 

apenas uma medida simples, que não prejudicará ninguém quer proibir as caixas 1985 
de som em ambiente externo na rua, apenas isso já é o suficiente para melhorar 1986 

a situação dos moradores da região, agradeço a todos pela atenção, muito 1987 
obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e diz, antes de passar a palavra para o 1988 

Sr. João Rodrigues Ferreira, vou chamar os próximos 4 (quatro): Marilene 1989 
Santolini Raupp, Mônica Duarte, Marcelo Martins e Cristiane Rezende. Na 1990 

sequência chama o Sr. João Rodrigues Teixeira, sua palavra por 2 (dois) 1991 
minutos que diz: Boa noite a todos, boa noite prefeito, em seu nome cumprimento 1992 
todos os integrantes da mesa, eu, em primeiro lugar eu entendo que nós estamos 1993 
aqui hoje, como disse a apresentação do Michel Mittman, não para mudar a 1994 

zoneamento e sim para fazer um ajuste do plano diretor, a lei 482 (quatrocentos 1995 
e oitenta e dois), e que é, pelo que eu entendi, é, está solicitando um pouco mais 1996 
de verticalização desse plano, com adensamento, gerando mais espaço, quem 1997 
sabe mais, é, permeabilidade do solo e coisas mais tudo o que eu achei 1998 
interessante e concordo dentro da linha que foi exposta, mas eu gostaria que na 1999 

verdade é de chamar a atenção sobre um problema que eu considero uma 2000 
aberração da lei 482 (quatrocentos e oitenta e dois), é, o Plano Diretor 2014 (dois 2001 

mil e quatroze), que foi uma alteração feita, é, no entorno do Parque da Luz aliás 2002 
no entorno da Ponte Hercílio Luz, onde por mais de 40 (quarenta) anos ou 2003 
aproximadamente isso, o gabarito foi 2.5 (dois ponto cinco), e como esse nosso 2004 
plano diretor, ele foi é assim uma situação bem complexa, foi aprovado no dia 2005 
14 (quatorze) de janeiro, tem um mapa, no dia 17 (dezessete) de janeiro tem 2006 
outro mapa, e parece que tem um terceiro com outra data, e pasmem vocês nós 2007 
nos deparamos com uma situação de que ali embaixo da Ponte Hercílio Luz, não 2008 
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é bem embaixo onde foi a Cassol, está hoje a Localiza, tem a Receita Federal e 2009 

aquela encosta toda está para 12 (doze) pavimentos e meio, isso desde 2014 2010 
(dois mil e quatorze), no geoprocessamento o prefeito continua 2.5 (dois ponto 2011 
cinco), na prefeitura até hoje eu não consegui saber onde que está esse mapa 2012 
de 12.5 (doze ponto cinco), eu acho que isso é um é muito temerário e pega toda 2013 
a região da ponte, inclusive do centro comercial Florianópolis se eu não me 2014 

engano, que é bem lá na pontinha, bem na frente do Mirante, eu acho que isso 2015 
aí é uma aberração e não pode continuar, obrigado, boa noite. Sr. Carlos 2016 
Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama a Sra. Marilene Santolini Ralf, 2017 
por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a todos e a todas, é, eu vou abrir mão 2018 
do que eu iria falar para completar a fala da colega moradora do parque São 2019 

Jorge, a Senhora Magna Amaral, eu sou Marilene Santolini Raupp também 2020 
moradora do parque São Jorge, e a fala da para a Senhora Magna Amaral ela é 2021 

resultado dos encaminhamentos de uma reunião com o coletivo dos moradores 2022 

do parque São Jorge, por isso a importância de concluirmos, é, o que ela gostaria 2023 
de ter falado por inteiro, cabe ressaltar que a região do parque São Jorge se 2024 
situa em um vale cortado pelo Rio Itacorubi, e com canais de drenagem que 2025 

sofrem influências das chuvas e maré alta causando alagamentos, diante do 2026 
exposto a comunidade do parque São Jorge, manifesta-se contrária ao 2027 
adensamento e solicita que seja mantido o gabarito máximo de 2 (dois) 2028 

pavimentos no loteamento, e não até 5 (cinco) pavimentos como está sendo 2029 
proposto, por fim o loteamento do parque São Jorge é uma área urbana 2030 

consolidada, tem uma comunidade forte, unida, que busca participar ativamente 2031 
da elaboração do plano diretor do município, e ter voz nas definições de sua 2032 
região e do município como um todo, entretanto consideramos que não nos foi 2033 

oferecido o tempo necessário, adequado, para discutirmos todas as implicações 2034 
que as mudanças propostas podem acarretar em nosso bairro e cidade, nesse 2035 

sentido a comunidade do parque São Jorge solicita que seja cumprida a 2036 
legislação, e que antes do plano diretor ir para o conselho da cidade, volte para 2037 

a população para analisarmos, entendermos e debatermos a proposta final, 2038 
apenas seguindo esse trâmite poderá a prefeitura conduzir um plano diretor que 2039 

esteja efetivamente de acordo com as demandas da população, e por último 2040 
gostaria de manifestar a insatisfação em nome da comunidade do parque São 2041 
Jorge por não termos tido a oportunidade de entrar com 3 (três) faixas que 2042 
produzimos e que nos foi impedido de entrar por estarmos no auditório do 2043 

tribunal de contas, então esse local não. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 2044 
obrigado, a senhora Marilene, senhora Marilene, só pra registrar que a sua 2045 
manifestação não se resume aos 2 (dois) minutos aqui, a consulta pública está 2046 
aberta até o dia 12 (doze) de agosto, senhora pode fazer inúmeros protocolos 2047 
com quantas páginas desejar e a nossa comissão técnica irá analisar todas as 2048 

manifestações, ta jóia? Em seguida, chama a Sra. Mônica Duarte, 2049 
representando o Conselho Comunitário do Córrego Grande, por 5 Cinco) 2050 

minutos que diz: Boa noite o prefeito Topázio, boa noite vereadores, autoridades, 2051 
moradores, só para complementar a fala do nosso querido Carlos Alvarenga, 2052 
embora a consulta pública esteja aberta nos falta espaço de nivelamento para 2053 
compreender a complexidade do plano diretor, e como representante do Córrego 2054 
Grande e falando para as mais de 100 (cem)pessoas que tiveram a uma semana 2055 
atrás reunidas na sede do conselho comunitário, tentando compreender a 2056 
complexidade os impactos dessa revisão do plano diretor para o bairro e para 2057 
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Florianópolis, essa reunião foi convocada pelas organizações comunitárias que 2058 

tivemos a oportunidade de debater o que queremos e o que não queremos para 2059 
o futuro do bairro e de Florianópolis, o que infelizmente não está acontecendo 2060 
nas audiências públicas promovidas pela prefeitura, de fato a revisão do plano 2061 
diretor é extremamente importante, a gente sabe disso, como o próprio nome diz 2062 
estaremos planejando os próximos 10 anos da nossa cidade, entendendo para 2063 

onde vamos em curto, médio e longo prazo, pelo menos é o que se espera 2064 
quando a gente fala de gestão pública e de serviço público, precisamos dizer 2065 
também que a gente tem se dedicado nos últimos 6 meses em estudar os mais 2066 
de 300 (trezentos) artigos do plano diretor do atual de Florianópolis, 482 2067 
(quatrocentos e oitenta e dois) embora seja assunto altamente complexo como 2068 

já repeti 3 vezes, eu compreendi na leitura que fiz que se o poder executivo 2069 
tivesse regulamentado de fato os artigos colocados na 482 (quatrocentos e 2070 

oitenta e dois), e se fiscalizadas construções irregulares e tantos outros pontos 2071 

assim como a Câmara de Vereadores tivesse feito a sua parte, eu tenho certeza 2072 
que a gente não precisaria demonizar no debate no discurso o atual plano, 2073 
porque pasmem pessoa, a centralidade, os Poli núcleos e a habitação social já 2074 

estão previstos na 482(quatrocentos e oitenta e dois), nesses 300 (trezentos) 2075 
artigos, e até o tão sonhado transporte marítimo, e a integração de modais que 2076 
a gente só ouve falar, vejam não há apenas uma lei que determina os rumos da 2077 

cidade, são políticas públicas pautadas nas necessidades e nos problemas 2078 
coletivos, e principalmente debatendo com quem vive a cidade, com a nossa 2079 

comunidade, porque só a comunidade sabe onde calo dói, quando a gente 2080 
precisa pegar um ônibus às 6h30 min (seis horas e 30 minutos) da manhã para 2081 
chegar no centro às 8h (oito horas), para percorrer um percurso de 10 (dez) km, 2082 

porque não é sempre que se dá para trabalhar perto do seu local onde mora, ao 2083 
ler os cadernos de diagnóstico, as propostas para o distrito centro, eu percebo 2084 

que muito se fala em adensamento e aumento de gabarito, mas pouco de fato 2085 
se diz sobre a previsão e planejamento de infraestrutura básica para a cidade do 2086 

suporte ao aumento populacional, afinal, afinal somos nós que sofremos com a 2087 
falta de esgotamento sanitário, queda de energia todos os dias, com a falta de 2088 

água, filas quilométricas no trânsito dia sim e outro também, em uma das 2089 
justificativas da prefeitura para pautar a dificuldade da construção das moradias 2090 
sociais a gente tem como pauta o excessivo regulamento para a produção de 2091 
parcelamento do solo, e também temos o alto custo da terra urbanizada, mas 2092 

reflitam os senhores temos visto nos últimos anos a de a divulgação de que 2093 
Florianópolis é o melhor lugar para se viver nos últimos tempos, gerando assim 2094 
um grande interesse, não só de pessoas como investidores e grandes 2095 
construtoras, dificultando ainda mais o interesse de construir moradias sociais, 2096 
e ainda sobre moradias sociais, quantas habitações populares foram construídas 2097 

pela prefeitura nos últimos 8 (oito) anos? Nenhuma, eu não sei vocês mas essas 2098 
justificativas foi a mais descabida que eu li até agora embora a lei da oferta da 2099 

demanda valha para muitos casos, nesse o que impede a especulação 2100 
imobiliária gente sabe muito bem disso, porque se a gente não levar é em conta 2101 
o valor agregado, a gente não tem o retorno, ilustrando um caso muito real do 2102 
córrego grande, que é um bairro que está entre a ufes que é a UDESC, 2 (duas) 2103 
universidades de referência Internacional perto do comércio de praias Oeste, nos 2104 
últimos 10 (dez) anos foram construídos muitos prédios, muitos condomínios, e 2105 
eu pergunto para vocês para quem são esses condomínios? Para quem são 2106 
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essas unidades habitacionais? O valor comercial de um apartamento no córrego 2107 

grande está em torno de 100.0000 (cem mil) de reais e o aluguel não menos de 2108 
2000 mil (dois), ou seja uma família de Florianópolis não pode começar sua vida 2109 
no bairro que gostaria, então tudo isso que eu falei até agora foi para ilustrar e 2110 
trazer minimamente propostas que são as seguintes, que antes do texto final da 2111 
minuta da revisão seja solicitado junto à CASAN um estudo de impacto do 2112 

aumento populacional versus a infraestrutura de adutoras, que se tem para 2113 
assegurar o abastecimento regular de água os nossos bairros, e que antes de 2114 
pautar a mudança de zoneamento, que se estude os melhores trajetos de ônibus, 2115 
transporte coletivo, que amplia horários e se amplia frotas, proponho também 2116 
que seja revista a proposta de adensamento para a bacia do Itacorubi, ali são 2117 

áreas de alagamento e não conseguimos mais sobreviver com tantas enchentes, 2118 
por fim, a Florianópolis cresce assim como as nossas necessidades, a gente 2119 

precisa de debate e é por isso que vale a pena lutar pela nossa Florianópolis, 2120 

muito obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e antes de 2121 
passar a palavra ao Sr. Marcelo, vou passar para a Senhora Susana que 2122 
esqueceu de colocar como prioridade legal. Sra. Suzana de Souza, 2123 

representando ACCS - Associação Catarinense de Conservação e 2124 
Restauração dos Açores, por 5 (cinco) minutos que diz: “Olá, muito boa noite 2125 
a todos, me chamo Suzana de Souza, sou arquiteta e urbanista, especialista em 2126 

preservação e restauração do patrimônio cultural, e aqui neste momento estou 2127 
representando a Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores, 2128 

é, e representando essa associação, tá, é, nós gostaríamos de agradecer a 2129 
oportunidade desta fala e salientamos que, primeiro, na audiência de resposta 2130 
às reivindicações que seja aberta ao diálogo sem limitação do tempo, para que 2131 

haja o debate conforme exige o estatuto das cidades, segundo, o assunto 2132 
preservação e restauração não está aprofundado nesse modelo de revisão e 2133 

necessita de atenção redobrada, sobretudo na regulamentação das APCs, áreas 2134 
de preservação cultural, por exemplo nas das vias panorâmicas, terceiro, o 2135 

centro leste íntegra uma APC e por falta de regulamentação de uso é que o 2136 
projeto de revitalização está em desacordo com a legislação vigente, quarto, que 2137 

a regulamentação das APCs deve ser feita antes da revisam do plano diretor, ou 2138 
seja como revisar algo que ainda não foi implementado? Inclusive os 2139 
instrumentos da outorga onerosa e da transferência do direito de construir que 2140 
viabilizam a preservação e a recuperação dessa, das arquiteturas históricas 2141 

estando previsto no estatuto das cidades, e com exemplos de sucesso em 2142 
termos de contrapartida financeira para a proprietários em imóveis protegidos, 2143 
em cidades como Campinas, Curitiba e São Paulo, nesta proposta de revisão do 2144 
plano diretor, estamos percebendo a ampla utilização de desses instrumentos 2145 
de outorga e direito de construir em caso do adensamento, mas a sua utilização 2146 

para a preservação de áreas culturais, ainda não são aplicadas, prejudicando o 2147 
patrimônio, seus proprietários e a memória da sociedade, uma cidade criativa 2148 

prescinde de integração de memória, da cultura e da economia social, inovação, 2149 
criação e patrimônio precisam estar integrados, interligados, pois patrimônio é o 2150 
patrimônio é transversal a todas as outras áreas da cidade, uma cidade criativa 2151 
precisa deixar de lado as velhas formas de gerir o patrimônio, entender que as 2152 
redes criativas se formam através também com o patrimônio e não apesar ou 2153 
sobre ele, obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama 2154 
o Sr. Marcelo Martins, por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos, boa noite 2155 
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autoridades aqui presentes, é, eu falo em nome de do de comerciantes da região 2156 
Tiradentes, atravessa radcliffe, foi falado um pouco aqui por moradores locais, 2157 

eu acho que o assunto é um pouco mais complexo, não é tão simples se falar 2158 
vai tira, faz alguma coisa, a região está decadente, hoje pela rua andando 17 2159 
(dezessete) comércios fechados, fora os arrombados, então é acho que a 2160 
revitalização é fundamental, não é, o turista procura uma região hoje muitos 2161 

moradores, não é, se está certo errado horários ou não isso, é um assunto que 2162 
tem que ser tratado com muito mais propriedade, né, e nós comerciantes 2163 
estamos dispostos a qualquer momento a tratar nesse assunto e buscar um 2164 
equilíbrio, que eu acho que é fundamental, já que é uma área pista onde tem 2165 
moradores e tem comércio, agora dizer que o comércio tem que mudar de rua 2166 

porque ali tem residência é um pouco, é prematuro, não é, então é, a nossa 2167 
preocupação fundamental é que ali cada vez não fique pior, não é, como 2168 

aconteceu com o prédio do Procon, e foi invadido uma velocidade absurda, né, 2169 

proprietários de casas que são tombadas estão desistindo em virtude da 2170 
burocracia de transformar um ponto residencial em comercial, isso é muito 2171 
preocupante, não é, nos preocupa muito, no sentido que querendo ou não são 2172 

famílias que ali vivem famílias que também trabalham e dependem do comércio 2173 
que ali estão, é, é como eu falei é muito prematuro qualquer lado, o lado o mais 2174 
correto é o bom senso, o equilíbrio e achar uma forma de que todos consigam 2175 

conviver da melhor maneira possível, né, nós comerciantes sempre tivemos, 2176 
apoiamos a prefeitura, passamos a pandemia, conseguimos sobreviver, e ainda 2177 

estamos sobrevivendo, mas precisamos que, não é, tenha uma Harmonia e uma 2178 
convivência, porque ali hoje é uma área procurada, é uma área cultural, a 2179 
violência acabou na região, não tem mais fraquezas porque os poucos 2180 

comerciantes que estão ali ainda fazem para que aquilo seja um lado melhor da 2181 
cidade, muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos”e antes 2182 

de passar a palavra para Sra. Cristiane Rezende, chama os próximos 4 (quatro): 2183 
Sr. Alceu Machado Filho, Sr. Jean Landal Ferreira Brito, Sra. Dayane Cristina 2184 

Ricoli, Sra. Luciana de Freitas Silveira. Sra. Cristiane Rezende a palavra sua, 2185 
por 2 (dois) minutos, que diz: “Boa noite a todos eu sou moradora de 2186 

Florianópolis aqui, do centro, a minha preocupação é o que acontece em torno 2187 
da ponte Hercílio Luz, é, o que eu venho abordar aqui ele já foi um assunto 2188 
discutido na última audiência que teve que foi realizada na Assembleia 2189 
Legislativa, pelo promotor da 28ª (vigésima oitava)Vara, o que que ocorre há 2190 

uma existência de um mapa no geo mapas que é o qual a gente busca para 2191 
buscar as viabilidades públicas de construção de potencial construtivo de 2 (dois) 2192 
e meio no entorno da ponte, no entanto para nossa surpresa de moradores ali 2193 
das proximidades, existe na Câmara de vereadores uma divergência, um mapa 2194 
com potencial construtivo de 12.5 (doze ponto cinco) na região, quando eu falo 2195 

em potencial construtivo de 12.5(doze ponto cinco) na e de 2.5 (dois ponto cinco) 2196 
eu falo em número de andares ou seja está sujeito a nossa ponte ter um paredão 2197 

na frente dela, porque imagina todo o entorno ali que a receita federal, aquela 2198 
região ali poder levantar prédios de 12 (doze) andares, então assim a ponte e o 2199 
seu entorno ela é declarada, até por lei, como patrimônio histórico cultural, e o 2200 
patrimônio histórico cultural é um direito fundamental de preservação da 2201 
memória coletiva, nossa memória, nossa de moradores de Florianópolis, de 2202 
Santa Catarina, vai além só do município, não é, e é assegurado por proteção 2203 
jurídica pela Constituição federal, o patrimônio histórico ele é composto por todos 2204 
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os bens naturais ou com materiais que foram construídos e preservados ao longo 2205 

do tempo, a ponte tão preservada por anos que tantos esperaram para passar 2206 
nela eu sei que só passei com a reforma não é não sei quantos e que de vocês 2207 
tiveram o privilégio de passar quando antes, não é, ela está ameaçada de ter o 2208 
seu entorno coberto por paredões, é, eu acredito que realmente tem que 2209 
modificar o plano diretor adequar ao crescimento, mas como um dos pilares que 2210 

é da Prefeitura para a revisão do Plano Diretor é garantir a segurança jurídica e 2211 
o equilíbrio econômico, então eu pergunto qual o potencial vai ser? Qual o mapa 2212 
vai ser para o próximo plano diretor eu pergunto isso ao IPHAN, a Prefeitura 2213 
municipal de Florianópolis, e a Câmara de vereadores, se será 2 (dois) e meio 2214 
ou 12.5 (doze ponto cinco). Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama 2215 

o Sr. Alceu Machado Filho, por 2 (dois) minuto que diz: “Sou morador do 2216 
Itacurubi, mais especificamente do parque São Jorge, antes de qualquer coisa, 2217 

cumpre esclarecer que a bacia com o lui é drenada pelos rios Sertão, Córrego 2218 

Grande e Itacorubi e seus afluentes, além de alguns canais de drenagem todos 2219 
sem exceção desaguam no mangue do Itacorubi, aí é que está a grande 2220 
preocupação dos moradores daquela região do parque São Jorge, Santa 2221 

Mônica, Itacorubi, na região todo ali, e deveria ser preocupação de todos, quando 2222 
fui morar no Itacurubi em 86 (oitenta e seis), na rodovia Amaro Antônio Vieira, 2223 
aquela região era praticamente um sítio, região do interior, poucas moradias, 2224 

nenhum prédio, salvo na SC 404 (quatrocentos e quatro), comércio pequeno, 2225 
algumas vendas, uma padaria, porém lá no finalzinho da década de 80, 2226 

começaram a surgir inúmeros prédios, condomínio residencial Itacurubi 2 (dois), 2227 
caminho da Lagoa, Porto Itacorubi, Albatroz, Oásis, dezenas outros, não há 2228 
como se falar que essas construções assim como as já existentes não 2229 

contribuíram negativamente para o meio ambiente, para a poluição do mangue 2230 
do Itacorubi, vamos enfrentar a realidade, senão todos a grande maioria dos 2231 

empreendimentos impactaram negativamente naquele ecossistema, ora, não 2232 
sejamos hipócritas em dizer que na que daquelas construções, que aquelas 2233 

construções perdoem, não despejam ou nunca despejaram dejetos nos cursos 2234 
d'águas, uns hipocritamente vão dizer que as construções são fiscalizadas, 2235 

Prefeitura, CASAN, mas não podemos esquecer que após edificação concluída 2236 
a fiscalização é muito precária, e nós que existem aquelas naquela bacia 2237 
podemos contar inúmeros casos contra o meio ambiente, soma-se ao fato a 2238 
prefeitura ter gasto uma fortuna com uma rede de esgoto inoperante, sem Sr. 2239 

Jean Landau Ferreira de Brito, estação por quanto. Sr. Carlos Alvarenga diz: 2240 
“Muito obrigado” e chama o por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos, nós 2241 
concordamos com adensamento desde que haja mobilização e respeitar ao meio 2242 
ambiente, mas a revisão do plano diretor vai é facilitar a regularização fundiária? 2243 
Não é, ora, a maioria da população carente vive em zonas de interesse social, 2244 

não é, sendo assim precisa é de regularização fundiária para a população. Fala 2245 
do meu bairro que é o alto do Pantanal, não é, tem o Pantanal e tem um alto do 2246 

Pantanal, eu moro no alto do Pantanal sou vice-presidente da da Associação dos 2247 
Moradores do Alto do Pantanal, né, o que que ela, não é, nós, a toda aquela 2248 
região é uma ZIS, é uma Zona de Interesse Social, porém as ruas não são 2249 
reconhecidas, nenhuma rua em que reconhecida, nós temos um bairro sem ruas 2250 
reconhecidas, temos uma Rua Principal que é a rua professora Leonor de 2251 
Barros, essa rua é reconhecida 276 (duzentos e setenta e seis) m, ela tem 1 (um) 2252 
km, também tem a rua, tem uma rua chamada servidão é Luís Vendelino 2253 
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Schmuller, essa rua é conhecida, não é, é, é reconhecida 90 (noventa) metros, 2254 

ela tem mais de 1(um)km, e ela não precisa ser de uma servidão, pode ser uma. 2255 
E temos a rua Caçapava também, a servidão Caçapava, né, que foi dado o nome 2256 
de um morador ali, né, mas essa rua não é não é reconhecida, é uma servidão 2257 
mas ela pode ser uma rua também, então são 3 (três) ruas que estou elencando 2258 
aqui, fora que o é o bairro inteiro lá alto do Pantanal é uma ZIS nenhuma casa 2259 

reconhecida, o que pedimos é mais facilidade para que a regularização fundiária 2260 
em zonas de interesse social, pois aí está a população mais carente. Muito 2261 
obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama a Sra. 2262 
Daiane Cristina Piccoli, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite, boa noite 2263 
Senhor Topázio, boa noite a mesa, sou periférica, moro na comunidade da 2264 

Serrinha, e vem aqui questionar, eu começo questionando, se um governo que 2265 
está, a prefeitura está na metade do seu segundo mandato, não consegue de 2266 

organizar território é a partir de agora que vai conseguir organizar? A tendência 2267 

é invadir as ZIS com prédios em altura, como um projeto de lei que está 2268 
tramitando na Câmara municipal, defendo que se tenha urgente um plano diretor 2269 
da ZIS com ampla participação popular, também trago aqui os problemas da 2270 

minha comunidade, e trago também o problema total desse plano diretor, quando 2271 
a gente impulsiona, a gente vai impulsionar o número de habitantes e vai crescer 2272 
de forma desordenada, o que já acontece hoje, imagina então a nossa ilha com 2273 

1.000.000 (um milhão) de habitantes, vai virar um caos, grandes empresários e 2274 
construtoras, empreiteiras, vão sambar na cara do povo como já acontece fazem 2275 

isso com maestria, inclusive eu vivo isso nas minhas na minha comunidade da 2276 
Serrinha, onde eu sou ameaçada por empreiteiras por cobrar o nosso lugar 2277 
público, o nosso terreno público, que é para fim social e comunitário, e lá está 2278 

sendo lucrado em cima desses terrenos, e nada efeito e não é por falta de 2279 
protocolos e denúncias porque isso eu faço quase todos os ,não admito como 2280 

patroa por causa que eu sou cidadã, voto e pago impostos, sou patroa da 2281 
Câmara de vereadoras do prefeito e devem acatar o que a maioria quer, e estão 2282 

apanhando feio em todas as audiências públicas pelo que eu venho 2283 
acompanhando, não admito que esse plano diretor acabe com a essência da ilha 2284 

da magia, que é bela por natureza e que tem uma riqueza cultural em detalhes 2285 
sem igual, se depois da força da maioria aqui a boiada não vai passar. Sr. Carlos 2286 
Alvarenga agradece e diz: antes de passar a palavra para Luciane de Freitas eu 2287 
vou chamar os próximos 4 (quatro): Sr.Rodrigo Marques, Sra. Roberta Helena 2288 

da Silva de Jesus Soares, Sr. José Ênio (não vai falar mais), Vereador Renato, 2289 
Sr. Ivan Roberto dos Santos. Sra. Luciane de Freitas Silveira, pode falar por 2 2290 
(dois) minutos que diz: “É, boa noite a todo mundo, é, eu sou Luciana, sou 2291 
moradora do maciço do Morro da Cruz, sou professora na educação escolar 2292 
quilombola, eu sou militante do movimento negro unificado, eu já quero deixar 2293 

aqui de ante mão o meu repúdio a forma como o plano diretor foi mobilizado 2294 
principalmente para as comunidades periféricas, as comunidades ao qual eu 2295 

faço parte, em nome de uma sociedade construída por muitos e utilizada por 2296 
poucos, é que se iniciam os processos de urbanização das grandes cidades, é, 2297 
em nome do avanço daqueles e aquelas que possuem poder econômico e que 2298 
expulsam higienizam os espaços de interesse, no que tange as questão de raça 2299 
e classe, podemos observar que o plano diretor debatido nessa cidade segue os 2300 
mesmos modus operandi de 1900, ou seja para quem serve o plano? Oras para 2301 
aqueles e aquelas que pode morar e viver bem, para aqueles e aquelas que 2302 
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podem possuir rua asfaltada, que moram nos seus condomínios e casas bem 2303 

estruturadas, aqueles e aquelas que possuem água encanada e direito ao lazer, 2304 
como moradora de comunidade trago a minha indignação da forma como o 2305 
maciço do morro da Cruz e as suas bordas, vem sendo atacada pelas grandes 2306 
empreendimentos, ao qual os trabalhadores dessas comunidades jamais 2307 
poderão morar, ruas como a minha José Boiteux, Servidão Farias, Monsenhor 2308 

Tope, Elizabeth Melo, Ângelo Laporta, são exemplos de lugares que estão sendo 2309 
roubados, aliciados por empreendedores, por empreendimentos, estão abalando 2310 
o sistema, é, sistematicamente, verticalizando é a palavra da vez, as ruas, as 2311 
casas, o meio ambiente, mais uma vez o processo de seleção, como moradora 2312 
pergunto: para quem serve um prédio ou hostel na travessa Elizabeth Mello, para 2313 

quem serve um prédio na José Boate para quem? A qualidade de vida é para 2314 
que projeto prefeito? Para quem sonha ou para quem precisa sonhar? Se nós 2315 

da comunidade é não acessamos se nossa comunidade somente acessamos a 2316 

cidade para trabalhar ou estudar, é deixa o propósito para essa audiência que 2317 
ela possa ampliar para as comunidades periféricas. Sr. Carlos Alvarenga diz: 2318 
“Muito obrigado e você pode registrar sua protocolo a consulta pública, OK.” Na 2319 

sequência chama o Sr. Rodrigo Marques representando o CONSEG do 2320 
Centro, por 5 (cinco) minutos que diz: “Bom, muito boa noite a todos, estando 2321 
como presidente…” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Rodrigo, pode até pegar o 2322 

microfone para falar.” Sr. Rodrigo Marques diz: “... melhor, né? Estando como 2323 
Presidente do Conselho Comunitário de Segurança do centro, me cabe falar um 2324 

pouco mais sobre o Plano Diretor, sobre o aspecto da segurança pública. Para 2325 
mim está muito claro, Florianópolis é uma cidade ímpar, isso não há dúvida, 2326 
porém nós temos que encarar uma realidade. Nós temos a cidade que temos 2327 

500 (quinhentos) mil habitantes, em 2030 (dois mil e trinta) nós teremos, pelas 2328 
projeções, 800 (oitocentos) mil habitantes, e eu penso que a grande discussão 2329 

aqui é: o que nós vamos fazer para não repetir o erro que nós vemos em outros 2330 
grandes centros. Florianópolis irá crescer, isso é um fato, então para mim está 2331 

muito claro, que no aspecto da segurança pública, o Plano Diretor ele tem que 2332 
privilegiar, antes de tudo, o convívio social, e eu acho que aí é que está o grande 2333 

ponto que nós temos que encontrar: o consenso para ter esse convívio. Eu vou 2334 
citar alguns exemplos. Por exemplo, vocês lembram da Avenida Hercílio Luz, 2335 
antes dos bares e restaurantes poderem colocar ali mesas, cadeiras, que nós 2336 
pudéssemos ter mais convívio, pudéssemos ter mais pessoas circulando? A 2337 

praça Governador Celso Ramos, um outro exemplo, de como era antes e como 2338 
é que ficou depois da sua revitalização. Como é que nós podemos ter uma 2339 
cidade em que nós temos imóveis que não podem absolutamente ter nenhum 2340 
uso, e ficam abandonados e são vilipendiados, trazendo a todo o entorno, a toda 2341 
a vizinhança uma sensação de segurança ímpar. Então, é importante que como 2342 

sociedade, mais que tudo, nós entendamos que o ordenamento do nosso solo, 2343 
ordenamento da nossa cidade, é o que vai, com certeza, garantir uma maior ou 2344 

menor sensação de segurança pública. Isso não obstante de todos os esforços 2345 
que são feitos pela nossa valorosa Polícia Militar, a nossa Guarda Municipal, a 2346 
nossa Polícia Civil e todos os outros entes, mas é importante que a sociedade 2347 
entenda que esse é um momento de discussão. Eu vou citar um exemplo da 2348 
minha cidade, o meu sotaque, obviamente, não me deixa escapar que é o Rio 2349 
de Janeiro. O quê que era o Rio de Janeiro antes? Uma cidade linda, que 2350 
simplesmente tinha em volta irregularidades, ilegalidades, um processo ímpar de 2351 
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favelização. Hoje, o quê que é o Rio de Janeiro? Um território absolutamente 2352 

tomado, absolutamente favelizado, com o resto de cidade dentro. E quando eu 2353 
falo disso, eu falo de uma forma muito triste, porque, para mim, as pessoas que 2354 
mais são vítimas desse processo são exatamente as que moram nessas 2355 
comunidades, que têm que se manter sob o jugo de regras bárbaras, não raras 2356 
de traficantes de drogas, de milícias, de todos mais. Então o nosso Plano Diretor 2357 

e a nossa cidade tem que aprender com essas lições, isso para citar somente 2358 
uma cidade, o quão é importante que nós venhamos a discutir esse assunto e 2359 
entendamos que a nossa cidade, ela será tão segura quanto nós nos 2360 
dedicarmos. Eu lembro que teve uma senhora que perguntou assim: “o quê que 2361 
vocês podem fazer por nós?” Não, o quê que nós podemos fazer por nós. Eu 2362 

faço um exercício sempre, quem já foi às reuniões do CONSEG Centro, muito 2363 
claro: toda vez que a gente aponta o dedo para alguém, quantos voltam para si? 2364 

Nós temos que fazer essa reflexão. Eu ouvi aqui um outro cidadão falando muito 2365 

bem da Dinamarca, falei: “ótimo, a Dinamarca deve ser muito legal, eu ainda não 2366 
conheço, conheço outros países”, mas a pergunta é: será que na Dinamarca tem 2367 
sujeito que liga o seu esgoto na água pluvial, como acontece na Avenida 2368 

Trompowsky? Será que nós temos pessoas que fazem gato na energia? Que 2369 
fazem gato na água? Que ocupam Áreas de Proteção Permanentes, que são as 2370 
APPs? Será que isso acontece? Então, como cidadão, nós temos que refletir. E 2371 

mais, não é só que as pessoas não deixam, é porque as pessoas têm 2372 
consciência que, ao fazer isso, elas também são responsáveis pelo problema, 2373 

afinal, apontar o dedo é mole, o difícil é entender os 3 (três) que voltam para si. 2374 
E mais uma vez (…) É, um sistema diferente, é verdade, por isso lá é Dinamarca 2375 
e aqui é o Brasil. E é exatamente por isso é que tem essa mudança, eu estava 2376 

até brincando com a Rose, quando o pessoal falou “qual a diferença?”, simples: 2377 
é exatamente porque nós brasileiros admitimos isso, lá é diferente, por quê que 2378 

aqui não pode ser diferente? E já começou a ser diferente, quando nós vemos 2379 
um auditório desse lotado de pessoas com pensamentos diversos, com 2380 

ideologias diversas, trabalhando, pensando. E como cidadão, eu penso que o 2381 
mais importante não é ressaltar as nossas diferenças, elas sempre existiram e 2382 

elas são necessárias, nós temos que ressaltar os nossos consensos, aonde nós 2383 
podemos, juntos, entender o seguinte: esse Plano funcionou? Desculpe, eu não 2384 
consigo aceitar, como cidadão, uma lei que tem 300 (trezentos) artigos ser 2385 
cumprida. Ainda que falte regulamentação, ainda que tenha sido passada de 2386 

forma soldada, como é que um funcionário público vai aplicar isso, como é que 2387 
um cidadão comum vai entender isso? Talvez essa seja a grande discussão e o 2388 
grande ponto que nós temos que ter de convergência, simplificar, para que isso 2389 
possa ser aplicado de forma clara e que, mais que tudo, tenha participação 2390 
democrática, é um exercício difícil, não há dúvida, nós não estamos 2391 

acostumados com isso, mas é necessário que nós façamos esse esforço. E por 2392 
último, como cidadão, eu queria pedir que todos que aqui estão, além de saírem 2393 

com essa missão, de olhar os 3 (três) dedos que voltam para si, enxergassem 2394 
na nossa cidade qual é o nosso consenso, e esse é o ponto principal. Uma ótima 2395 
noite a todos.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado” e chama a Sra. Roberta 2396 
Helena da Silva de Jesus Soares por 2 (dois) minutos. Roberta Helena?  Uma 2397 
vez não se apresentando chama o Vereador Renato por 5 (cinco) minutos.” 2398 
Vereador Renato da Farmácia diz: Boa noite, Prefeito Topázio e a mesa, a 2399 
todos que ainda estão aqui, neste momento. Quero saudar as mulheres, em 2400 
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nome da Rosa, e os homens em nome do (***). Senhores, nós estamos vendo 2401 

aqui, novamente, eu não canso de falar, a questão dos 10 (dez) pilares. Não se 2402 
cita a questão climática, é muito grave isso, quando você faz um Plano Diretor, 2403 
quando se faz a revisão do Plano Diretor e você não pensa no aquecimento 2404 
global, você não pensa nas áreas inundáveis da cidade e a questão dos 2405 
acidentes climáticos que tem acontecido pelo mundo anualmente. Inicialmente, 2406 

eu disse que nosso Plano Diretor precisa estar a nível de tudo que está 2407 
acontecendo. Esse Plano Diretor, que ele propõe, que é desenvolvimentista, que 2408 
onde ele for aplicado, vai botar as pessoas do lugar para fora, ou vocês acham, 2409 
que a partir do momento que tiveram um prédio, o local não vai se espalhar? 2410 
Porque essas pessoas, como aqui foi citado, não tem condições de comprar 2411 

apartamento, vão continuar se espalhando na área. Além disso, o Plano Diretor 2412 
tem que ser, no mínimo, denvolvimentista. Aquilo que defende quem mora no 2413 

local, que consegue conviver da melhor forma possível e que tenha um aparato 2414 

das necessidades que ele precisa para conviver. Eu aqui não vou criticar quem 2415 
faz gato, eu digo o seguinte: é questão de sobrevivência, e nós temos hoje, na 2416 
cidade, mais de 20% (vinte por cento) dos moradores que precisam sobreviver 2417 

pela falta de condições que lhe são impostas pela Prefeitura. Aqui também ouvi 2418 
várias pessoas colocando “por quê que esse Plano Diretor está sendo colocado 2419 
agora e por que esse Plano Diretor não teve uma ampla discussão? Primeiro, 2420 

que esse Plano Diretor pode ser aprovado em 2024 (dois mil e vinte e quatro), 2421 
nós queremos, na Câmara Municipal, fazer, no mínimo, mais 5 (cinco) 2422 

Audiências pela cidade, para ver o que está sendo contemplado aqui, mas na 2423 
realidade, por quê que nós estamos aqui no Plano Diretor? Porque existe um 2424 
segmento dentro da cidade, não governamental, que apressou o Prefeito na 2425 

última gestão de que esse Plano Diretor tem que sair, porque havia uma série 2426 
de empreendedores e construtores da cidade que não conseguiam mais fazer 2427 

nada. Isso é tão verdade, eu quero que seja contestado aqui, por isso que 2428 
ninguém foi ouvido e que isso tinha que ser aprovado a toque de caixa, tanto é 2429 

que hoje no gabinete do Prefeito tem exatamente uma representante desse 2430 
segmento social, que é o Floripamanhã, meus senhores. E, além disso, essa 2431 

representante vai à Câmara Municipal cobrar dos Vereadores o compromisso de 2432 
votar exatamente nesse Plano Diretor. Por quê não interessa a discussão? 2433 
Porque está exatamente um circo armado, o governo tem a maioria dentro da 2434 
Câmara, aprova o que quiser, o que nós estamos falando aqui, eu estou vindo 2435 

na oitava Audiência Pública e é equânime, é uma proposta concreta de todas 2436 
elas, ninguém quer adensamento no seu local, ninguém quer a verticalização 2437 
sem haver um estudo em cada local, sem haver a questão do saneamento 2438 
básico. Quando citaram aqui no começo “ah, daqui a pouco vem com 2439 
adensamento, saneamento”, sou eu que toda hora reclamo, eu reclamo, 2440 

Vereador Marquito reclamou, Vereador Afrânio reclamou, exatamente porque 2441 
precisa haver esse estudo na cidade. Nós soubemos que a cidade tem uma 2442 

capacidade muito inferior ao que é necessária para a questão do saneamento 2443 
básico, nós estamos aí com os hospitais cheios, postos de saúde cheios, por 2444 
quê? Porque a cidade está doente, a cidade não é feliz, a cidade não tem saúde 2445 
e isso precisa estar dentro do Plano Diretor, por isso que eu falo, que o Plano 2446 
Diretor que presta, ele vem com a questão evolucionista, porque nós precisamos 2447 
ver a que ponto são atendidas pessoas de baixa renda, como essa menina falou 2448 
aqui, há pouco, da Serrinha… A importância que tem essas pessoas, elas não 2449 
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estão sendo ouvidas e elas fazem parte dessa cidade, portanto, meus senhores, 2450 

eu quero ainda colocar… Muitas situações aqui na cidade podem ser feitas 2451 
independente desse Plano Diretor, eu quero dar um exemplo, quando o poder 2452 
público quer se corromper, ele permite, por exemplo: uma garagem daquelas, 2453 
que foi colocado ao lado da catedral, espelhada, totalmente contra o patrimônio 2454 
público e a catedral, não se respeitou essa questão; a mesma coisa do prédio 2455 

construído ao redor da igreja Luterana. Então tudo isso está dentro do Plano 2456 
Diretor, que foi permitido porque, quando o poder público se engaja com os 2457 
empreiteiros, a coisa acontece, então não pensem vocês que esse Plano Diretor 2458 
aqui vai contemplar a cidade, ele não vai, vai contemplar uma parcela ínfima da 2459 
cidade, que são os construtores. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e 2460 

antes de passar a palavra para o Sr. Ivan Roberto chamar os próximos 4 (quatro): 2461 
Sra. Lina Guilardi, Sr. Sérgio Raulino, Sra. Bernadete Duarte, número 33 (trinta 2462 

e três), Sr. Jaison Silva, 34 (trinta e quatro). Ivan Roberto dos Santos, 2463 

representando a Associação de Moradores do Jardim Albatroz por 5 (cinco) 2464 
minutos. Sr. Ivan Roberto dos Santos diz: Boa noite a todos, boa noite ao 2465 
Prefeito, cumprimento à mesa, a Vereadora Manu que está de aniversário, 2466 

parabéns, cumprimento todos os Vereadores…” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Se 2467 
puder pegar até o microfone para falar mais perto…” Sr. Ivan Roberto dos 2468 
Santos diz: “...isso, é melhor né. Como apresentado, meu nome é Ivan dos 2469 

Santos, eu estou presidente da Associação de Moradores do Jardim Albatroz, é 2470 
uma pequena ilha dentro do Córrego Grande. A nossa Associação foi formada 2471 

em 1996 (mil novecentos e noventa e seis) com 3 (três) objetivos principais: 2472 
manter serviços de manutenção das nossas áreas verdes; lutar pela segurança, 2473 
porque era uma área meio erma; e também para engajamento, envolvimento 2474 

com os órgãos públicos e, assim, conseguir as benesses para o nosso 2475 
loteamento, para a nossa área. Nós somos formados por cerca de 30 (trinta) 2476 

prédios, numa área de 120 (cento e vinte) mil metros quadrados. Desses, 23 2477 
(vinte e três) prédios são associados, temos cerca de 700 (setecentos) 2478 

contribuintes, que são os apartamentos que pagam religiosamente, todo mês, 2479 
uma taxa, eu não chamo de pagamento, porque eu faço investimento, o valor é 2480 

tão pequeno para gente conseguir manter aquela área. Fazendo um breve relato, 2481 
até para explicar daqui a pouquinho um fato que aconteceu, aqui mesmo né, eu 2482 
tenho orgulho de morar ali, porque os associados que estão antes de mim ali, 2483 
hão cerca de quase 30 (trinta) anos, lotaram o primeiro, para obter uma área 2484 

verde, que é aquela praça da comunidade, na área chamada Berman, né, na 2485 
construtora Berman. Ali, era uma área que era de garantia do banco, a 2486 
construtora faliu, os moradores entraram, tomaram conta e transformaram numa 2487 
praça, e aí, por brigas na justiça tanto tempo, conseguiu se transformar numa 2488 
praça e a Prefeitura tem feito os pagamentos para deixar como área pública. A 2489 

segunda grande luta foi a construção do Parque Linear, na rótula, na 2490 
Fazendinha. A área da Fazendinha alguns conhecem, é a área que fica ali do 2491 

lado do Chopp do Gus, em frente ao Supermercado Imperatriz. Foi uma luta 2492 
tremenda e ali foi um TAC, com a ajuda do fórum da bacia do Itacorubi, a 2493 
Rosângela, o ele, mais umas associações, conseguiu que, com as consultoras, 2494 
permitisse construir, eu acho que, se não me engano, são 6 (seis) 2495 
empreendimentos lá, se construir o Parque Linear, a rótula da Fazendinha, que 2496 
está para sair agora, que a Prefeitura e o Prefeito Topázio tomou a frente disso 2497 
no último ano, está se realizando, conseguiu se fazer a reforma da sede da 2498 
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AMOSC, a construção, perdão, da sede da AMOSC e a reforma da nossa praça. 2499 

Nós somos uma área de prédios e aqui eu vi criticando muito os prédios, mas é 2500 
uma área de excelente convívio, eu não troco aquela área por nada e quem 2501 
conhece, quem vá lá, pode ir lá e comprar um apartamento, tem apartamento 2502 
que não vale 1 (um) milhão de reais, como minha colega Mônica falou e criticou, 2503 
e que disse “por quê que interessa?”, poxa, o pessoal que chegou lá pagou 2504 

barato, pagou, investiu, tá lutando, a casa que ela tem lá em volta também vale 2505 
muitos milhares de reais, e por quê criticar? Por que colocar a população contra? 2506 
Parece que agora eu, que sou morador de prédios, que moro em prédios, 2507 
sofrendo bullying. Nós não podemos morar em prédio? O que é isso? A Mônica 2508 

criticou e ela mora lá, ela vai pedir voto para aquele pessoal, vou me lembrar 2509 

quando você pedir voto lá, tá? Eu vi no Plano Diretor uma coisa interessante: a 2510 
outorga, e eu gostaria de tratar disso, mas isso me chateia, a outorga onerosa 2511 

para o direito de construção, o TAC que eu citei agora…” Sr. Carlos Alvarenga 2512 

intervém: “Vamos respeitar a fala do cidadão” Sr. Ivan Roberto dos Santos diz: 2513 
“...que eu citei, é uma outorga, nós precisamos lá construir o nosso parque linear 2514 
para chegar até a Madre Benvenuta, quem construiu o primeiro parque foram as 2515 

consultoras, numa luta da comunidade e nós precisamos continuar, e se eu tiver 2516 
uma outorga, eu posso ter, e aqui eu já quero fazer um pedido: que essa outorga 2517 
onerosa, ela fique no bairro, ela não seja usada em outros bairros, eu quero que 2518 

fique no meu, se vai mexer no meu bairro, eu quero no meu bairro, as obras que 2519 
eu preciso lá, também quero a participação…” Sr. Carlos Alvarenga intervém: “ 2520 

Por favor, vamos respeitar a fala do cidadão.” Sr. Ivan Roberto dos Santos diz: 2521 
“…também quero participação nesse conselho, para poder ajudar e decidir, lutar 2522 
pela minha área lá também. Acrescentando, eu gostaria que fizesse um Plano 2523 

Diretor para tratar do saneamento, Prefeito, porque todo mundo reclama e não 2524 
dá para ficar com a CASAN desse jeito, o meu bairro tem, a CASAN não 2525 

descobre da onde sai o esgoto, nunca, certo. Um Plano de mobilidade, que 2526 
contempla realmente em todos os modais e seja decidido também pela 2527 

comunidade, quero acrescentar, como foi o instituto dos arquitetos, vou pegar 2528 
essa ideia, do Plano Diretor distrital, que é muito interessante, porque cada 2529 

distrito tem suas necessidades, esse insular aqui é grande, gigante, poderia ter 2530 
2 (duas), 3 (três), Audiências também… E, também, um Plano para a geração 2531 
de emprego e renda, porque as indústrias e as empresas que nasceram aqui, 2532 
não conseguem ficar, porque o Plano Diretor não permite uma indústria que não 2533 

tem chaminé nem esgoto, eles vão todos para Palhoça, eleva os empregos para 2534 
lá, e essa comunidade que está aqui não consegue trabalhar, porque não tem 2535 
acesso aqui próximo. Então essa é a minha contribuição, escreverei todas lá no 2536 
IPUF, lá no site, deixando as indicações, muito obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga 2537 
diz: “Nós que agradecemos”. Lívia Guilardi, representando a Coletiva do Bem 2538 

Viver por 5 (cinco) minutos. Lívia Guilardi? Não se apresentando chama o Sr. 2539 
Sérgio Raulino, representando a Associação do Bairro Itacorubi por 5 (cinco) 2540 

minutos. Sr. Sérgio Raulino diz: “Boa noite, eu gostaria de dar boa noite à mesa, 2541 
ao Prefeito Topázio, sou Sérgio, presidente da Associação do Bairro Itacorubi 2542 
até amanhã, nosso presidente novo não pôde vir, eu estou aqui nos 2543 
representando… Tô bem nervoso. Bom, como meu tempo aqui é curto, eu já 2544 
peço desculpas para a maioria, se as minhas falas forem um pouco bruscas, um 2545 
pouco diretas demais, quem lida comigo lá no Conselho da Cidade sabe que eu 2546 
sou uma pessoa de poucas palavras, e vejo muita coisa, muito, muito, muito 2547 
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interessante lá. Eu vou começar perguntando: é mesmo necessário fazer a 2548 

revisão desse Plano Diretor? O que vocês acham? É? É necessário, ele está 2549 
todo errado, como é que a gente pode lidar com uma lei que teve mais de 300 2550 
(trezentas) emendas da Câmara de Vereadores? Não, o que passou foi 300 2551 
(trezentas), entrou 600 (seiscentas) e só passaram 300 (trezentas), ou seja, é 2552 
uma colcha de retalhos, é uma bagunça. Aquele Plano Diretor, sim, em 2014, 2553 

ele precisa ser visto detalhadamente, mas por quê ele precisa ser revisto com 2554 
tanta velocidade? Tão rápido? Nós estamos aqui discutindo 13 (treze) bairros, 2555 
na verdade não estamos discutindo, né, estamos ouvindo a população, estamos 2556 
vendo apenas 13 (treze) bairros, é muita coisa gente, não vem me dizer que o 2557 
que acontece no centro de Florianópolis é exatamente igual ao que acontece no 2558 

meu bairro, Itacorubi, porque não é. Não é, o Itacorubi é um bairro de 40 2559 
(quarenta) mil pessoas mais ou menos, isso porque o censo que está sendo 2560 

utilizado é de 2012 (dois mil e doze), que batia 25 (vinte e cinco) mil, então 2010 2561 

(dois mil e dez). Gente, esses não são dados para serem utilizados num Plano 2562 
Diretor que precisa ser aprovado, como disse o nosso querido Presidente da 2563 
Câmara, o Katumi, que tem, assim, uma esperança de que ele seja aprovado em 2564 

novembro deste ano, certo. São dados… Desculpa, a gente conversou sobre 2565 
isso hoje, são dados que não podem ser utilizados, infelizmente, a gente precisa 2566 
de um apoio técnico, a gente precisa de que os técnicos do IPUF façam o seu 2567 

trabalho. O trabalho que eles disseram no começo deste ano, que eles não 2568 
fizeram na minuta fantasma, a minuta que não passou por um voto na Câmara 2569 

de Vereadores, senhores, um voto, senão nós não estaríamos aqui 2570 
conversando, um voto, certo? Então, por quê que nós precisamos fazer esse 2571 
trabalho tão necessário, tão rápido? Essa é a minha primeira pergunta, o por quê 2572 

que ela precisa ser aprovada até novembro? Por quê que ela não pode ser 2573 
trabalhada e retrabalhada em cada comunidade, a minha comunidade, nós 2574 

temos o parque São Jorge, nós temos a área do cemitério, nós temos a área 2575 
central, nós temos Jardim Botânico, nós temos a FIESC, cada uma dessas 2576 

instâncias foi escutada? Numa área que é maior do que metade dos municípios 2577 
desse estado? Não, não foi. A Prefeitura chegou para nós e disse assim… 2578 

Desculpa, segundo a lei do Plano Diretor de 2014 (dois mil e quatorze) e do 2579 
próprio TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, assinado pelo Ministério 2580 
Público e a Prefeitura, o processo deve, eu não estou dizendo que pode, deve, 2581 
deve constar de oficinas, debates e Audiências. Bom, a Prefeitura chegou para 2582 

a gente lá no Conselho da Cidade e disse: “façam as oficinas, as associações, 2583 
estudem o material, o material é bom, o material é simples, o material é tranquilo, 2584 
vão lá, estudem, não tem tabela, não tem estatística, não sabemos da onde vem 2585 
esses dados, vão lá e façam”. Prefeito, nós fizemos, fizemos, estamos há quase 2586 
2 (duas) semanas, mais de 10 (dez) pessoas dentro da bacia do Itacorubi, 2587 

representando quase 150 (cento e cinquenta) mil pessoas, estudando, virando 2588 
noites, falando com os nossos moradores e fizemos o nosso trabalho, para 2589 

estarmos aqui hoje. Só que existe um detalhe, nós não temos debates, o debate 2590 
não está no cronograma, quando que a gente vai debater, quando essas ideias 2591 
vão ser colocadas com os técnicos, eu adoro essa mesa que está aqui, adoro, 2592 
simplesmente adoro, mas cadê os técnicos? Aonde é que eles estão? É disso 2593 
que nós precisamos, dos técnicos. Boa noite.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós 2594 
que agradecemos. Chamando pela terceira vez, Lívia Guilardi, representando o 2595 
Coletivo Bem Viver, sua fala por 5 (cinco) minutos.” Lívia Guilardi diz: “Obrigada, 2596 
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mas realmente eu não tinha ouvido, e nem quem estava do meu lado tinha 2597 

ouvido o meu nome. Bom, boa noite a todas, primeiro, a todos, cumprimentar a 2598 
colega Vereadora Manu pelo seu dia. Bom, a gente tem falado bastante sobre o 2599 
processo de revisão do Plano Diretor, sobre como a gente chegou até aqui e 2600 
agora eu estou no distrito que eu resido, né, eu resido no Saco dos Limões, fui 2601 
bastante contemplada pela necessidade de garantia das áreas verdes de lazer 2602 

e de um Plano Diretor para a área do aterro, que a gente sabe que é uma reserva 2603 
da especulação imobiliária e, muito provavelmente, há essa motivação de não 2604 
ter ocorrido os investimentos previstos para aquela área, há anos, e ali no saco 2605 
dos limões eu gostaria de fazer um destaque, que tem uma população que 2606 
reivindica o seu território de origem e que está naquele território do aterro da 2607 

baía sul do Saco dos Limões, reivindicando que o espaço indígena de casa de 2608 
passagem ou de casa de cultura, casa de acolhimento aos povos indígenas do 2609 

estado de Santa Catarina, esteja localizado conforme decisão judicial, inclusive, 2610 

na área do aterro, e para quê isso? Para que a Prefeitura possa cumprir a medida 2611 
judicial, obviamente, a gente precisa de uma alteração no Plano Diretor, então, 2612 
já que não há alteração de zoneamento, já que não há essa previsão dentro do 2613 

Plano, gostaria aqui de propor que houvesse uma atenção especial e uma 2614 
alteração de zoneamento específico na área já cedida pela União e determinada 2615 
pela Justiça Federal, para a construção da casa de passagem, com total 2616 

anuência da população indígena, que hoje precisa, para garantir seu espaço, 2617 
ocupar de forma desumanas, com zero dignidade e pleiteando na justiça a 2618 

dignidade dentro daquele espaço, com condições mínimas de habitabilidade. 2619 
Feito isso, tem outra questão que toca o Saco dos Limões, mas que toca todo o 2620 
processo de ocupação do próprio centro de Florianópolis, e aí a gente vai 2621 

dialogar sobre densidade, sobre verticalização, mas tem uma população que ela 2622 
não ocupa os morros porque ela quer, ela não vai para a área de APP porque 2623 

ela quer a melhor vista. Não, ela vai porque ela não tem para onde ir, eu acho 2624 
que tem que ser visto dessa maneira, no entendimento da necessidade da gente 2625 

olhar para as zonas de especiais de interesse social e para a necessidade de 2626 
planejamento para essas zonas, e garantir que elas continuem sendo zonas de 2627 

interesse social, porque elas têm sido ocupadas e, regularmente, pelas grandes 2628 
construtoras como já foi denunciado aqui, com a construção de edificações ali 2629 
na parte baixa do Mont Serrat, por exemplo. E aí, outra preocupação que a gente 2630 
tem, nesse processo de ocupação, a partir dessa densidade, densificação, a 2631 

partir da verticalização, a partir de uma valorização e pelo investimento de melhor 2632 
oferta de equipamentos urbanos, melhor oferta de trabalho, melhor oferta de 2633 
equipamentos para consumo e tudo mais, mas no processo de valorização 2634 
imobiliária também dessas áreas, e aí eu vou usar o próprio Saco dos Limões 2635 
como exemplo, porque a gente precisa olhar para a faixa de renda da população 2636 

que ali reside né, se a gente tem 70% (setenta por cento) da população vivendo 2637 
com até 3 (três) salários mínimos em Florianópolis, a gente tem um processo de 2638 

déficit habitacional colocado, a gente tem um entendimento de que Florianópolis 2639 
é uma cidade majoritariamente de renda média baixa. E a grande questão que 2640 
nos vem é como conter o futuro, porque tem geógrafo na mesa, tem urbanista, 2641 
imagino que tenham sociólogos também pensando esse Plano Diretor, porque 2642 
isso é uma prerrogativa, mais como conter o processo consequente de 2643 
gentrificação, quando você tem um investimento imobiliário direcionado, como 2644 
foi colocado aqui, sim, há um processo de valorização, há um processo de 2645 
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afastamento dessa população que vive nesses locais, há um processo de 2646 

reconfiguração da própria ocupação, e aí é um processo de gentrificação que 2647 
gera, consequentemente, o processo de favelização. E aí, a gente reproduz 2648 
questões que foram trazidas aqui de segurança pública, questões que a gente 2649 
pode tratar como a partir da ótica do racismo ambiental e questões que 2650 
estruturam a sociedade brasileira, a partir do processo de segregação. Agora, 2651 

como esse Plano vai conter o processo de gentrificação que é consequente 2652 
desse processo?” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama a 2653 
Sra.Bernadete Duarte por 2 (dois) minutos.” Sra. Bernadete Duarte diz: “Boa 2654 
noite, eu sou moradora do Córrego Grande, representante do conselho 2655 
comunitário, e venho aqui hoje, em nome dos nossos moradores, que nos 2656 

reunimos na semana passada para discutir as nossas propostas, eu tenho que 2657 
representá-los e declarar que nós repudiamos veemente o processo e a forma 2658 

como está sendo conduzido esse processo da revisão do Plano Diretor, 2659 

considerando a complexidade do tema. Isso porque a grande maioria daquelas 2660 
mães, daqueles pais, trabalham o dia inteiro, não tem condição de estudar todo 2661 
o material que está disponível no site, então fica o nosso repúdio. Mas nós não 2662 

somos contra a revisão do Plano Diretor, não, nós fizemos, também, o nosso 2663 
dever de casa, nós propusemos. Então uma das propostas é que sejam 2664 
detalhados e explanadas as regras da outorga onerosa, indicando quais serão 2665 

os instrumentos para o controle social, nas aplicações das contrapartidas 2666 
financeiras e que delas decorrerem, e que esses instrumentos sejam detalhados, 2667 

deverão ser apresentados para a população, de preferência, antes, junto com a 2668 
minuta, e antes de submetê-los ao Conselho da Cidade, nós precisamos conferir, 2669 
nós precisamos de um retorno. Propormos, também, que sejam considerados, 2670 

para o adensamento e verticalização, a atual capacidade de suporte das 2671 
unidades básicas de saúde, que lá no Córrego Grande, já está colapsado. A rede 2672 

municipal de educação e dos equipamentos de assistência social do município. 2673 
Nós propomos, também, incluir no Plano, a cada novo empreendimento 2674 

autorizando a construir, que seja publicado um Plano de adequação da 2675 
infraestrutura, isso porque nós estamos sem água, sem energia, dia sim, outro 2676 

também. Semana passada, ficamos 2 (dois) dias com o posto de saúde fechado 2677 
por conta de falta de água, então eu acho que isso, os problemas atuais, 2678 
precisam ser primeiro resolvidos, para então a gente poder fazer a revisão e 2679 
pensar em outorga, em verticalização.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 2680 

obrigado” e antes de dar a palavra para o Sr. Jaison Silva, vou chamar os 2681 
próximos 4 (quatro): Sra. Suzana Luz Cardoso, Sr. Jeferson Backer, Vereador 2682 
Jeferson, Sra. Patrícia Cotzias Aguiar, representando ACIF, Sr. Victor Gaspodini 2683 
não vai mais falar, Sr. Hélio Rodak de Quadros Junior. Sr. Jaison Silva, pode 2684 
falar por 2 (dois) minutos. Jaison Silva? Ok, não comparecendo passa a palavra 2685 

para a Sra. Suzana Luz Cardoso. Susana Luz Cardoso? Não comparecendo 2686 
chama o Vereador Jefferson, sua palavra por 5 (cinco) minutos.” Vereador 2687 

Jeferson Backer diz: Bom, boa noite a todos e a todas, cumprimentando o 2688 
Prefeito Topázio, cumprimento toda a mesa, os Vereadores e as Vereadoras 2689 
presentes, aos senhores e as senhoras presentes, comprimentando meu amigo 2690 
Alex, liderança do morro da mariquinha, cumprimento a todos os líderes 2691 
comunitários. O problema está posto: nós estamos aí diante de um Plano Diretor 2692 
falido, e que não adianta tapar o sol com a peneira, ou a gente encara, escuta e 2693 
debate, ou continuamos na mesmice. Eu vi aqui muitos falando, aqui a hipocrisia 2694 
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impera, essa que é a realidade, não tenho papas na língua para dizer isso, e 2695 

peço desculpa aos senhores e senhoras. Eu vi uma liderança comunitária aqui 2696 
do Saco dos Limões, que infelizmente não está mais aqui, que foi embora, 2697 
reclamando que a rua está ruim, que não tem água, que não tem luz, mas fez 25 2698 
(vinte e cinco) kitnets irregulares no Saco dos Limões, essa que é a realidade, 2699 
fez 25 (vinte e cinco) kitnets ou 20 (vinte), sei lá quantas kitnets irregulares. Óbvio 2700 

que o esgoto não vai dar conta, é óbvio que a luz não vai dar conta. Falamos de 2701 
meio ambiente, falamos de preservação, saneamento básico, água, luz, mas não 2702 
é incentivando a invasão que nós vamos combater isso. É preciso sim, Prefeito 2703 
Topázio, falar sobre habitação social. Nós temos aí uma tragédia anunciada, 2704 
nosso maciço do morro da Cruz, morro do Quilombo, morro do Mosquito, Alto 2705 

Caieira, e depois não adiantam dizer que não foram avisados, as invasões 2706 
continuam acontecendo, invasão, para mim não é ocupação, para mim é 2707 

invasão, para a mim é invasão, não é ocupação. Para mim é invasão…” Sr. 2708 

Carlos Alvarenga diz: “Vamos respeitar a fala, por gentileza.” Vereador 2709 
Jeferson Backer diz: “...então assim, Prefeito, os senhores e senhoras, eu vejo 2710 
uns “videozinhos” lá de umas lideranças comunitárias, “ah, que o esgoto está 2711 

passando aqui a céu aberto”, óbvio que vai estar passando, não tem estrutura 2712 
de esgoto lá em cima, gente. Depois chamam para a gente ir lá resolver o 2713 
problema da CELESC, que não tem luz no poste, óbvio que não vai ter luz no 2714 

poste, com a quantidade de gato que tem. Infelizmente, essa é a realidade que 2715 
nós estamos postas hoje, essa é a realidade que nós enfrentamos hoje, por isso 2716 

que é importante, sim, falar em habitação social, é importante, sim, trazer essas 2717 
zonas de interesse especial, para que possam ser feitas casas populares e dar 2718 
oportunidade para essas pessoas. Enquanto Vereador, nosso compromisso com 2719 

as nossas comunidades e com as pessoas que lá moram é de mais ouvir do que 2720 
falar, e que a maioria possa decidir o que é bom para esse Plano Diretor e para 2721 

a nossa cidade, para o futuro da nossa cidade. Consenso não vai existir, 2722 
impossível, praticamente impossível, mas que a maioria possa ser ouvida e que 2723 

esse Plano possa ser uma vitória para nossa cidade… Eu acabei de falar, tu está 2724 
surdo, meu amigo? Acabei de falar, que a maioria decida. Não adianta vim para 2725 

cá fazer palanque político, que comigo não rola. Era isso, obrigado.” Sr. Carlos 2726 
Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e passa a palavra para Sra. Patrícia 2727 
Cotzias Aguiar, representando a ACIF por 5 (cinco) minutos. A fala é sua, 2728 
Patrícia. Vamos respeitar a fala da cidadã, por favor (… ) Pessoal, vamos manter 2729 

a ordem por favor, respeitar a fala da cidadã. Patrícia, a fala é sua por 5 minutos.” 2730 
Sra. Patrícia Cotzias Aguiar diz: “Boa noite a todos e a todas, sou a Patrícia, 2731 
estou como Diretora Regional do centro da ACIF e eu não estou aqui para falar 2732 
palavras bonitas, inspirar todo mundo com o discurso da cidade que queremos, 2733 
eu não sei fazer isso, eu não sou política, eu sou só uma advogada e uma coisa 2734 

que eu sei, é que os políticos eles vão e a lei fica. A revisão do Plano Diretor, a 2735 
cada 10 (dez) anos, é uma obrigação legal da Lei Federal 10.257, conhecida 2736 

como Estatuto da Cidade, ela existe porque as cidades estão em constante 2737 
transformação. Florianópolis não é diferente, já crescemos e iremos crescer 2738 
ainda mais e cabe a todos que aqui decidiram viver e contribuir para que esse 2739 
crescimento seja sustentável. Temos problemas de mobilidade? Temos. Temos 2740 
problemas de saneamento básico desde o começo, estamos crescendo rápido 2741 
demais, acredito que a ocupação irregular mostra isso. Eu acredito que a atual 2742 
proposta de revisão do Pla no Diretor considera esses desafios da cidade e 2743 
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mostra melhorias, especialmente quando ela favorece programas de caráter 2744 

efetivo para ampliação e qualificação do sistema cicloviário, quando sugere a 2745 
instituição de um zoneamento conhecido como área de parque tecnológico, com 2746 
uma lei específica, para contemplar a vocação inovadora da cidade, quando 2747 
oferece a ferramenta de uso misto, para a ocupação dos imóveis, quando adota 2748 
a visão da multicentralidade na forma de ocupação do espaço urbano. O 2749 

adensamento populacional apresentado nas diretrizes de revisão, considera sim 2750 
o nível da infraestrutura do local, antes de autorizar uma outorga onerosa. Para 2751 
a sede insular, objeto da nossa Audiência hoje, o adensamento oferecido 2752 
impactará menos de 15% (quinze por cento) da área urbanizada existente, com 2753 
isso, acreditamos que o Plano Diretor não se resume a um aumento de gabarito 2754 

sem a devida contrapartida à melhoria e ampliação dos equipamentos públicos 2755 
essenciais, afinal, a capacidade de suporte de uma cidade é a garantia da sua 2756 

qualidade de vida. Estamos aqui dando um voto de confiança em nossos 2757 

representantes e, principalmente, na equipe técnica do executivo municipal, que 2758 
seja dada preferência à outorga incentivada, que aplica incentivos na área de 2759 
influência do empreendimento, que o patrimônio cultural e paisagístico seja 2760 

preservado para que Floripa não perca a sua identidade, que o desenvolvimento 2761 
seja orientado ao transporte sustentável, quem sabe, finalmente, tirar do papel o 2762 
transporte marítimo, com a criação de um plano intermunicipal hidroviário. É 2763 

necessário preparar o nosso território para o futuro de uma forma organizada, 2764 
respeitando o perfil de cada bairro, Florianópolis precisa disso e nós precisamos 2765 

fazer isso acontecer, muito obrigada.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que 2766 
agradecemos” e antes de passar a palavra ao Sr. Hélio Rodak Júnior, vou 2767 
chamar os próximos 4 (quatro):  Sr. Márcio Bodanese, Sra. Rosa Elisa 2768 

Villanueva, Sr. Fernando Luz e Vereador Afrânio. Sr. Hélio Rodak, 2769 
representando a UFSC por 5 (cinco) minutos. Sr. Hélio Rodak Júnior diz: “Boa 2770 

noite, boa noite a todos os presentes, Prefeito Topázio, opa, perdão Pedro, não 2771 
está aqui mais… Me chamo Hélio Rodak, estou aqui na condição de Prefeito 2772 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina e venho transmitir uma 2773 
mensagem do professor Lineu Manuel de Sousa e Joana Célia dos Passos, que 2774 

olham com muito carinho essa pauta da parte do Plano Diretor da cidade, da 2775 
política urbana, principalmente porque é uma bandeira da professora Joana, 2776 
principalmente em relação às ações afirmativas, à inclusão na Universidade 2777 
Federal de Santa Catarina e uma crítica de longa data à essa limitação, de 2778 

porventura, pensar na inclusão desses jovens na Universidade Federal, apenas 2779 
o acesso. Então, eventualmente, a gente consegue colocar jovens, por exemplo, 2780 
de diferentes percursos escolares, diferentes rendas, classes sociais, mas tem 2781 
uma dificuldade de conseguir garantir que eles permaneçam naquela região. 2782 
Quem convive ali perto da Universidade, sabe a dificuldade que se tem, por 2783 

exemplo, para conseguir firmar um aluguel, pagar as contas, tudo mais. E a 2784 
gente tem uma consciência enquanto Universidade Federal de Santa Catarina, 2785 

que sozinhos não damos conta dessa política, ou seja, se a gente não entrar no 2786 
debate, por exemplo, também da condição dessa cidade, onde estão, por 2787 
exemplo, esses milhares de jovens que deixam o interior do estado, que vem de 2788 
outros estados, alguns, inclusive, de outros países, tentar uma oportunidade 2789 
para conseguir se tornar um enfermeiro, um assistente social, um psicólogo, um 2790 
professor, etc. esse caminho desse jovem fica limitado. Hoje, metade das nossas 2791 
inscrições, perdão, das matrículas que são feitas no nosso curso de graduação, 2792 
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vem via política de ações afirmativas, significa que são jovens, por exemplo, que 2793 

a família tem uma limitação de renda, tem um percurso escolar que foi muito 2794 
sofrido para tocar essa rotina e, infelizmente, a verdade precisa ser dita nesse 2795 
aspecto, Florianópolis possui algumas unidades, um preço em relação ao metro 2796 
quadrado, edificação, ou seja, para alugar, é muito difícil. Então o interesse, 2797 
primeiro, da Universidade Federal de Santa Catarina não é concorrer com a 2798 

Prefeitura de Florianópolis, mas também participar desse debate enquanto uma 2799 
instituição que tem pessoas também que ali estudam, se debruça sobre o 2800 
sistema sobre várias outras óticas, inclusive, com a estrutura física, né. Inclusive 2801 
se pensar, por exemplo, “olha, precisamos utilizar o auditório do centro de 2802 
eventos da UFSC”, vamos sentar e vamos negociar, e podemos abrir o auditório, 2803 

até porque é uma atividade gratuita né, é interesse da população também a 2804 
Universidade de colocar à disposição essa estrutura que ela tem, até porque isso 2805 

afeta diretamente a mocidade que lá estuda, as pessoas que dão as aulas, todo 2806 

o comércio em volta, então a Universidade tem interesse em contribuir nessa 2807 
matéria. Alguns apontamentos de leve, que digamos assim, essa é uma primeira 2808 
atividade institucional, né, a gente tomou posse faz só 2 (duas) semanas, então 2809 

a gente está chegando com muita cautela nesse assunto, participando com as 2810 
entidades, tudo mais, queriam participar no momento também de outras oficinas 2811 
e rotinas desse espaço. Uma parte só de provocação para um debate, acho que 2812 

tem que colocar aqui, não só do ponto de vista do poder público, mas com todos 2813 
nós aqui enquanto cidade, eu sei que a gente está em uma centralidade muito 2814 

grande dos gabaritos, eu sei que a gente discute a questão de 10 (dez), 12 2815 
(doze), etc. e tal, mas particularmente, eu penso que a gente tem que levar em 2816 
conta não as pessoas ou entidades que conseguem chegar, por exemplo, a mais 2817 

de um pavimento. Nesses 19 (dezenove) anos, que eu vim de fora também, sou 2818 
uma daquelas pessoas que veio aqui estudar em Florianópolis, se apaixonou por 2819 

essa cidade, completei esse ano, teoricamente, mais tempo como catarinense 2820 
do que paranaense, né, e me sinto muito acolhido por essa população toda aqui, 2821 

que me encantou assim como Cássio Taniguchi também, que foi Prefeito de 2822 
Curitiba, veio para cá e se encantou com essa cidade… Eu acho que a gente 2823 

tem um problema maior para pensar, aquelas pessoas que não conseguem 2824 
concluir sequer o primeiro pavimento. A gente tem uma realidade aqui em 2825 
Florianópolis, que se houvesse, por exemplo, recursos para se utilizar as 2826 
melhores tecnologias como, por exemplo, não o (***) mas a modelagem 2827 

informação da construção que ele chama de Bim mesmo, projetar em revit, 2828 
contratar engenheiros, arquitetos, conseguir prever um uso racional sem 2829 
desperdício, fazendo compras coletivas, etc. utilizando telhados, por exemplo, 2830 
com aproveitamento de água da chuva, energia solar… O que a gente tem que 2831 
levar em conta é que tem muita gente, por exemplo, aqui em Florianópolis, que 2832 

por vezes não consegue nem dinheiro para conseguir rebocar a sua casa, a 2833 
parede que utiliza, por vezes, é uma telha ou um outro material de segunda linha, 2834 

restos de construção, para tentar complementar isso. Então, eu sei que tem uma 2835 
preocupação muito grande sobre os pavimentos maiores, mas a gente tem que 2836 
dar uma atenção, principalmente, a essa boa parte da população que não 2837 
consegue cobrir nem sequer o seu primeiro pavimento, né. Então, a gente teve 2838 
algumas Audiências passadas, eu lembro que me inquietou muito quando 2839 
falaram sobre a parte do nosso fundo de habitação de interesse social, que 2840 
estava subinvestido, não tinha financiamento para isso, e se a gente não faz 2841 
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essa intervenção de parte do estado, a gente vai ter que ser franco, mesmo que 2842 

eu pense a ideia dos melhores apartamentos, dos melhores zoneamentos, eu 2843 
não consigo garantir essa escala. Então, ter políticas também como assistência 2844 
técnica gratuita, principalmente para as famílias que têm baixa renda, que eles 2845 
tenham acesso, por exemplo, a engenheiros, arquitetos, a juristas, porque tem 2846 
muita gente que não consegue nem ter a coragem de bater na porta da Prefeitura 2847 

e pedir uma viabilidade de construção, porque ele não tem uma matrícula, né, o 2848 
que ele conseguiu foi uma coisa herdada ali e a vida dele foi a irregularidade. 2849 
Era essa a minha contribuição, obrigado Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 2850 
obrigado” e chama o Sr. Márcio Bodanese por 2 (dois) minutos. Márcio Bodanese 2851 
por 2 (dois) minutos. Ok, não comparecendo chama a Sra. Rosa Elisa Villanueva 2852 

por 2 (dois) minutos.” Sra. Rosa Elisa Villanueva diz: “Oi, boa noite, eu sou 2853 
Rosa Elisa Villanueva, sou bióloga, protetora de animais e ativista, e moro aqui 2854 

na parte alta Saco dos Limões. Eu quero dar boa noite a todas e a todos e, 2855 

principalmente, destacar o trabalho das tradutoras, que passar nossas 2856 
mensagens na língua de sinais não está sendo fácil. Eu só quero destacar 2857 
algumas coisas, o Plano Diretor tem algumas diretrizes, impactos, que realmente 2858 

me marcaram: valorização dos espaços públicos, preservação ambiental, e 2859 
valorização ambiental, certo. E, principalmente, o senhor, que até não aceitou 2860 
minha questão de ordem, falou tanto em cidade inteligente, é o que eu quero, 2861 

quem daqui não quer uma cidade inteligente? Mas há 5 (cinco) anos e meio a 2862 
atual gestão não mexeu um dedo para nós termos uma cidade inteligente. 2863 

Continuando … Então, uma coisa que chama muito minha atenção, que eu sou 2864 
oriunda daqueles fórum do Maciço, por quê que não se fala em Maciço do Morro 2865 
da Cruz nesse Plano Diretor? Pelo amor de Deus, não vou nem explicar o quê 2866 

que é isso, quem não sabe, estude que meu tempo está correndo. Segundo 2867 
aterro da baía sul, o que é isso? É um lixão, é o bota fora da Prefeitura, chega 2868 

de fazer “abracinho”, chega de dizer “obrigado Prefeito Topázio, porque tu meteu 2869 
as máquinas lá”, abriu as valas, para que o esgoto e o lixo corressem mais 2870 

rápido, para aquela área maravilhosa, aquilo manguezal colonizou, tem uma 2871 
fauna nativa maravilhosa, tem até um livro sobre isso, e o quê que acontece? É 2872 

o lixão da Prefeitura, essa gestão só conhece baía norte e isso daqui não existe, 2873 
chega de pedir. Nós pagamos o salário de todos esses que estão lá, por favor. 2874 
Continuando, 4 (quatro) drenagens nessa área, está acabando o meu tempo, as 2875 
ZEIS, o quê que é as ZEIS? Zona Especial de Interesse Social, não mexeram 2876 

um dedo para regulamentar, tá, e por último, o parque natural municipal do Morro 2877 
da Cruz, aquilo eu tenho que ser estrada parque, ninguém fala sobre isso, 2878 
começa na Serrinha e vai até o Mont Serrat, que passa na lateral do parque 2879 
natural municipal do Morro da Cruz. Então, chega de pedir favor, chega de 2880 
agradecer que limpou a vala, por favor. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 2881 

obrigado” e chama o Sr. Fernando Luz por 2 (dois) minutos.” Sr. Fernando Luz 2882 
diz: “Boa noite, meu nome é Fernando Luz, eu sou microempreendedor aqui em 2883 

Florianópolis…”  Sr. Carlos Alvarenga diz: “Pode pegar o microfone” Sr. 2884 
Fernando Luz diz: “...melhor, né? Sou microempreendedor aqui em 2885 
Florianópolis, elogio primeiro a gente estar podendo aqui, mesmo no ano de 2886 
eleição, debatendo, não deixar isso para depois, realmente é um debate, 2887 
independente para onde a cidade encaminhar, super necessário, urgente, a 2888 
gente está sofrendo diariamente as consequências de um Plano Diretor 2889 
atabalhoado, que foi aprovado, isso eu acho que é um consenso, e o outro 2890 
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consenso que a gente tem aqui é que mais gente vai querer vim morar em 2891 

Florianópolis. A gente ouviu várias falas de pessoas que não são oriundas daqui 2892 
e querem vir morar em Florianópolis pela qualidade de vida, porque querem, 2893 
inclusive, que seus filhos nasçam aqui e sejam considerados manezinhos, e que, 2894 
para mim, como manezinho da Carmela Dutra, é um baita de um elogio e eu 2895 
quero receber essas pessoas aqui. Então a discussão agora passa pela 2896 

capacidade de suporte, qual é a estrutura que a gente vai precisar construir para 2897 
nossa cidade, para gente receber mais gente? Porque saibam, mais gente vai 2898 
querer vir morar em Florianópolis e a gente não vai poder fazer uma seleção na 2899 
ponte, a gente não vai poder botar uma cancela lá e falar “tu vais e tu não vais”. 2900 
E outra, “ah não, vou manter a cidade como está, está bom desenvolvimento, 2901 

são 400 (quatrocentas) mil pessoas”, quem vocês mandariam embora primeiro? 2902 
Outra, que aí passa pela gestão municipal: eu, como microempreendedor, eu 2903 

quero pagar cada vez menos impostos, eu estou de saco cheio de pagar 2904 

imposto, então eu acho que essa discussão do Plano Diretor, ela tende a, 2905 
também, a dar maior eficiência aos investimentos públicos e diminuindo a 2906 
necessidade dos organismos públicos de sugarem mais dinheiro do meu bolso, 2907 

do bolso de todos vocês, para espraiar estruturas e fazer esse atendimento 2908 
totalmente fora do planejamento. Então, quando a gente fala de adensamento, 2909 
fala de verticalização, a gente está dando maior eficiência para essas estruturas 2910 

também. Acho que no mais, todo mundo já comentou várias e várias coisas, a 2911 
gente já conversou bastante, esperamos também que a minuta venha e que ela 2912 

mantenha o DNA desse primeiro projeto, que eu acho que está bastante 2913 
equilibrado, e basicamente é isso, gente, é o respeito, a dedicação, vamos 2914 
construir juntos que a cidade é para todos nós e daqueles que ainda virão morar 2915 

aqui também, obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e 2916 
antes de passar a palavra ao Vereador Afrânio, vou chamar os próximos: 2917 

Vereadora Maryanne, Sra. Lizete Machado Ávila Lessa, Sr. Themis Severo não 2918 
vai falar mais, Sr. Pedro Mendes também não vai mais falar, Sra.; Zoraia 2919 

Guimarães, Sr. André Fabrício Libério. Vereador Afrânio, sua palavra por 5 2920 
(cinco) minutos.” Vereador Afrânio diz: “Meu boa noite a todos e todas, 2921 

inicialmente, eu me sinto no dever de informar a vocês, assim como outros 2922 
colegas já fizeram, que esta Audiência Pública está sendo realizada por 2923 
determinação judicial, porque a depender da Prefeitura, já estaria encerrado em 2924 
janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um) em convocação extraordinária da Câmara, 2925 

e graças a resistência de alguns Vereadores que não aprovaram e da 2926 
mobilização social que nós conseguimos 13 (treze) Audiências Públicas distritais 2927 
e uma Audiência geral. Hoje, eu quero falar sobre a tramitação do projeto da lei 2928 
482, porque fico até feliz que está todo mundo dizendo que essa lei colapsou, 2929 
que ela não funcionou, de que está tudo errado, etc. Fico feliz, porque eu votei 2930 

contra essa lei, naquela oportunidade, assim como o Vereador Lino também, era 2931 
Vereador. A tramitação, ela precisa de uma atenção muito especial, por quê? O 2932 

Prefeito, na época, baixou um decreto e destituiu o núcleo gestor do Plano 2933 
Diretor e mandou para o IPUF dizer “vocês façam, tem plena autonomia para 2934 
fazer a proposta de lei”. O IPUF fez, o Prefeito mandou para a Câmara e a 2935 
matéria chegou na Câmara, começou a tramitar. Lá, é um espaço muito mais 2936 
arejado, muito mais aberto, muito mais representativo, porque tem vários 2937 
partidos etc, e a coisa começou a iluminar algumas pessoas, que começaram a 2938 
se preocupar, inclusive com os seus negócios pessoais, com as suas 2939 
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propriedades, o que é legítimo, eu não tenho nenhum problema com relação a 2940 

isso. O Prefeito percebeu e trouxe para si a negociação, lá na Câmara, como já 2941 
foi dito, nasceram 608 (seiscentas e oito) emendas, mais de 300 (trezentas) 2942 
emendas, Prefeito Topázio, foram de origem do próprio Prefeito Municipal, do 2943 
executivo, de origem do IPUF, que abriu negociação direta. O correto era ter 2944 
arquivado aquela proposta e ter feito uma nova, novo projeto de lei a partir do 2945 

conjunto de modificações que ele entendeu que deveria. Não, fincaram o pé no 2946 
acelerador, rolo compressor, na Câmara de Vereadores votaram, e ninguém 2947 
entendeu o que estava, porque virou um Frankenstein, uma colcha de retalhos 2948 

e nós, inclusive, que votamos contra, fomos acusados de ser contra a cidade, de 2949 
ser contra o emprego, de ser contra isso, de ser contra aquilo. Eu só espero, 2950 

Prefeito, que daqui a 5 (cinco) anos, 3 (três) anos, um outro Prefeito que venha 2951 
o substituir, não comece a jogar pedra na lei, acusando de ela não funcionar, 2952 

percebe do que eu estou dizendo, porque é muita responsabilidade… Fazer um 2953 

Plano Diretor de uma cidade tem que ter muita sensibilidade criativa com a 2954 
própria comunidade, com todos os atores sociais, não só com o segmento, que 2955 
é chamado em petit comité, em gabinete, que negocia os grandes negócios seus. 2956 

Então eu queria colocar essa questão. Aqui, gente, eu vou chamar um alerta: 2957 
cuidado com o golpe. Essa história que estão dizendo aqui, que está no vídeo, 2958 
que diz assim: “não vai haver mudança de zoneamento”, tudo bem, uma pinha 2959 

vai ficar pintado vermelho, amarelo, laranja, verde, verde limão, vai ficar. Sabe 2960 
onde é que está o golpe? Na redação, onde está dito assim, hoje, na 482 2961 

(quatrocentos e oitenta e dois): “AVL pode construir apenas quiosque, 2962 
playground etc coisas pequenas na minuta que circulou o Prefeito não sei se o 2963 

senhor teve atenção tá lá o seguinte em AV ele pode construir shopping pode 2964 

construir prédio da Prefeitura é o olho em cima do parque da luz em cima do 2965 
parque de Coqueiros e todas as AVLS esse é o texto não faça Sorriso de 2966 

deboche Secretário esse é o texto que o senhor mandou para a Câmara de 2967 
Vereadores com essa minuta por isso respeite o debate e vamos construir uma 2968 

saída para que não haja golpe Vereadora Marianne sua palavra por 5 (cinco) 2969 
minutos muito obrigada é do boa noite a todos e a todas aqui presentes em nome 2970 

da Vereadora Mano cadê a Vereadora Manu ela saiu um instantinho, tá ali fora 2971 
no telefone recebendo os parabéns. Mas desejo os parabéns para ela que, nessa 2972 
noite de aniversário estar recebendo esse presente, dessa discussão que a 2973 
gente tanto quiz na Câmara não é? e dar os parabéns porque hoje agora não pô 2974 

bem no momento que eu vou falar, eu não vejo isso, só vejo a Beatriz ali eu ia 2975 
reclamar Prefeito que estava faltando mulher nessa mesa que no Plano hoje teve 2976 
a Cibele, a Beatriz, a Vereadora Mano, eu, mas nós temos aí, a Zena, a Tati, a 2977 
Kelly que trabalha com Habitação Social na Prefeitura há muitos anos eu estou 2978 
há 18 anos servidora pública né que ele entra aqui o pessoal te vê a maioria 2979 

conhece mas essa é a Kelly que trabalha com habitação social uma mulher à 2980 
frente da Prefeitura que conhece as comunidades que conhecem as regiões está 2981 

fazendo parte da equipe também e aqui foi criticado há porque a pessoa uma 2982 
pessoa é do Floripa amanhã eu também sou desde 2016 eu participo do grupo 2983 
de revitalização de espaços públicos do Floripa amanhã quando assumir a 2984 
Secretaria de segurança a gente conseguiu com esse grupo Prefeitura 2985 
sociedade civil organizada não é várias pessoas a adotar muitos espaços 2986 
públicos como a gente tem praças adotadas com iniciativa público privada 2987 
trazendo segurança trazendo fazendo com que as pessoas se apropriem desse 2988 
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espaço público de novo porque o poder público não consegue fazer tudo sozinho 2989 

então eu acho que isso a gente não pode ter torcida organizada dos que são 2990 
tudo contra porque eu vejo isso na Câmara também tem os que vão ser contra 2991 
tudo sempre não é tem aqueles que querem debater mais e tem aqueles que 2992 
vão seguir uma cartilha mas o debate é importante é importante ter as Audiências 2993 
públicas estou bem feliz com isso fiquei feliz de ter trazido aqui a questão muitas 2994 

pessoas falaram do centro antigo eu propus uma lei que está tramitando que é 2995 
transformar aquela área em uma rota gastronômica valorizar o comércio ali da 2996 
região valorizar quem mora na região também não fazer com que Vereadora 2997 
Mano meus parabéns fazer com que as pessoas morem como a gente tem a 2998 
região de Coqueiros a região da beira mar várias regiões que tem restaurantes 2999 

tem bares tem pessoas morando tem pessoas vivendo a cidade a gente precisa 3000 
de pessoas vivendo a cidade e outra questão que eu gostaria de trazer aqui até 3001 

por eu ser da área da segurança pública e essa semana inclusive estão 3002 

informação que os meus colegas na guarda municipal é um orgulho né todo ano 3003 
a gente passa por essa formação é a única instituição no Brasil que é são as 3004 
guardas municipais que anualmente passam por capacitação por formação de 3005 

aperfeiçoamento da sua função quando se fala na questão Na palavra higienista 3006 
eu até me arrepio porque as pessoas colocam como se quisessem segregar uma 3007 
parte da população sendo que essa parte da população que é a mesma coisa 3008 

que ela chama de Geni está lá na ponta ela que é o asfalto ela quer o caminhão 3009 
de lixo passando ela quer esgoto ela quer saúde é isso que a gente quer para 3010 

todo mundo para todo mundo eu não posso querer que uma criança não consiga 3011 
passar numa praça não posso querer eu não posso imaginar e não posso querer 3012 
que ali tenha um usuário de droga que não seja encaminhado para um 3013 

tratamento isso não é da dignidade para as pessoas manter esses espaços 3014 
vulneráveis manter esses espaços sem iluminação enfim sem o poder público 3015 

cuidando e aqui eu vou citar Kelly Mac ele está em todas ela escuta sempre né 3016 
mas quando a gente fala em verticalização em adensamento da cidade é a gente 3017 

também não pode fazer um discurso demonizando isso porque se a gente for 3018 
ver há muito tempo atrás né foi feito lá por exemplo a Chico Mendes as casas 3019 

todas horizontais uma casa do lado da outra na época foi muito legal só que se 3020 
hoje a gente pensasse Se aquela área fossem prédios com a mesma quantidade 3021 
de pessoas morando mesmo a questão vamos pôr sanitária ali não é que 3022 
também precisa cuidar do saneamento de toda a cidade né e hoje tem um 3023 

problema ali também mas sem problemas de trânsito naquela comunidade não 3024 
entra uma ambulância não entra no caminhão do bombeiro não entra porque as 3025 
ruas foram feitas estreitas se fossem prédios eu teria mais praça eu teria ruas 3026 
largas eu teria mais equipamento público eu teria mais acesso do serviço o 3027 
público naquela comunidade então a gente tem que pensar como um todo tem 3028 

área que não vai dar de fazer isso mas as áreas que puder e a gente puder 3029 
transformar ou em mista mais com o regramento não como hoje a gente vê que 3030 

ainda não foi feito não teve um equilíbrio ainda ali do centro antigo é um centro 3031 
lindo aquela área ali ela tem que ser valorizada ela tem que ser revitalizada e eu 3032 
sou a favor e a gente já fez já fiz Audiência Pública na Câmara eu fiz esse projeto 3033 
de lei já atende tanto os comerciantes os empreendedores como os moradores 3034 
todos querem ficar ali porque ali é histórico mas precisa ser revitalizado e quando 3035 
se pensa em revitalizar vem os do contra também não é então pera aí é contra 3036 
tudo sempre então eu penso que esse eu gostaria disse que se alguém me 3037 
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interromper para o meu tempo por favor eu acho que tem que ter respeito eu 3038 

respeitei a todos eu ouvir a todos eu não ri da cara de ninguém e aqui é um 3039 
debate Maduro é um debate Sério entre pessoas adultas não é eu vejo dessa 3040 
forma então dessa forma eu agradeço esse espaço fico à disposição na Câmara 3041 
de Vereadores né através do meu mandato para receber quem quiser conversar 3042 
sobre o assunto e quando chegar ao projeto na Câmara a gente vai avaliar muito 3043 

obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e chama Lizete Machado Ávila Lessa, 3044 
por 2 (dois) minutos. “É a Lizete? Não, tá. Número 51, Sra. Zoraia Vargas 3045 
Guimarães, representando a Associação de Moradores da Lagoa do Peri por 5 3046 
(cinco) minutos. Zoraia?” Sra. Zoraia Vargas Guimarães diz: “Primeiro boa noite 3047 
a todos e todas. Essa deve ser a minha quinta Audiência e eu venho a cada 3048 

Audiência tentando contribuir para o debate. Sou presidente da Associação de 3049 
Moradores da Lagoa do Peri, a Lagoa do Peri como todo mundo sabe tem uma 3050 

lagoa de água doce que abastece cerca de 25% (vinte e cinco por cento) da 3051 

população da cidade, é uma responsabilidade grande nessa região certo e como 3052 
nós fazemos parte de toda a cidade, nós estamos aqui para colaborar com o 3053 
debate de todos os Distritos e temos debatido bastante na nossa associação. 3054 

Primeiro eu quero colocar assim, também quero enfatizar que eu sou arquiteta 3055 
urbanista, então minha colaboração também vai nesse sentido e na orientação 3056 
que a gente faz também na nossa associação com outras pessoas que tem 3057 

outras profissões, mas que debateram também nessa linha, então eu quero 3058 
colocar que nós vemos nesse Plano Diretor um problema de origem, de conceito, 3059 

quando o conceito que baseia esse Plano está errado, ele está errado, ele vai 3060 
dar errado. Por que? Porque é importante a gente entender que o conceito em 3061 
que se baseia esse Plano, de que o Plano Diretor de 2014 (dois mil e quatorze) 3062 

é o grande vilão do problema e do caos da cidade, é totalmente vamos dizer 3063 
assim, não tem, não se sustenta. A gente sabe que o Plano Diretor é apenas 3064 

uma ferramenta e que isso que foi mostrado ali, que eu gostaria também de ter 3065 
aquela coisinha para mostrar ali, as pessoas subindo o morro, as pessoas se 3066 

espraiando, ocupando áreas de APP, qual outro problema que a gente tem? As 3067 
irregularidades nos morros, em todas as áreas, isso não é problema de Plano 3068 

Diretor. Isso é problema de falta de política, outras pessoas já falaram sobre isso, 3069 
o Maciço não está sendo considerado, não está sendo considerado! O pobre não 3070 
está sendo considerado, não está sendo levado em consideração o pobre nesse 3071 
Plano Diretor, pessoal. Esse Plano Diretor não é para pessoa pobre e quem vai 3072 

ficar do outro lado da ponte, é pobre. E outra coisa, o pobre que trabalha na 3073 
cidade, porque vamos dizer, quem tem grana precisa de faxineira, precisa de 3074 
pedreiro, precisa de porteiro, precisa de trabalhadores que são os pobres e eles 3075 
querem cada vez jogar os pobres mais para lá da ponte, né? Não vai dar nem 3076 
mais em Biguaçu e Palhoça, eu não sei pra onde vão os pobres, vão ficar que 3077 

nem cidade que nem Rio de Janeiro, que o pobre ele está a 2 (duas) horas da 3078 
cidade e essa é a realidade. Então esse Plano, gente, não vai resolver isso, isso 3079 

é um problema de política pública. Em 6 (seis) anos se fez uma casa nessa 3080 
cidade, uma casa. Eu quero saber que saneamento, que sistema de esgoto foi 3081 
construído? Não, só houve problema com o sistema de esgoto, que é o que todo 3082 
mundo aqui, a maioria está colocando e quero colocar para a mesa que, por 3083 
favor, tenha sensibilidade, já estamos na oitava Audiência isso é a principal, não 3084 
só a principal reclamação, mas a irregularidade também, subir morro. É óbvio 3085 
que as pessoas vão subir morro e se a pessoa pobre tivesse dinheiro, morava 3086 
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em Jurerê Internacional minha gente, eu também quero morar em Jurerê 3087 

Internacional, aliás eu não preciso morar em Jurerê Internacional porque eu nem 3088 
gosto muito na verdade, eu moro no sul da ilha, é maravilhoso lá, não me importo 3089 
de ser, adoro ser classe média, está bom para mim. Então assim sabe, é 3090 
impressionante um processo, como é que se fala, um projeto, uma proposta que 3091 
de início já não traz na origem o que é de fato que traz, que tem trazido 3092 

problemas para a cidade, não tem como dar certo. Nós temos que recomeçar 3093 
esse Plano do zero, tratar com as comunidades, oficinas, ouvir todo mundo, ouvir 3094 
pobre, ouvir rico, ouvir preto, branco, japonês, todo mundo tem que ser ouvido 3095 
porque a cidade é diversa, isso faz a riqueza da cidade e essa complementação 3096 
é importante. Então é isso, a gente precisa parar, ter coerência minha gente, nós 3097 

somos técnicos, vocês leram Raquel Rolnik, quem é técnico aqui de urbanismo 3098 
já leu Raquel Rolnik, Erminia Maricato, sabe que o problema é da cidade né, que 3099 

todas as cidades brasileiras é o problema do mercado que controla as cidades, 3100 

os ricos ficam de um lado lá no condomínio fechado e o pobre fica lá no morro, 3101 
na beira de Rio, é isso. Se a gente não tratar o problema nessa origem e sentar 3102 
para conversar de fato qual é o problema, nós não vamos resolver. Então eu 3103 

acho que a gente tem que partir do princípio e fazer um pacto para que a gente 3104 
tenha uma Florianópolis realmente inteligente. Como é que a gente vai ter uma 3105 
cidade inteligente quando tem gente passando fome nessa cidade? Não tem 3106 

como, gente. Aqui em Santa Catarina são mais ou menos 1 (um) milhão de 3107 
pessoas passando fome, aqui na cidade eu não faço ideia, mas é por aí. 3108 

Enquanto tem gente passando fome e sem casa, que é um direito essencial do 3109 
cidadão ter uma casa, nós vamos resolver o problema com um Plano Diretor 3110 
não, me desculpe. Vamos repensar isso aí e nós temos tempo para isso. 2 (dois) 3111 

anos! Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado” e antes de passar a palavra ao Sr. 3112 
André Fabrício, eu vou chamar os próximos: Sr. Humberto Luis Olsen, Sra. 3113 

Simone Bobsin não vai falar mais, Sr. Denilson Machado, Vereadora Manu e 3114 
Vereador Marquito. Sr. André Fabrício Ribeiro, número 52 por 2 (dois) minutos. 3115 

André Fabrício? Ok não se apresentando chama o Sr. Humberto Luiz Olsen, 3116 
representando a Associação dos Amigos do Parque da Luz, pode falar por 5 3117 

minutos. Sr Humberto Luiz Olsen diz: “Boa noite a todos, agradecendo e 3118 
parabenizando os membros da mesa, aqui também estendo os meus parabéns 3119 
a todos aqui, feliz de ver esse auditório cheio e a exigência de um auditório maior. 3120 
E também a exigência de uma metodologia mais qualificada porque eu vejo aí 3121 

um erro metodológico, você ter um Plano Diretor resumido em minutas, que nos 3122 
deu bastante trabalho dentro do Conselho da Cidade e dentro das associações 3123 
civis, com as quais nós nos pusemos a estudar então o que propõe a minuta, e 3124 
a dificuldade de nós termos garantido que essa minuta que está aí, é aquilo que 3125 
vai ser digamos consolidado. No momento que eu vier uma consolidação maior, 3126 

também nos preocupamos com o tempo de exame desse material, esse material 3127 
que tem fluxo dentro da Câmara de Vereadores como matéria codificada, ou 3128 

seja, uma matéria complexa de você trabalhar. Nesse sentido nós então, como 3129 
associação, nós participamos do Conselho da Cidade e temos renovado então 3130 
nossa participação através da Maria Rosa Cé, que também faz parte do 3131 
Conselho. Entendemos que a sociedade precisa, dentro desse fluxo, participar 3132 
mais e melhor e, nesse sentido, volto aqui a colocar que estamos aqui por uma 3133 
articulação das associações civis, portanto parabéns a essas associações que 3134 
fizeram com que um termo de ajuste de conduta acontecesse. Esse termo por si 3135 
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só não garante absolutamente nada, nós vamos estar na espera e na, digamos 3136 

assim, expectativa de vermos os nossos anseios assim atendidos e são muitos 3137 
os problemas dessa cidade. Eu quero apenas me referir a uma questão aqui das 3138 
áreas verdes de lazer, nesses 3 (três) minutos e 29 (vinte e nove) que me restam, 3139 
que diz aqui essa minuta consolidada até aqui, no Artigo 58 (cinquenta e oito) 3140 
quanto às áreas verdes e de lazer AVL’s, o Artigo 58 (cinquenta e oito) do projeto 3141 

revisão do PD 2014 (dois mil e quatorze), a variedade de edificações de uso 3142 
comercial de serviços que passam a ser permitidas em AVL parece estar 3143 
equiparando as funções de AVL com as de ACI, Área Comunitária Institucional, 3144 
ou seja, um erro conceitual que confunde dois elementos, o que seria 3145 
redundante, desqualificando, descaracterizando as AVL’s segundo a definição 3146 

existente no Artigo 57 (cinquenta e sete) do PD 2014 (dois mil e quatorze), 3147 
abrindo precedentes sem limites, já colocado aqui pelo Vereador Afrânio, pela 3148 

falta de definição do que se entende como o tamanho das AVL’s de porte, o que 3149 

é uma AVL de porte? Bem, como pela falta de limites para a impermeabilização 3150 
dessas áreas, ou seja, de construções em cima dessas áreas. Essa indefinição 3151 
pode gerar interpretações variadas sobre a área da AVL, podendo referir-se a 3152 

qualquer AVL, de qualquer porte, trazendo insegurança jurídica. Pergunta, quais 3153 
são as características e o porte e tamanho de áreas verdes de lazer (AVL) que 3154 
se refere o Artigo 58 (cinquenta e oito) da minuta da revisão do Plano Diretor 3155 

2014 (dois mil e quatorze)? Pergunta novamente, não seria mais producente 3156 
classificar como área comunitária institucional (ACI) a área verde de lazer? Área 3157 

verde de lazer referido no Artigo 58 (cinquenta e oito) do projeto de revisão do 3158 
PD 2014 (dois mil e quatorze), impedindo que todas as áreas AVL sejam 3159 
edificadas e citada, e desculpe, e descaracterizadas por falta de definição do 3160 

porte mínimo para a intervenção citada? Outra pergunta, não seria melhor definir 3161 
que essas permissões de uso e ocupação de AVL’s sejam restritas a grandes 3162 

áreas de AVL com definição explícita do tamanho mínimo da área a ser 3163 
considerada “de porte”? Então portanto, neste último minuto, eu gostaria de dizer 3164 

que como cidadão e como atuante em representação civil, eu em certo aspecto 3165 
vejo essa situação como uma porta, uma abertura de oportunidade para que 3166 

todos nós, no ambiente de maior diálogo, de maior seriedade, porque até aqui 3167 
nós estamos elencando com muito gabarito coisas estritamente técnicas, eu 3168 
tenho podido participar desses elementos de construção em cima dessas 3169 
minutas que vão sendo liberadas e a gente tem a necessidade então de, a partir 3170 

dessa referência das pessoas, que fazem parte inclusive muitas delas de um 3171 
funcionalismo público empenhado em melhorias, de fazermos exatamente o que 3172 
seria uma revisão mais aprofundada disso e com mais tempo fazermos então a 3173 
consolidação e como disse aqui bem também o Vereador, quando o poder 3174 
executivo quer ele consegue, mas se conseguir sem a população não terá sem 3175 

dúvida (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama o Sr. Denilson 3176 
Machado, representante Instituto Arco-Íris, 5 (cinco) minutos.Sr. Denilson 3177 

Machado diz: “Boa noite. Eu vindo para essa Audiência, estou a mais de 30 3178 
(trinta) anos lutando pela cidade, pensando será que é mais uma noite perdida 3179 
da vida? Lembrando, acho que foi o Lino e o Gert Schinke que falaram, lembram 3180 
do outro Plano Diretor, parece que tinham umas 9 Audiências, foram a noite 3181 
inteira debatendo, depois pegaram tudo e jogaram no lixo e isso desestimula 3182 
porque (…) Mas ao mesmo tempo eu lembrei do Darcy Ribeiro que dizia que só 3183 
tem duas opções na vida né, ou se resignar ou se indignar e eu não vou me 3184 
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resignar, por isso que eu resolvi vim, para cá. E comecei a me lembrar de tantas 3185 

coisas, de tantas lutas nessa cidade, exatamente 20 (vinte) anos atrás nós 3186 
descobrimos que a Prefeitura de Florianópolis ia implementar o transporte 3187 
integrado e aí na época eu era dirigente do Sindicato dos Bancários, nos 3188 
reunimos lá e criamos o Fórum do Transporte, chamamos os professores da 3189 
UFSC, aliás parabéns pelos professores da UFSC, foi eleita entre as melhores 3190 

universidades do nosso país, e chamamos técnicos e vimos que esse sistema 3191 
do transporte desintegrado, isso ia prejudicar a cidade, alertamos a população, 3192 
alertamos a Prefeitura, alertamos o Ministério Público, aliás Ministério Público 3193 
tem sido um leão contra nós os pobres e uma tchutchuca com os empresários, 3194 
e alertamos todo mundo, mas não adiantou nada. Essa cidade está cada vez 3195 

pior para se andar nessa na cidade, mobilidade urbana, pena que não investir 3196 
em outros modais, esse sistema de transporte… hoje deu uma aliviada por conta 3197 

da crise no país, por conta das trevas que nós estamos vivendo de pandemia, 3198 

tem mais gente em casa, mas assim que a economia voltar a rodar não vai dar 3199 
mais pra andar em Florianópolis, o sistema de transporte coletivo caro e 3200 
deficiente e uma série de questões. Então isso é muito ruim e infelizmente a 3201 

gente tem avisado a uma vida e nada acontece. Sobre essa briga do lado leste 3202 
do centro, eu trabalho ali, o Instituto Arco-Íris fica na Travessa Ratclif e às vezes 3203 
é claro que quando eu estou trabalhando no sábado à tarde a música me 3204 

incomoda, é claro que quando eu vou trabalhar depois das 7 (sete) da noite, eu 3205 
acho que começa a música ali, a música me atrapalha. Mas se não fosse esses 3206 

bares, eu não teria vida ali, eu não teria segurança naquele lugar, que é 3207 
abandonado e aqueles bares eles nunca ficam depois das 22 (vinte e duas) 3208 
horas com o som com música, nunca ficam depois das 22 (vinte e duas) horas. 3209 

Então nós temos que dialogar, porque às vezes as pessoas que moram pensam 3210 
o seguinte, olha para o lado aí tem, como foi falado aqui, tem 15 (quinze), 17 3211 

(dezessete) lugares fechados ali, então nós temos que pensar e discutir, 3212 
incentivar, Prefeitura precisa investir naquele lado leste da ilha, precisar investir 3213 

com banheiros públicos, cestos de lixo, eu me lembro quando quando começou 3214 
naquela região que eles chamam de Madalena ali, aquela garotada toda, cheia 3215 

de gente, aí eles faziam xixi na rua e claro incomodava, jogavam lixo no chão, 3216 
tinha som mecânico, aí resolveram botar a polícia e dar porrada em todo mundo 3217 
pra ir embora, em vez de botar banheiro, em vez de botar cesto de lixo, em vez 3218 
de tirar o som mecânico, é só tirar, é fácil de tu ver onde está o som. Então as 3219 

saídas elas têm que ser mais planejadas, aquele lado leste precisa de incentivo, 3220 
ele precisa que as pessoas, que a Prefeitura invista ali e dialogue com com esses 3221 
empresários, com os donos dos bares e é possível a gente mudar aquilo ali, é 3222 
possível que a gente resolva, é porque tem as pessoas gritando na rua de noite, 3223 
mas eu moro lá no outro lado do centro, moro na Herman Blumenau, e me 3224 

incomodo com as pessoas gritando, mas gente a situação está muito difícil, o 3225 
número de pessoas passou de rua em Florianópolis mudou muito, aumentou 3226 

muito, a situação está muito difícil mesmo. E por conta de todos, eu estou falando 3227 
aqui da Prefeitura, mas claro que a Prefeitura que vai dizer “ah, mas são outras 3228 
gestões, eu não tenho nada que ver com isso”, mas quando eu olho para a 3229 
Prefeitura hoje, quando eu vejo a FLORAM que era para ter 100 (cem) 3230 
empregados e tem 20 (vinte), um déficit 80% (oitenta por cento), quando eu vejo 3231 
a SUSP que era pra ter 100 (cem) empregados tem 30, um déficit de 70% 3232 
(setenta por cento), quando eu olho a Saúde, bah, fica difícil os caras fazerem 3233 
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alguma coisa, entendeu? Os funcionários da Prefeitura, os trabalhadores da 3234 

Prefeitura que estão lá, estão fazendo milagre. Eu estava falando do lado do 3235 
leste que precisa de incentivo, de cuidar do lixo, nós temos uma das melhores 3236 
empresas de coleta de resíduos do país que é a COMCAP, que vem sido sempre 3237 
atacada. E então o meu apelo de que a Prefeitura invista do lado leste, que a 3238 
gente consiga resolver os conflitos e que as pessoas parem pra pensar, né? Eu 3239 

acho que é muita ingenuidade, da Vereadora aqui, que me antecedeu, dizer que 3240 
que todo mundo quer ver as pessoas nas praças, todo mundo quer ver tudo nas 3241 
comunidades, não é bem assim. Infelizmente nós temos duas cidades e as 3242 
pessoas com um poder aquisitivo maior tem que entender que essa cidade tem 3243 
que ser para todos, que o risco de não fazer uma cidade para todos é ela virar 3244 

uma cidade de ninguém. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama a 3245 
Vereadora Manu, sua palavra por 5 (cinco) minutos. Vereadora Manoella Vieira 3246 

da Silva diz: “Oi pessoal, boa noite aos que ainda estão presentes. Eu vou 3247 

agradecer rapidamente aqui todos os que me deram parabéns hoje, para mim 3248 
é… eu queria muito estar aqui hoje mesmo para estar no meu aniversário, né? 3249 
Mas eu moro no centro e não só moro no centro, eu sou manezinha da ilha, meus 3250 

avós são daqui. Eu estou vereadora hoje porque eu amo essa cidade e eu não 3251 
me furtaria de estar aqui na discussão que é uma das mais importantes do Plano 3252 
Diretor, porque é uma das maiores concentrações de população e reúne também 3253 

diversas dores das pessoas e reúne também os principais motivos pelos quais a 3254 
gente está aqui hoje. Estava comentando com outras pessoas que nunca vimos 3255 

Audiências Públicas de Plano Diretor tão cheia de pessoas e tão diversas, e isso 3256 
é uma felicidade, tem que ser para o poder público, para o poder legislativo e 3257 
para as pessoas, porque precisam ser ouvidas. Então eu deixo parabéns para 3258 

vocês, embora vocês às vezes não respeitem o direito de fala do outro, né? 3259 
Então eu agradeço que eu estou usando o microfone agora e assim tem que ser, 3260 

é isso que é democracia, um ouve e o outro fala. No mais eu queria dizer que eu 3261 
venho essas Audiências, eu tenho um caderno de anotações de tudo o que está 3262 

sendo falado, quero muito que a minuta contemple muitas das sugestões, 3263 
especialmente aquelas que vão na direção de futuro de cidade. Nós não 3264 

podemos pensar que a cidade parou aqui, eu tenho assessores que não 3265 
conseguem morar em Florianópolis e eu tenho certeza que muitos filhos de 3266 
muitas pessoas aqui não sabem se vão ficar em Florianópolis. Então nós 3267 
precisamos conversar do Plano Diretor porque é uma cidade para o futuro, mas 3268 

eu entendo que os problemas atuais e as dores acumuladas de um certo 3269 
abandono de poder público e de falta de credibilidade em cumprir promessas, 3270 
em cumprir, porque afinal tira os nossos impostos, pagamos o IPTU, mas aí e o 3271 
serviço? E o saneamento? E a cobrança com o contrato da CASAN? Isso tem 3272 
que vim, isso tem que estar lá, porque nós estamos pagando por isso. Então são 3273 

cobranças paralelas sim e eu quero lembrar aqui que isso está acontecendo 3274 
dentro da Câmara e tem que ser cobrado com igual energia como vem sendo 3275 

cobrado aqui no Plano Diretor. Nós não queremos que a cidade cresça, tudo 3276 
bem, então a gente está dizendo que as pessoas não podem mais morar aqui 3277 
na cidade, nós estamos engessando a cidade agora, mas nós temos que exigir 3278 
então com igual a energia dos nossos Vereadores que também vem aqui fazer 3279 
os discursos, que o Plano Municipal de Saneamento está lá parado na Câmara, 3280 
que o contrato com a CASAN tem que ser cobrado. Teve uma Audiência Pública 3281 
agora, não teve resposta nenhuma convoquei, convoquei, pedi resposta das 6 3282 
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(seis) adutoras que romperam agora em 2022 (dois mil e vinte e dois), nada! É 3283 

sigilo de informação, é segredo da empresa, então o fiscal do contrato tem que 3284 
cobrar e nós somos fiscalizadores. Vocês estão aqui reclamando pontualmente, 3285 
com muita ênfase, saneamento é um problema em todos os bairros dessa 3286 
cidade, então temos que cobrar. Regularização fundiária, fui perguntar do projeto 3287 
do REURBE, estou ouvindo em todas as Audiências, isso é um problema e o 3288 

projeto cobrei bastante está vindo agora em agosto, Marquito faz parte da 3289 
comissão que discutiu bastante, trouxe muitas contribuições, mas o projeto tem 3290 
que vim para casa, porque a gente está falando aqui Plano Diretor é o futuro, a 3291 
cidade para longe, mas o agora nós temos que resolver. Só que para resolver 3292 
também tem que ter instrumentos, é isso que eu entendo que essa proposta de 3293 

revisão pode trazer de melhoria e aí convido vocês a cobrarem também porque 3294 
estamos trazendo os problemas, mas o como fazer é uma das coisas que está 3295 

vindo aqui no Plano Diretor, a outorga onerosa é um como fazer, só que ela tem 3296 

que ficar no bairro como várias pessoas aqui reforçaram, tem que ter o terreno 3297 
do céu, que a gente brinca né, mas esse terreno do céu que estão cobrando tem 3298 
que virar a estrutura, tem que virar a infraestrutura para o bairro, essa é a 3299 

cobrança justa que dá para fazer nesse momento. Além disso, uso misto, tem 3300 
vários bairros que podem gerar emprego dentro do bairro, a pessoa não tem que 3301 
pegar o carro para ir na padaria gente e tem várias pessoas que já estão 3302 

vendendo o pãozinho de forma irregular, é muito feio tratar empreendedor como 3303 
criminoso e a possibilidade do uso misto ela traz sim essa possibilidade de ter o 3304 

empreendimento pequeno mais perto, mais próximo das pessoas. Para isso eu 3305 
estou é anotando diversas coisas, o Plano Municipal de Saneamento que a gente 3306 
tem que discutir, as AVL’s achei muito interessante a discussão porque é uma 3307 

parte que toca bastante o centro e trazer possibilidades para AVL e concordo 3308 
que tem que ter algumas restrições, mas trazer possibilidades como ter um local 3309 

para ter ponto de ônibus, por exemplo, é importante se a gente quer dizer que a 3310 
área verde lazer tem que ter lazer, porque se não ela vai ficar lá jogada também. 3311 

Então trazer possibilidades para que ela efetivamente se transforme em lazer 3312 
para a população, é algo que nós podemos pensar sim mas concordo que tem 3313 

que ter restrições. No mais estou aqui ouvindo vocês, vou continuar ouvindo mais 3314 
um pouco e agradeço a todas as contribuições. Muito obrigada. Sr. Carlos 3315 
Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama o Vereador Marquito antes de 3316 
passar a palavra pra você, vou chamar os próximos 4 (quatro): Sra. Marilia 3317 

Gabriela de Oliveira, Sr. Cláudio José de Paula, Alexandre Silva não vai falar 3318 
mais, o número 59, Sr. Ricardo Barotieri, Sr. Luiz Augusto Couto Lima. Vereador 3319 
Marquito, sua palavra por 5 minutos. Vereador Marcos José de Abreu diz: 3320 
“Obrigado. Uma boa noite a todas as pessoas que permanecem aqui na 3321 
Audiência Pública, eu acho que eu sou o número 56, tem até 118 lá em cima, 3322 

104, então a coisa vai longe, né? Queria dizer que ela é… Eu faço essa fala 3323 
porque esse é o Distrito gigante gente, ele vai desde lá da divisão do Cacupé até 3324 

o Trevo da Seta, é gigante, ele pega todo o Itacorubi, Córrego Grande, Parque 3325 
São Jorge e todo o Maciço do Morro da Cruz, então merecia, mesmo que 3326 
metodologicamente tem sido feito a opção pelos distritos, que é uma discussão 3327 
que até o Vereador Maikon Costa trás, que ela está muito defasada de como a 3328 
cidade se organizou, ela já demonstra que a gente precisa rever essa própria 3329 
metodologia de olhar para os Distritos. Eu vejo que esse Distrito ele… até 3330 
brincava lá em cima que “ah, mas tu não mora aqui e tal”, hoje eu sou morador 3331 
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do Morro das Pedras, sul da ilha, hoje eu acho que eu passo mais tempo aqui 3332 

com a atividade de Vereador, do que o tempo que eu passo na minha casa, na 3333 
minha residência lá no sul da ilha e isso fala muito sobre o centro da cidade que 3334 
tem um movimento pendular ou uma ocupação pendular, onde parte das 3335 
pessoas que aqui trabalham, vivem, não moram aqui, no centro sede. Porém é 3336 
diferente de todos as outras regiões, por isso eu acho que a gente precisa ter 3337 

muita atenção sobre as propostas que estão sendo colocadas quando a 3338 
Prefeitura, a partir de abrir um processo de Audiências Públicas, apresenta uma 3339 
única proposta de diretriz que é essa proposta de fazer centralidades a partir de 3340 
aumentar gabaritos, para em construção. Eu quando ouço muitas vezes a 3341 
apresentação do poder executivo, eu me confundo se é a apresentação de uma 3342 

proposta de diretriz de um setor específico, do setor imobiliário apenas, eu não 3343 
vejo que é uma proposta de ou propostas de diretrizes, a gente tem uma série 3344 

de outras capacidades e interesses para essas regiões. A própria geração de 3345 

trabalho, emprego e renda para ser diversificada, a gente vem falando aí como 3346 
que o Maciço do Morro da Cruz não entra nesse debate das diretrizes, teria que 3347 
ser pensado uma diretriz específica ou diretrizes para o Maciço do Morro da 3348 

Cruz, o turismo de base comunitária, o cuidado com as águas, o parque que tem 3349 
ali, o Parque Municipal do Maciço do Morro da Cruz. Nós temos aí demandas 3350 
represadas como, por exemplo, o Parque das Três Pontas, para proteger o 3351 

manguezal do Itacorubi, que se eu não me engano é o segundo maior manguezal 3352 
urbano do país, que precisa ser protegido e ali tem a Ponta do Goulart, a Ponta 3353 

do Coral, a Ponta do Lessa, que são as três pontas já um projeto já apresentado 3354 
para a própria Prefeitura, já com um parecer favorável na própria FLORAM, 3355 
colocado no plano municipal da mata Atlântica, que a Prefeitura segue como 3356 

diretriz fundamental. A gente vê aqui a região, que nós passamos aqui muito, na 3357 
José Mendes onde tem uma conexão entre ciclovias e quem vem do sul da ilha 3358 

de bicicleta para o centro, por exemplo, a gente passa ali correndo riscos 3359 
enormes, todo mundo sabe. Porquê não fazer uma intervenção que traga uma 3360 

passagem para que as pessoas utilizem desses espaços, né? Então eu 3361 
particularmente acho que enquanto Vereador eu vou estar muito atento a esse 3362 

processo, a todas as colocações estão feitas aqui, mas que elas precisam ser 3363 
muito bem avaliadas e que precisa ter o amplo debate dessas diretrizes, não dá 3364 
para escolher e ter apenas uma diretriz, uma proposta de diretriz. Ainda sobre 3365 
no processo do Plano de Saneamento no município, e está lá na Câmara sim, 3366 

está na Câmara sabem por que gente? Porque o Plano Municipal de 3367 
Saneamento Básico, a revisão dele, que deveria já estar na segunda revisão, ele 3368 
veio sem um documento fundamental que é o estudo de salubridade ambiental, 3369 
como que a gente vai fazer uma revisão do Plano de Saneamento se a gente 3370 
não tem uma avaliação da salubridade ambiental? Que é como que está a saúde 3371 

da água, do esgotamento sanitário, dos mares, das lagoas, dos córregos e a 3372 
gente sabe que de 2013 (dois mil e treze) para hoje piorou muito, basta ver a 3373 

quantidade de praias que deixaram de ser aptas para o banho, basta ver como 3374 
a gente perdeu áreas importantes, do ponto de vista de córregos, rios, da cidade 3375 
e o plano não veio. Se não fosse as organizações comunitárias que foram lá e 3376 
levaram para o Ministério Público requerendo que isso seja considerado, se não 3377 
fosse um parecer na Comissão de Meio Ambiente e se não fosse o Ministério 3378 
Público através do doutor Felipe Azevedo, o plano ia passar de novo assim sem 3379 
nenhuma conexão com a real condição da cidade para revisar um Plano de 3380 
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Saneamento, então agora o doutor Felipe Azevedo recomendou à Câmara e ao 3381 

município, ao poder executivo, que seja colocado esses documentos, que 3382 
precisam considerar para a gente fazer realmente o Plano Municipal de 3383 
Saneamento Básico, a revisão dele e que ele tenha consonância com aquilo que 3384 
está no contrato de metas com a CASAN. Por fim, eu quero dizer que tem um 3385 
compromisso nosso da Câmara de ampliar o debate, de conseguir 8 (oito) 3386 

assinaturas na Câmara, para fazer realmente Audiências Públicas Distritais, mas 3387 
mais do que isso, as também setoriais. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós 3388 
que agradecemos” e chama Sra. Marilia Gabriela de Oliveira, 2 (dois) minutos. 3389 
Sra. Marilia Gabriela de Oliveira diz: Oi, boa noite a todas e todos. Eu sou 3390 
Marilia, sou arquiteta urbanista, servidora da UFSC, mas aqui eu falo como 3391 

integrante do Movimento Viva Centro Leste e da Setorial de Patrimônio de 3392 
Florianópolis que é integrado por vários profissionais de várias temáticas e 3393 

dinâmicas. Primeiramente eu queria endossar também o que a arquiteta Marisa 3394 

Fonseca falou na Audiência de Santa Mônica… de Santo Antônio de Lisboa, ela 3395 
fez um bom apanhado sobre a questão de infraestrutura de outras cidades que 3396 
são comparadas com Florianópolis e eu acho que ela conseguiu fazer um bom 3397 

apanhado das questões. Sobre patrimônio cultural a gente queria trazer assim, 3398 
que a gente percebe que a cidade necessita de um programa efetivo de fomento 3399 
e preservação dos bens culturais, temos as APC’s, temos mas assim, falta como 3400 

até a Vereadora Manu falou, falta institucionalizar os instrumentos de 3401 
transferência de índice e a outorga, o direito de transferência de índice é o que 3402 

mais viabiliza a gente conseguir também ressarcir aos proprietários do seu valor 3403 
do imóvel, de propor, potencializar a preservação de fato e inclusive as pessoas 3404 
conseguirem ver que o patrimônio tem valor e que também é um atrativo para a 3405 

cidade e para todas as pessoas, e que não é simplesmente deixar um imóvel lá 3406 
parado e no fim acaba que fica abandonado, fica sem uso, vem a especulação 3407 

imobiliária, acaba dizendo que não tem valor um conjunto que tem valor cultural, 3408 
paisagístico e vários outros. E sobre a proposta da da chamada revitalização do 3409 

centro leste, que a gente não usa muito esse termo revitalização porque a gente 3410 
fala que ele tem bastante vida já, a gente sempre foi favorável a requalificação, 3411 

ninguém desse grupo foi contrário, o problema é que a proposta era um projeto 3412 
feito sem conversar com ninguém da área de patrimônio e antropo e outras 3413 
questões, tirando todo o paralelepípedo da área histórica sem passar pelos 3414 
órgãos de patrimônio que tem que ser a obrigação de aprovar, isso e a gente 3415 

acha que deve seguir até o modelo de investimento que tem, no largo da 3416 
alfândega que tem uma sensibilidade e uma pavimentação restaurada e que toda 3417 
a cidade gostaria de ter o seu centro histórico, como um potencial cultural, né? 3418 
Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama o Sr. Cláudio José de Paula 3419 
por 2 (dois) minutos que diz: Boa noite a todos. Boa noite Prefeito. Eu gostaria 3420 

de salientar os cumprimentos à casa. E assim ó, vendo esse Plano Diretor que 3421 
a gente vê, infelizmente a gente tem outras prioridades pra gente trabalhar, 3422 

infelizmente essa situação de CASAN, CELESC, Saúde Pública, a gente está 3423 
trabalhando muito em prédios, mas a gente não está falando da saúde, a gente 3424 
não está falando das condições. Eu me chamo Cláudio, eu moro no Monte 3425 
Serrat, sou morador há 20 (vinte) anos, sofro dia a dia com problemas de 3426 
transporte, CELESC e CASAN. Então eu acho assim ó, antes da gente trabalhar 3427 
essa parte de reestrutura, a gente tem que ver esse lado também, infelizmente 3428 
a gente briga por Saúde Pública, a gente briga por CELESC, a gente briga por 3429 
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CASAN, que não tem estrutura. Se hoje a briga é aumentar a população de 3430 

Florianópolis, por que não trabalhar o que a gente já tem? Os problemas que a 3431 
gente já tem, infelizmente não tem solução, a gente trabalha dia a dia com os 3432 
mesmos problemas, os mesmos problemas. Então antes da gente dar um passo 3433 
a mais da situação do Plano Diretor, vamos rever com humanização, com o 3434 
coração o que a nossa cidade realmente precisa, não é gabarito e sim saúde 3435 

pública, transporte público, uma organização melhor. Essa era a minha fala, 3436 
obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama o Sr. 3437 
Ricardo Barotieri, por 2 (dois) minutos. Ricardo Barotieri? Ok, Luiz Augusto 3438 
Couto Lima? Ok, então Luiz Augusto Couto Lima, vou chamar os próximos 4 3439 
(quatro): Sr. Henrique Pimont não vai falar mais, Sra. Aretha Rodrigues não irá 3440 

mais falar, número 64 (sessenta e quatro) pode falar por 2 (dois) minutos. Eu vou 3441 
chamar então os próximos: Sr. Marcos Silva não falar, eu falo que não vai falar 3442 

gente, pra vocês entenderem, é para registrar em ata os que não vão falar, tá? 3443 

Sr. Pablo da Silva, Sra. Marileia Gomes não irá falar mais, Sra. Laura Giane 3444 
Souza Malta, Sr. Michelangelo Valgas. Então pode falar o número 64 (sessenta 3445 
e quatro), Sra. Mariana Saluati Mescolotto diz: Boa noite, eu me chamo 3446 

Mariana. Eu trabalho com a Vereadora Carla Ayres, sou assessora jurídica e eu 3447 
tenho para pontuar algumas questões aqui e falar que o que o Prefeito diz, que 3448 
está sendo feito o Plano de Saneamento em sintonia com o Plano Diretor, sim, 3449 

eu vejo muita sintonia, inclusive de que falta no Plano de Saneamento, 3450 
justamente o que o Vereador Marquito fala aqui, que é de elementos técnicos e 3451 

participação popular, é o mesmo modus operandi que está sendo estabelecido 3452 
nesse Plano Diretor, que nega diagnósticos precisos exigidos por lei e a gestão 3453 
democrática da cidade. Preciso falar também da falácia que é que a iniciativa 3454 

privada vai dar conta de déficit de infraestruturas históricos e que serão 3455 
agravados pelo adensamento. A habitação de interesse social, já existe um plano 3456 

municipal de habitação de interesse social desde 2012 (dois mil e doze) nessa 3457 
cidade, que nunca foi atualizado. Junto com o “pacotaço” de 2021 (dois mil e 3458 

vinte e um), foram vendidos vários imóveis públicos pela Prefeitura de 3459 
Florianópolis, que poderiam ser utilizados justamente para fazer habitação de 3460 

interesse social, essa gestão não tem qualquer compromisso com essa pauta, a 3461 
gente quer habitação de interesse social no orçamento público da cidade, não 3462 
só em diretrizes e intenções, a gente quer recurso público e a Prefeitura tem que 3463 
parar de se descomprometer com as necessidades de infraestrutura negadas, 3464 

sonegadas há anos nessa cidade, não é iniciativa para o particular privado que 3465 
vai dar conta disso, é o estado, é política pública e a gestão democrática que 3466 
está sendo negada aqui mais uma vez. Nós estamos cansados de ficar 3467 
participando de tentativas inócuas de fazer a vontade popular ser executada pelo 3468 
executivo municipal, vocês têm que acatar o que está sendo feito aqui, isso aqui 3469 

não pode ser só consultivo, isso aqui tem que ser deliberativo e tem que constar 3470 
na minuta do Plano Diretor de Florianópolis. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 3471 

obrigado” e chama o Sr. Pablo da Silva por 2 (dois) minutos.Sr. Pablo da Silva 3472 
diz: “A cidade está em guerra. Após a derrota judicial da Prefeitura em dezembro, 3473 
um arquiteto alinhado com a construção civil, em áudio vazado, sugeriu que a 3474 
Prefeitura fizesse uma guerra de guerrilha com 300 (trezentos) funcionários e 13 3475 
(treze) data shows para correr em 5 (cinco) dias com as Audiências em janeiro, 3476 
aproveitando que a Câmara de Vereadores estava desligada para resolver essa 3477 
bucha. Resolve essa bucha? Ana Cristina Martins Lopes e sua filha Letícia Lopes 3478 
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Machados, mulheres negras, moradoras do Saco Grande, perderam suas vidas 3479 

em um deslizamento de terra no Morro do Caju em janeiro do ano passado após 3480 
fortes chuvas. Nestas mesmas chuvas, tivemos o maior crime ambiental de 3481 
nossa história na Lagoa da Conceição, transformando a vida dos moradores da 3482 
Servidão Manoel Luiz Duarte em um inferno, mas a culpa é da chuva? Ou seriam 3483 
vítimas da ausência de planejamento público de políticas públicas de habitação? 3484 

Em uma cidade, que cada vez mais cara para se viver, empurra os trabalhadores 3485 
para morar em áreas de risco. Basta circular pela SC-401 (quatrocentos e um) 3486 
para ver a opulência das dezenas de empresas de vidro espelhado, que ficam 3487 
de costas para o bairro, que sequer tem uma via pelo bairro, em contraste com 3488 
a vida que levam muitas das pessoas que ali trabalham. É de guerra de classes 3489 

que estamos falando, quem está vendendo a cidade nesse Plano Diretor, está 3490 
se lixando para mudanças climáticas ou se Floripa amanhã vai afundar em lixo, 3491 

esgoto, concreto daqui a 10 (dez) anos. Portanto, eu não vou fingir que estamos 3492 

aqui participando de um processo legítimo e democrático e não me dirijo a essa 3493 
mesa, eu falo é para a resistência popular, eu falo é para quem luta por uma 3494 
cidade melhor. A resistência popular é o caminho, a gente tem vários exemplos 3495 

aqui na cidade, Parque da Luz, Parque de Coqueiros, Ponta do Coral, a 3496 
resistência pelo Plano Diretor, a resistência da luta pela moradia, a gente tem 3497 
que estar pronto para a próxima batalha, seja lá na Câmara, seja nas ruas, seja 3498 

onde for, porque só construindo o poder popular é que a gente vai ter a 3499 
participação de verdade, não esse teatro que está aqui. Sr. Carlos Alvarenga diz: 3500 

“Obrigado”e chama a Sra. Laura Giane Souza Malta, por 2  (dois) minutos. Sra. 3501 
Laura Giane Souza Malta diz: É Souza Malta. Boa noite. Primeiro a solicitação 3502 
é trocar esse sino que é irritante. Gente, desculpa quem escolheu, mas da 3503 

próxima vez sugiro que escolha uma coisa mais suave, que não agrida aos 3504 
ouvidos. O que eu vejo em Florianópolis, é que está indo na contramão de outras 3505 

cidades, outros países, que seria um crescimento, uma arquitetura e um 3506 
urbanismo sustentável e a propaganda de Florianópolis é sempre “jamais algum 3507 

poeta teve tanto para cantar”, é a nossa natureza, são as praias, é o nosso 3508 
mangue, que é o segundo maior mangue urbano do Brasil, os nossos Morros, 3509 

os rios, os córregos e ao mesmo tempo que isso é divulgado, não fecha muito 3510 
bem porque daí parece que vamos acabar com isso tudo, vamos diminuir, vamos 3511 
fechar, vamos construir mais e daí tu chama as pessoas por isso e no final as 3512 
pessoas vêm aqui e não tem mais isso, e nós que moramos aqui cada vez vamos 3513 

ter menos. Eu imagino, que dentro da arquitetura, a gente aprende que para 3514 
fazer um Plano Diretor tu tens que ter uma equipe que tenha pessoal da 3515 
geografia, da sociologia, da história, arquitetos, urbanistas, paisagistas, eu 3516 
imagino que o Plano seja feito assim e para ser feito assim, ele tem que ter a 3517 
discussão de cada unidade e quando a gente faz isso realmente é um trabalho 3518 

longo e a gente sempre fala assim, os japoneses eles ficam 5 (cinco) anos 3519 
fazendo um planejamento para construir em 1 (um) ano e no Brasil se faz em 1 3520 

(um) ano, se planeja 1 (um) ano, para se construir em 5 (cinco) anos. Então é 3521 
isso, um Plano tem que ser feito com calma, com tranquilidade, com pé no chão, 3522 
estudando cada caso que é um caso. Eu moro no bairro Itacorubi que tem esse 3523 
mangue maravilhoso, que tem o morro e ele é um exemplo do que que 3524 
aconteceu, na rua que eu moro hoje mudou o microclima da onde eu moro, 3525 
porque construíram prédios assim em toda a estrada e não foi calculado o fluxo, 3526 
não foi calculado esgoto, então falta água, fica aquela tranqueira e se não for 3527 
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planejado, vai ser assim na cidade toda. Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós 3528 

que agradecemos”e antes de passar a palavra para Sr. Michelangelo Valgas, 3529 
vou chamar os próximos4 (quatro): Sra. Gabriela Oppitz, Sra. Ana Maria de 3530 
Andrade Neri, Sr. Fabio Francisco Nunes e Sr. Victor Cardoso do Prado. Sr. 3531 
Michelangelo Valgas, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite. Eu vou consumir 3532 
uma pequena parte do meu tempo, vou consumir uma pequena parte do meu 3533 

tempo falando sobre o ataque que o Ivan, presidente da Ângela, fez à presidente 3534 
do Conselho Comunitário do Córrego Grande. Nós tivemos uma reunião na 3535 
semana passada, nós tivemos uma reunião na semana passada e esse senhor 3536 
Ivan estava presente, esse senhor Ivan ele é funcionário, é comissário aqui da 3537 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, então ele está representando realmente a 3538 

Ângela ou está representando a Prefeitura de Florianópolis? Agride de forma 3539 
verbal uma líder comunitária que veio aqui colocar, fazer as suas colocações 3540 

com base numa assembléia que foi feita aberta a toda a comunidade do Córrego 3541 

Grande onde ele também estava presente. E estamos aqui hoje por causa de 3542 
uma ação do Ministério Público de Santa Catarina, essas Audiências estão 3543 
ocorrendo justamente por determinação do referido Ministério Público, após as 3544 

Audiências, a Prefeitura vai elaborar uma minuta e vai apresentar ao Conselho 3545 
da Cidade, mas vocês sabem como é que é o Conselho da Cidade? 40% 3546 
(quarenta por cento) dele é indicação direta do Prefeito, 30% (trinta por cento) 3547 

desse Conselho é formado por entidades que já, quando teve a minuta lá em 3548 
dezembro, se declararam a favor daquela minuta, ou seja, 30% (trinta por cento) 3549 

do Conselho da Cidade é que vai estar de fato batalhando para poder fazer com 3550 
que a revisão do Plano Diretor seja algo mais efetivo, então como fazer isso com 3551 
30% (trinta por cento)? Então assim, no mínimo, no mínimo depois da discussão 3552 

de todas as Audiências, quando a Prefeitura fizer a sua minuta, ela tem que 3553 
apresentar em cada uma das comunidades, então tem que fazer de novo a 3554 

Audiência Pública em cada um dos Distritos aqui de Florianópolis. 2 (dois) 3555 
minutos para falar é algo absurdo, não é quem fala aqui em outorga onerosa, 3556 

nós temos um caso lá no Córrego Grande de um loteamento, que eles 3557 
depositaram um valor na conta da Prefeitura Municipal e a gente reivindicando, 3558 

no momento em que a gente está reivindicando, eles colocaram quatro pontos 3559 
de ônibus em lugares onde já tinham os 4 (quatro) ponto de ônibus. Sr. Carlos 3560 
Alvarenga diz: “Obrigado” e chama a Sra. Gabriela Oppitz, por 2 (dois) minutos 3561 
que diz: “Oi, boa noite. Eu sou moradora do Córrego Grande, como muita gente 3562 

já falou aqui hoje, eu queria dizer que repudio a forma como esse processo não 3563 
participativo de revisão do Plano Diretor está transcorrendo e pergunto, como 3564 
tanta gente aqui já perguntou, por que a pressa? Fora isso, eu queria chamar a 3565 
atenção para alguns pontos que são: a sentença sobre a ação civil pública 3566 
relativa à despoluição do manguezal do Itacorubi, exarada pela 6ª (sexta) Vara 3567 

Federal de Florianópolis ano passado, que determinou a despoluição da bacia 3568 
do Itacorubi, a implantação de sistema adequado e licenciado de tratamento de 3569 

esgoto na região como condição para autorização de implantação de qualquer 3570 
novo empreendimento multifamiliar ou comercial, coisa que essa revisão do 3571 
Plano Diretor não está considerando. O fato de que as maiores supressões de 3572 
vegetação nas cidades são feitas pelas construtoras com autorização da 3573 
Prefeitura e não pelas ocupações nos morros, como essa gestão tanto gosta de 3574 
repetir. É inaceitável que a Prefeitura continue emitindo autorizações de 3575 
supressão de mata Atlântica em pleno 2022 (dois mil e vinte e dois), como 3576 
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aconteceu ano passado na implantação do condomínio Brisas da Ilha no Córrego 3577 

Grande, colocando em risco o equilíbrio dos ecossistemas e da nossa segurança 3578 
hídrica e sanitária. A revisão do Plano Diretor deve ter como foco a garantia da 3579 
qualidade de vida da população que vive em Florianópolis hoje, principalmente 3580 
da população periférica que não é alcançada por equipamentos e políticas 3581 
públicas, em vez de priorizar e acelerar, porque é isso que a Prefeitura está 3582 

fazendo, está acelerando o processo de crescimento, acelerar um aumento 3583 
populacional que vai praticamente duplicar a população. Um Plano Diretor deve 3584 
incluir medidas para impedir o processo de gentrificação que já vem ocorrendo 3585 
em diversos bairros com o aumento do custo de vida e de moradia, no caso do 3586 
Córrego Grande o processo de gentrificação se intensificou absurdamente desde 3587 

que começou a verticalização na área da fazendinha. Em resumo, o Plano 3588 
Diretor deve promover o direito à cidade com atenção à capacidade de suporte 3589 

e sobretudo com inclusão social. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que 3590 

agradecemos”. Ana Maria de Andrade Neri, pode falar.Sra. Ana Maria de 3591 
Andrade Neri diz: Boa noite a todos, a mesa e a todos os presentes. Eu sou do 3592 
Pantanal, eu faço parte da Associação AMOSP, Associação dos Moradores do 3593 

Sertão do Pantanal, o nosso presidente não pode estar presente por motivo de 3594 
força maior, está atendendo a sua mãe, e eu vim, mas não trouxe uma 3595 
procuração para representá-lo, mas vou falar como cidadã. A necessidade de 3596 

um ordenamento eu acho que é um consenso geral, porque nós temos aqui em 3597 
Florianópolis esse Plano Diretor que, como todos já falaram aqui, é um 3598 
frankenstein, é um Plano Diretor que não está atendendo e nunca atendeu, 3599 

desde o início que foi feito, as prerrogativas da população, da sociedade, em 3600 
muitos pontos. Eu posso falar isso porque desde 2013 (dois mil e treze) que eu 3601 

venho acompanhando o Plano Diretor, passamos por 2014 (dois mil e quatorze) 3602 
por aquela série de mapas, que tem um mapa na Prefeitura, tem dois na Câmara, 3603 

então ninguém entendia nada, então passamos por todas as situações, uma 3604 
tremenda insegurança jurídica. Então essa revisão do Plano Diretor vem para 3605 

sanar esses pontos, alguns desses pontos, porque para consertar um plano 3606 
diretor do tamanho que é esse, cheio de artigos, não vai se fazer isso de uma 3607 

única vez, isso vai ser feito em algumas etapas. Esta é a primeira etapa e o que 3608 
eu posso dizer, acompanhando, eu fui do Conselho da Cidade anterior, eu era 3609 
membro do Conselho da Cidade, a nossa Associação estava lá, acompanhei 3610 
todo o processo, então eu posso dizer que alguma coisa eu entendi disso tudo e 3611 

o que eu posso dizer é que neste momento eu estou dando um voto de crédito 3612 
a essa equipe que está aí, aos técnicos do IPUF que estão aí e que não é 3613 
momento da gente entrar em debates e embates, é momento de buscar 3614 
soluções, dar a mão e um ajudar o outro e a cidade ir para a frente. Nós não 3615 
podemos mais barrar, não podemos mais ficar com essas travas que estão 3616 

travando a cidade e prejudicando todos, é isso. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 3617 
obrigado” e chama o Sr. Fábio Francisco Nunes, por 2 (dois) minutos que diz:  3618 

Boa noite a todos os presentes. Bom de ter pouca gente aqui, é que a gente não 3619 
vai receber muitos aplausos, mas também pode receber bem menos vaia, essa 3620 
é uma vantagem. Eu trabalhei aqui com alguns aqui, me formei com alguns da 3621 
mesa e… ah legal, eu fiz um monte de anotação aqui e na hora as anotações 3622 
somem. O grande ponto é que a gente, eu vim para cá com 5 (cinco) anos de 3623 
idade porque meu pai, depois de ser assaltado em uma casa que ele construiu 3624 
e disse que ele só iria dela para o paraíso lá em São Paulo, eu não tive escolha 3625 
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de vir a Floripa, mas eu não poderia agradecer escolha melhor, porque meu pai 3626 

acabou sim me trazendo para um paraíso e nesse paraíso eu fiz arquitetura, me 3627 
formei 5 (cinco) anos enquanto Arquiteto e Urbanista, professor Lino teve na 3628 
minha banca inclusive, fui contemporâneo de alguns, fiz disciplinas com o 3629 
Catone e mesmo com esses 5 (cinco) anos, depois de 5 (cinco) anos até hoje, 3630 
fazendo estudos de viabilidade para projetos e tudo mais, eu até hoje encontro 3631 

os dispositivos na lei, no Plano Diretor, que são surpresas na hora de estar 3632 
fazendo uma análise e eu sou um técnico, supostamente treinado para isso, 3633 
educado para isso e a gente acaba tendo surpresas porque aquilo que deveria 3634 
ser minimamente um idioma para interpretação e para que a gente pudesse 3635 
conversar, ele acaba não acontecendo e isso é fruto, isso dá uma série de 3636 

situações, usando a expressão insegurança jurídica, que foi aqui colocada, em 3637 
uma série de questões que acabam virando interpretações dúbias, onde por 3638 

exemplo a gente está com um projeto que está sendo analisado há 16 3639 

(dezesseis) meses, 16 (dezesseis) meses por conta de interpretações, por conta 3640 
de um funcionário, um colaborador não ter condições ou querer se preservar e 3641 
sempre diz não para qualquer tipo de recurso que ele não entenda. Até mesmo 3642 

com decretos previstos, eu ouvi uma conversa que vocês falavam ali em relação 3643 
ao corte de árvores, então o grande reflexo disso no final das contas é que a 3644 
gente tem aqui em Florianópolis, para um rendimento de cerca de 50% 3645 

(cinquenta por cento) metade de uma área privativa, a gente acaba tendo hoje 3646 
um custo de cerca de 8 (oito) mil reais o metro quadrado de construção, 3647 

independentemente do local que ela faça. Em São José, com 2/3 (dois terços) 3648 
de aproveitamento privativo isso cai para 4 (quatro) mil, desculpas, 6.200 (seis 3649 
mil e duzentos), só que lá produz-se muito mais em um terreno e a gente acaba 3650 

com algo que custa 7 (sete) mil reais o metro quadrado, enquanto aqui a gente 3651 
vai ficar com 12 (doze) mil reais o metro quadrado. Isso…” Sr. Carlos Alvarenga 3652 

diz: “Muito obrigado” e antes de passar para o Sr. Victor Cardoso, chama os 3653 
próximos 4 (quatro): Sra. Maria da Graça Agostinho, Sr. Raylton dos Santos, 3654 

Flora Neves, o Sr. Renato José Alves de Figueiredo não vai falar, Sr. Leonardo 3655 
Carvalho Pirola. Sr. Victor Cardoso do Prado, por 2 (dois) minutos que diz: Boa 3656 

noite a todos, boa noite a mesa, boa noite Prefeito Topázio e a todos que estão 3657 
aqui. Bom acho que eu sou talvez a pessoa mais jovem que vai falar, mas não 3658 
poderia deixar de trazer algumas observações nesse Plano Diretor. Uma das… 3659 
vamos dividir em duas análises, a primeira seria sobre a Victor Meirelles, eu acho 3660 

que se disse, pelo que eu vi, pouco sobre o que pretende fazer na Victor 3661 
Meirelles, mas eu como moro na região do centro há 4 (quatro) anos, tenho 3662 
observado muito isso. Que assim, o número de viaturas da Polícia Militar e da 3663 
Guarda Municipal que se vão a Victor Meirelles todas as sextas-feiras à noite, 3664 
por problema, seja de som ou seja o que for, é uma inviabilidade de recurso 3665 

público e um descaso porque assim, o que você mais ver toda sexta-feira jovens, 3666 
às vezes eles estão correndo da polícia, correndo da guarda, e assim não são 3667 

os jovens que assim estão na vagabundagem ou qualquer coisa do tipo, são os 3668 
jovens que acabaram de sair do trabalho deles, às vezes do centro, são os 3669 
jovens que estão ali só querendo aproveitar o momento de entretenimento e de 3670 
forma legal, dentro dos parâmetros da lei, em comerciantes que estão ali 3671 
vendendo, usufruindo e gerando impostos para o município e assim vê que as 3672 
viaturas que deveriam estar rondando as nossas casas, os nossos bairros, as 3673 
nossas comunidades, estão lá para o primeiro jovens. Isso é inadmissível tá 3674 
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entendendo, senhor Prefeito? Eu acho que, eu acho que assim, eu sempre passo 3675 

e converso com os empresários, comerciantes locais, eles falam “ah, mas o que 3676 
que vai fazer? Já tentamos na Prefeitura, nada resolve, tentamos com alguns 3677 
Vereadores”... Peço até ao vereador Maikon que está aqui, por favor senhor 3678 
Vereador Maikon, dá uma analisada com calma quando você puder esse 3679 
problema na Câmara dos Vereadores, porque assim, o pessoal já está cansado, 3680 

Prefeito. Aonde estão as nossas prioridades nesse Plano Diretor? Sabe, vamos 3681 
tentar observar isso com mais calma porque se realmente a gente vai escolher 3682 
quais são os próximos 10 (dez) anos para a nossa cidade, eu como faço parte 3683 
dessa cidade, falo com a menor vigência que daqui 10 (dez) anos quando eu 3684 
estiver com meus filhos, eu possa olhar o Plano Diretor, o desenvolvimento da 3685 

minha cidade e falar eu participei. Isso é democracia, é a participação popular 3686 
de todos, das autoridades e dos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Sr. 3687 

Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama a Sra. Maria da Graça 3688 

Agostinho por 2 (dois) minutos. Maria da Graça? Sr. Raylton dos Santos. 3689 
Raylton? Flora Neves? Não havendo o comparecimento destas duas pessoas, 3690 
passa a palavra para Sra. Flora Neves, representando a Associação Coletivo 3691 

UC da Ilha, por 5 (cinco) minutos.Sra. Flora Neves diz: “Em nome do professor 3692 
e ex-Vereador Lino Peres, representante aqui no Espaço Democrático do Fórum 3693 
da Cidade, cumprimentamos a sociedade aqui ainda presente, aqueles que 3694 

estiveram aqui hoje tentando exercer o seu direito democrático e cidadão de 3695 
discutir o Plano Diretor dessa cidade. A gente agradece também ao Angelo 3696 

Arruda que sugeriu a Floripamanhã e o Prefeito que fizessem as Audiências, de 3697 
qualquer jeito, só fazer do jeito que está sendo aqui hoje, fake, onde a gente só 3698 

fala e não tem, não ouve as as respostas e tem pouquíssimas garantias de que 3699 

as nossas falas vão ser inseridas e consideradas realmente no Plano Diretor 3700 
dessa cidade. Nós somos o Coletivo UC da Ilha, uma entidade que trabalha com 3701 

unidades de conservação desde 2008 (dois mil e oito) em Florianópolis, a gente 3702 
integra o Conselho do Parque Natural Municipal do Maciço do Morro da Cruz, do 3703 

Parque Natural Municipal das Dunas do Santinho, o Monumento Natural da 3704 
Galheta, o Monumento Natural da Lagoa do Peri e da Reserva Extrativista 3705 

Marinha do Pirajubaé. A gente vem aqui levantar alguns pontos que para a gente 3706 
são caros e que a gente considera de relevância e importância. Já foram muito 3707 
citadas as áreas verdes de lazer e aqui na região central nós temos 1,1% (um 3708 
vírgula um por cento) de áreas verdes de lazer, enquanto a gente deveria ter 3709 

10% (dez por cento) da área, dessa região do Distrito Sede, como áreas verdes 3710 
de lazer. A gente integra o Movimento da Ponta do Coral, 100% (cem por cento) 3711 
pública, que defende o Parque Cultural das Três Pontas na região da Beira Mar, 3712 
uma área que carece de áreas públicas de lazer, de esporte… são 5 (cinco) 3713 
minutos, eu sou uma entidade da sociedade civil, 5 (cinco) minutos e meio. Sr. 3714 

Carlos Alvarenga interrompe: “Sim, é 5 (cinco) minutos mesmo, tá certo. Então, 3715 
por favor, corrija e coloque mais 3 (três) minutos. Eu que peço desculpas.Sra. 3716 

Flora Neves retoma: “Obrigada. A gente lembra também do aterro da Via 3717 
Expressa Sul que foi destruído a Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé, 3718 
tiraram durante muitos anos areia de dentro do Beixio da RESEX, matando o 3719 
camarão, matando berbigão dessa cidade que é hoje orgulho, mas que houve a 3720 
mortandade também por causa desse grande aterro, ele foi construído com a 3721 
alegação de ser de interesse público a obra e hoje ele está com o risco de ser 3722 
privatizado, colocando as áreas dessas terras numa bolsa de valores para a 3723 
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construção imobiliária. Então a gente requer e exige que essa área, assim como 3724 

os as lideranças aqui do bairro já solicitaram, que essa área seja mantida como 3725 
área verde de lazer, que sejam implementados o Parque Urbano Aterro da Baía 3726 
Sul, que seja implementado o Pomar dos Ciclistas e tantas áreas que as 3727 
comunidades já vem ocupando e de forma popular. A gente é não pode aceitar 3728 
a flexibilização de áreas de preservação limitada nas encostas dos morros como 3729 

moeda de troca, colocando a população que vive nessas áreas em risco, 3730 
aumentando a pressão sobre as nossas unidades de conservação, as 3731 
comunidades que ocupam os morros, como também já foi falado aqui, a gente 3732 
sabe que não ocupam porque querem, ocupam porque precisam. Quando não 3733 
há política habitacional, ocupar é um direito sim, a gente já ouviu também que 3734 

até hoje as últimas gestões pouquíssimas casas fizeram, enquanto a gente tem 3735 
um déficit enorme no município. Liberar áreas de construções em áreas alagadas 3736 

não está na nossa legislação federal, tem vários pontos da nossa legislação 3737 

federal que estão sendo considerados aqui, a começar pelo modo de fazer essas 3738 
audiências públicas que não estão sendo de fato democráticas como preconiza 3739 
o Estatuto da Cidade. E mobilidade urbana, ciclovias, já foi citado também, mas 3740 

eu lembro de que a gente precisa uma cidade que pense a bicicleta, a gente tem 3741 
bairros que são muito próximos, que são 6 (seis) km, 5 (cinco) km, 8 (oito) km e 3742 
isso facilmente se faria de bicicleta, a gente tem uma demanda reprimida de 3743 

pessoas que gostariam de usar a bicicleta como meio de transporte e que não o 3744 
fazem por falta de segurança e é desse tipo de segurança pública que a gente 3745 

tem que falar aqui, porque fazer praça não garante segurança pública, praça com 3746 
estilo gourmetizado e outra coisa, como que a gente pode garantir o aumento da 3747 
densidade em regiões onde não há garantia de moradia, de saneamento, de 3748 

transporte público, não tem diversos outros serviços públicos como escolas, qual 3749 
é a garantia que a gente tem dessa Prefeitura? Qual é a moeda de troca para 3750 

estar fazendo essa revisão desse jeito, assim como foi feito o Plano Diretor que 3751 
a gente discutiu durante décadas na Câmara Setorial do Fórum da Cidade, na 3752 

Câmara Ambiental e foi passado com 600 (seiscentas) emendas, 300 (trezentas) 3753 
aprovadas, esse Plano que está aí, agora vamos fazer uma outra revisão 3754 

desconsiderando todas as falas da população, fazendo as Audiências pro-forme, 3755 
sem considerar elas. A gente não aceita isso, a gente vai judicialmente recorrer 3756 
a isso o quanto puder. Obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que 3757 
agradecemos” e antes de passar a palavra para Sr.Leonardo Carvalho Pirola, 3758 

vou passar a chamar os próximos 4 (quatro): Sra. Fernanda do Canto não vai 3759 
mais falar, Sr. Rafael Freitas, Sr. Leonardo Regis, Sra. Tania Teixeira e Sr. 3760 
Carlos Leite. Sr. Leonardo Carvalho Pirola, sua palavra. Leonardo Carvalho, 3761 
não? Não comparecendo passa a palavra para o Sr.  Rafael Freitas, por 2 (dois) 3762 
minutos. Sr. Rafael Freitas diz: “Boa noite a todos, boa noite a todas e todos. 3763 

Prefeito Topázio, o senhor tem uma grande oportunidade esse ano, o senhor 3764 
assumiu a Prefeitura de Florianópolis, está conduzindo o Plano Diretor, essa 3765 

revisão e o que a comunidade quer… Eu assisti pelo YouTube, então quero 3766 
deixar uma boa noite a todas e todos. Alex, pessoal do Maciço do Morro da Cruz, 3767 
é isso aí, é importante a visibilidade, depois eu vou falar um pouquinho da falta 3768 
de educação que o Vereador fez, falar isso aí e ir embora, arrotou, falou o que 3769 
quis e foi embora. Talvez ele esqueceu, deveria ter estudado, já que ele é daqui, 3770 
ele devia ter estudado se ele não viveu, porque faz 100 (cem) anos que as 3771 
pessoas que moravam no Rio da Bulha foram expulsas dali e foram mandadas 3772 

DocuSign Envelope ID: D89D9988-B6BA-4C5E-8447-A332F8EBC808



 
 

 

Página 78 de 95 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

para o Maciço do Morro da Cruz, então tem um dever históricom um 3773 

compromisso histórico, aquelas pessoas que moram lá, as lavadeiras que 3774 
moram no morro, elas não foram por escolha, elas foram expulsas da onde elas 3775 
morava, que hoje é a Hercílio Luz, hoje não existe nem mais um Rio da Bulha, 3776 
está ali embaixo, né? É importante a gente pensar em uma cidade de todos, para 3777 
todos e Florianópolis não é uma cidade que a gente merece, é uma cidade que 3778 

a gente pode, o que pode Florianópolis? A gente fala muito assim: o que eu quero 3779 
de Florianópolis? E o que que Florianópolis consegue suportar? Porque uma 3780 
questão muito egoísta nossa, daqui a 50 (cinquenta) anos gente, não vai ter 3781 
ninguém aqui, talvez os jovens né, mas pode ter 100 (cem) anos não tem 3782 
ninguém mais vivo e qual é o marco que… aí o senhor pode deixar o marco da 3783 

sua gestão e pode-se pensar até em continuar, se for pensado na sua gestão, 3784 
na sua cara, porque o senhor é uma pessoa que está aqui até às 11 (onze) horas 3785 

da noite, o Gean não estaria aqui, não iria nenhuma Audiência e a gente sabe 3786 

disso. Então, esse Plano que veio, ele veio pelo Gean, mas ele vai sair pelo 3787 
senhor, a sua assinatura e o senhor pode fazer diferente e eu tenho certeza que 3788 
o senhor vai fazer diferente. No mínimo, a gente tá pedindo o mínimo gente, a 3789 

gente não tá falando, obrigando, vamos ter oficinas participativas, a gente tá 3790 
falando por devolutiva, para a gente saber se a gente foi ouvido e cobrar que o 3791 
que a gente colocou como prioridade, vá para a minuta. São coisas simples que 3792 

a gente está pedindo, a gente não pedindo nada mais do que o direito, é um 3793 
direito nosso. Então uma boa noite a todos que estão aqui, esses vão ficar 3794 

gravados, tem 300 (trezentas) pessoas que assistem esses vídeos no YouTube, 3795 
é muito pouco gente. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama o Sr. 3796 
Leonardo Regis Sr. Carlos Alvarenga diz: “Tânia Teixeira? OK, por 2 (dois) 3797 

minutos” Sra. Tânia Teixeira diz: “Boa noite a todos, boa noite a mesa prefeito, 3798 
isso aqui é para o senhor prefeito, meu nome é Tânia Teixeira sou moradora do 3799 

Monte Verde a 40 anos, venho nessa audiência para aclamar socorro para o 3800 
meio ambiente do nosso bairro que está sendo consumido por construções 3801 

desenfreadas, avançando cada vez mais os morros desmatando as reservas e 3802 
a vida silvestre que lá temos, precisamos que a prefeitura faça alguma coisa para 3803 

não deixar isso evoluir, cada dia tem uma construção nova, construções 3804 
construída por pessoas com a finalidade econômica, eles já passaram das torres 3805 
de energia estão desmatando tudo, por favor temos que parar com isso, senão 3806 
logo teremos que mudar o nome do bairro de Monte Verde para um Monte de 3807 

Casas ,é uma tragédia anunciada, essa área faz parte da reserva refúgio da vida 3808 
Silvestre principal do Miambi, cadê a fiscalização cadê a reserva, senhor prefeito 3809 
o bairro Monte Verde como sempre é esquecido pelo poder público, crescemos 3810 
em 5 anos 3 vezes e a nossa população é, a população, e não temos escola 3811 
pública municipal e posto de saúde sempre dividindo com os outros bairros, e 3812 

vocês ainda quero centralizar tudo isso, como? Para concluir não sou contra o 3813 
Progresso, porém da forma que está sendo tratado esse plano diretor, às 3814 

pressas, sem oficina para a comunidade se manifestar, sem revisão dos das 3815 
minutas a ilha não vai aguentar acorda Florianópolis, por favor, obrigado. Sr. 3816 
Carlos Alvarenga diz: “Nós agradecemos” e antes de passar a palavra para o Sr. 3817 
Carlos Leite representando da Escola, vou chamar os próximos: Sra. Cecília 3818 
Campos, Sra. Felícia Mac Beltrão Campos, Sra. Rosângela Campos, é 3819 
RodeAnélioMartins, não vai falar mais, Sra. Graziella Del Mônaco. Sr. Carlos 3820 
Leite é sua palavra por 5 (cinco) minutos que diz: “Boa noite a todos, é, eu sou 3821 
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representante do Sinduscon no conselho da cidade já no segundo mandato né 3822 

e tem participado de todas as audiências públicas, não é, desse neste momento, 3823 
a exemplo de vários outros representantes do próprio conselho da cidade, do 3824 
prefeito, e de uma série de vereadores inclusive o vereador Renato, vereador 3825 
Maycon, é, tão conosco presentes, aqui tem sido 2 (dois) dos mais assíduos, 3826 
não é, isso para mim já é um alento porque nos últimos 20 (vinte) anos tendo 3827 

participado, lá na época do núcleo gestor, e até antes disso, não é, não havia 3828 
essa efetiva participação dos nossos representantes seja do poder executivo, 3829 
seja do poder legislativo, nas discussões que aconteciam nas comunidades, 3830 
então eu tenho esperança de que realmente aquilo que nós estamos ouvindo, 3831 
não é, nessas audiências anteriores, na de hoje, nas próximas que virão, é, seja 3832 

levado em conta quando esses temas chegarem lá no conselho da cidade e 3833 
posteriormente na Câmara de vereadores, aqui no nosso distrito sede, não é, na 3834 

sede insular, é, a questão do uso comercial, uso residencial, uso múltiplo, a 3835 

questão da unidade de conservação com sobreposição de áreas privadas, APP, 3836 
como o zoneamento, são problemas que existem em todos os outros distritos da 3837 
ilha, não é, e é por isso juntamente com a questão da habitação de interesse 3838 

social que tem sido muito falada, mas principalmente aqui foi muito realçada, que 3839 
nós não podemos esperar para 2024 (dois mil e vinte e quatro), nós temos 3840 
problemas urgentes que precisam ser resolvidos aqui na nossa cidade, na nossa 3841 

ilha, e que precisam ser debatidos, realmente debatidos e discutidos, e tem muita 3842 
gente cobrando não é da prefeitura que ela deveria organizar oficinas que ela 3843 

deveria fazer isso ou fazer aquilo, mas eu entendo que nós também temos a 3844 
nossa obrigação de provocar essa discussão, não é, e dentro dessa forma de de 3845 
entendimento eu combinei, vocês vejam, não é o Sinduscon conversou com a 3846 

vereadora Carla Ayres, e conversou com o vereador Marquito, conversou com o 3847 
vereador Afrânio, e nós estamos organizando um seminário, uma oficina técnica, 3848 

não é, um debate sobre (***) e zonas especiais de interesse social no dia 28 3849 
(vinte e oito) de julho, às 14:00 (quatorze), na Câmara de vereadores, quero 3850 

deixar aqui o convite para todos que tem interesse nesse nessa discussão 3851 
efetivamente participem, então o maior exemplo eu acho que de que temos que 3852 

ter um diálogo esse, não é, o grande vilão que dizem aí da construção civil, 3853 
embora as pessoas não saibam, é que a quantidade de metros quadrados 3854 
construídos pelas construtoras, ou pelas maiores construtoras aqui de 3855 
Florianópolis, é muito menor que a quantidade total de metros quadrados 3856 

construídos por cada um de nós individualmente nas várias dezenas, centenas 3857 
ou até milhares de casas que foram construídas ao longo dos últimos anos aqui 3858 
em Florianópolis, então nós temos que nos unir, temos que parar com essa 3859 
história de nós e eles, né, os contra e os a favor, e vamos buscar as soluções, 3860 
não é, para os nossos problemas, não é, não tenho dúvidas sobre isso aí um 3861 

outro motivo do não dá para esperar até um arquiteto que veio de São Paulo, do 3862 
Paraíso, para o Paraíso, não é, ele levantou bem a questão, a 482 (quatrocentos 3863 

e oitenta e dois), ela é muito complicada, não é, ficou muito complicada ficou 3864 
uma colcha de retalho, então os funcionários da prefeitura tem uma dificuldade 3865 
na interpretação, tem medo de tomar decisões porque uma série de 3866 
regulamentações que deveriam ter sido feitas não foram feitas, e agora nós 3867 
precisamos resolver porque senão vai continuar sempre esse problema e de 3868 
repente, pode ser que tenha gente que tenha interesse que o problema continue, 3869 
não é, quando na realidade que nós precisamos é resolver os problemas, hã já 3870 
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falei da não é da presença do prefeito, de vereadores, e se comentou, tem se 3871 

comentado em todas as audiências, não é, do porque nós estamos aqui que 3872 
houve uma judicialização, não tem dúvida houve isso não é, mas eu acho que o 3873 
que nos trouxe aqui mesmo é que nós vivemos uma democracia e essa 3874 
democracia através do seu sistema de pesos e contrapesos ouviu é um grupo 3875 
que se insurgiu contra a decisão estavam sendo tomadas, e essa democracia, 3876 

através não é da do Ministério público, através da justiça, é que efetivamente 3877 
nós nos trouxe até aqui que estamos podendo participar né, são 23 (vinte e três) 3878 
horas e 36 (trinta e seis) minutos, estamos podendo participar de uma audiência 3879 
pública, não é, com muito debate, não é, muito debate, muita informação, e só 3880 
temos então que louvar essa nossa democracia, e para encerrar é só por uma 3881 

questão de justiça no intervalo foi falado que tinha fila de gente para entrar fora 3882 
do prédio, eu tomei o cuidado de lá verificar e não tinha ninguém fora do prédio 3883 

para entrar em torno das 19:00 (dezenove), existiram umas 10 (dez) ou 15 3884 

(quinze) pessoas tentando entrar aqui no plenário, que já estava quase todo 3885 
lotado, que depois foi permitido o acesso a elas, então por uma questão de 3886 
justiça eu acho que esse registro importante de ser feito, muito obrigado. Sr. 3887 

Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e passa a palavra para a Sra. 3888 
Cecília Campos, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite, senhoras e senhores, 3889 
gostaria de utilizar a minha fala para trazer à tona a obscuridade do processo de 3890 

revisão do plano diretor que estamos vivendo agora, a proposta de alteração ao 3891 
texto do plano diretor, de 2014 (dos mil e quatorze), foi apresentada pela 3892 

prefeitura à população em primeiro de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 3893 
porém já não está mais sendo considerada como um dos materiais para esta 3894 
revisão, diante disso pergunto como revisar um plano diretor sem uma proposta 3895 

de revisão ao texto da lei atual? Revezando 340 (trezentos e quarenta) artigos 3896 
do plano diretor vigente e adivinhando quais serão alterados, revogados ou 3897 

inseridos? Infelizmente a resposta é sim. O processo de revisão do plano diretor 3898 
que nos traz aqui hoje impossibilitou análises e sugestões por parte da 3899 

comunidade, na proposta de revisão, aquela publicada em dezembro de 2021 3900 
(dois mil e vinte e um), era possível visualizar que o artigo 66 (sessenta) a trazia 3901 

contradição com o regramento de 3 (três) leis federais, pois admitiu aumento de 3902 
gabarito e a altura da edificação para a implantação de garagem sem pilotis em 3903 
áreas onde não seria indicada a execução de subsolos devido à 3904 
comprometimento do lençol freático ou aquíferos, ou por ser área alagável ou 3905 

inundável, técnicos do IPUF que não foram convidados a participar da 3906 
elaboração dessa proposta de revisão do plano diretor, alertaram em documento 3907 
que não é adequado criar mecanismos que favoreçam a ocupação dessas áreas 3908 
alagáveis conforme a lei federal do estatuto da cidade, a Política Nacional de 3909 
Proteção e Defesa Civil, e o plano nacional de recursos hídricos, destaco aqui 3910 

que o pilar de revisão número 9 (nove), que trata de valorizar a arquitetura 3911 
sustentável e de qualidade, tem como uma de suas diretrizes, favorecer o uso 3912 

de pilotis no pavimento térreo em áreas suscetíveis ao alagamento ou com 3913 
presença de aquífero, então eu pergunto, senhoras e senhores, qual o 3914 
embasamento técnico para a elaboração dessa diretriz do pilar número 9 3915 
(nove)que contrapõem ao regramento que se contraponha o regramento dessas 3916 
3 (três) leis federais, em que momento foram discutidas as diretrizes e as 3917 
propostas de adensamento em aumento de gabaritos com a população? A nova 3918 
proposta, nova minuta, vai manter esse tipo de diretriz? Fato é, esse processo 3919 
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de revisam está descumprindo o artigo 43 (quarenta e três) do Estatuto da 3920 

Cidade que determina. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama a Sra. 3921 
Felícia Mac Beltrão Campos, 2 (dois) minutos que diz: Boa noite pessoal, é, eu 3922 
falo aqui como jovem e como parcela da população que vai herdar essa cidade, 3923 
então a gente sabe que o que está acontecendo aqui hoje não é uma 3924 
deliberação, não é um debate, não é um diálogo, isso aqui é uma farsa é uma 3925 

oitiva que não tem caráter deliberativo, então é muito frustrante para nós como 3926 
quem vai herdar as decisões que vão ser tomadas, não é, pela Prefeitura e pela 3927 
Câmara de Vereadores, é muito frustrante a gente saber que é assim que as 3928 
coisas estão acontecendo, então fica aqui um repúdio manifesto, não é, além de 3929 
um dos princípios do plano diretor vigente ser a preservação do meio ambiente, 3930 

temos outros princípios bastante importante no artigo 5 (cinco), que diz, as 3931 
licenças de construir dependeram das garantias do fornecimento de 3932 

infraestrutura em especial água, luz, escoamento predial, esgoto e acrescenta 3933 

que o crescimento previsto para os diversos distritos do município se baseia em 3934 
uma oferta crescente de infraestrutura, pois bem diante disso não podemos 3935 
ignorar que o adensamento em uma região já bastante urbanizada como 3936 

Itacorubi, Córrego Grande, e Santa Mônica pode proporcionar durante uma onda 3937 
de calor, a exemplo como essas que estão acontecendo agora, né, na Europa, 3938 
condições que comprometem a saúde do cidadão em especial os mais 3939 

vulneráveis crianças e idosos, além disso com o processo de elevação do nível 3940 
do mar tem essa fragilização de toda a infraestrutura urbana, inclusive do 3941 

sistema de saneamento básico, algo que já vemos acontecer todo o verão na 3942 
cidade de Florianópolis, com adensamento sazonal, a prefeitura de Florianópolis 3943 
tem consciência disso, tanto é que elaborou mapas onde se observa a 3944 

demarcação de áreas inundáveis exatamente na região do bairro Santa Mônica, 3945 
e sabemos que esse problema tende a se intensificar e a área alagável pode ser 3946 
ainda maior, abrangendo Shopping Vila Romana, e parte do parque ecológico 3947 

do Córrego Grande, avançando sobre as localidades do Jardim Anchieta e 3948 

adjacências, essas informações científicas, essas informações científicas são 3949 
bastante relevantes e deveriam nortear as ações deste Plano Diretor, ainda mais 3950 

Florianópolis sendo uma cidade que é uma vanguarda de tecnologia informação, 3951 
né gente?! com 2 (duas) universidades extremamente conceituadas aqui além 3952 
de todas as empresas de tecnologia informação, né?! mas o que se vê é a 3953 
intensificação de centralidades altamente nessas áreas alagáveis no entorno do 3954 

manguezal, é, queremos a realização de debates com a participação plena da 3955 
comunidade das diferentes instituições que acompanham. Sr. Carlos Alvarenga 3956 
diz: “Muito obrigado” e chama a Sra. Rosangela Campos, representando o 3957 
Fórum da Bacia do Itacorubi, por 5 (cinco) minutos que diz: “Boa noite, 3958 
senhores senhoras, em abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), 42 (quarenta e 3959 

duas) entidades comunitárias solicitaram a comissão multidisciplinar da 3960 
prefeitura, a realização de debates nos bairros da cidade para nivelamento de 3961 

informações e capacitação da população, essa comissão se negou a realizar 3962 
essa sua, essa sua atribuição e delegou as lideranças comunitárias essa 3963 
responsabilidade sem promover capacitação ou dar qualquer apoio técnico 3964 
material, ou de recursos financeiros, o fórum da bacia Itacurubi realizou reuniões 3965 
emergenciais, então, com as comunidades dos bairros da bacia para informar 3966 
minimamente sobre a existência do processo de revisão, os materiais contidos 3967 
no site da prefeitura, e as propostas de alteração do plano diretor expressas na 3968 
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minuta de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), que especificavam a 3969 

intenção da prefeitura em revogar, alterar ou inserir artigos conforme os 3970 
seguintes alterações que foram consideradas prejudiciais à coletividade, quanto 3971 
às apps então, a, alteração de artigo que preserva as APPs de topo de morro de 3972 
toda a cidade, deixando desprotegidas 800 (oitocentas) áreas de APP no topo 3973 
de morro, equivalente a 800 (oitocentos) Campos de futebol, vai ser necessário 3974 

inserir o dispositivo no atual plano diretor vigente com a especificação do cálculo 3975 
de app de topo de morro de acordo com a resolução Conama 303 (trezentos e 3976 
três) de 2002 (dois mil e dois) adotada até então pela prefeitura, e que protegeu 3977 
a totalidade das APPs de topo de morro até hoje, inserção de artigo que 3978 
possibilita a redefinição da caracterização das APP e APLs pelo próprio 3979 

proprietário, baseada em IPUF, sem a garantia de isonomia e transparência das 3980 
ações do poder público, na tabela de adequação de usos, a ampliação dos usos 3981 

em APL inclusive para pólos geradores de tráfego (***), sem limitação de porte, 3982 

tais como condomínios multifamiliares, motéis, casas noturnas estádios, 3983 
ginásios, creches, escolas, usos comerciais, e de serviços estacionamento com 3984 
desmatamento dessas áreas até então resguardadas por suas características 3985 

ambientais, o uso e ocupação da de áreas de preservação limitada está mais 3986 
permissivo do que as RPs, que são áreas residenciais predominantes, que é 3987 
uma área urbana, quanto ao uso de AVLs como estacionamento, no item “c “ nós 3988 

temos, inserção de artigo que dispensa a existência de estacionamento em 3989 
restaurantes, bares e afins, e nos comércios e serviços de até 250 (duzentos e 3990 

cinquenta) metros em todos os distritos sede, são 13 (treze) bairros, e ainda 3991 
revogação de artigo que exige vagas de estacionamento rotativo para visitantes 3992 
em condomínios multifamiliares e edificações de serviço do tipo ambulatórios, 3993 

laboratórios, clínicas, Pronto Socorro, postos de saúde, e consultórios, bancos e 3994 
escritórios em geral, e conectando com isso fazendo muita, muito sentido, 3995 

alteração do artigo 58 (cinquenta e oito) do Plano Diretor que permite o uso de 3996 
áreas verdes de lazer como estacionamento, então não cobra de uns e usa as 3997 

áreas, é, públicas, lembrando que nos artigos 57 (cinquenta e sete), 58 3998 
(cinquenta e oito) do Plano Diretor as áreas verdes de lazer são os espaços 3999 

urbanos ao ar livre de uso e domínio público para a prática de atividades de lazer 4000 
e recreação, para a preservação da cobertura vegetal, onde será permitida 4001 
apenas a construção de equipamentos de apoio ao lazer ao ar livre a prefeitura 4002 
está flexibilizando exigências de vagas de estacionamento, mediante o uso de 4003 

áreas públicas em detrimento do interesse coletivo, quanto ao uso de AVLS para 4004 
a construção de edificações variadas, esse mesmo artigo 58 (cinquenta e oito) 4005 
da minuta de revisão do plano diretor, está propondo o uso e ocupação de áreas 4006 
verdes de lazer de porte, sem dizer qual é o porte, para a construção de 4007 
edificações para fins administrativos, educacionais, comerciais e de serviços, 4008 

além de estacionamentos, pergunta as áreas verdes de lazer serão usadas como 4009 
área comunitária institucional? Qual é o porte dessas AVLs que vão ser ter esse 4010 

destino atroz, entendemos que as AVLs devem ser mantidas com o uso previsto 4011 
nos artigos 57 (cinquenta e sete), 58 (cinquenta e oito com taxa de 4012 
impermeabilização em 5% (cinco por cento), quanto a diminuição da exigência 4013 
de 50% (cinquenta por cento) das áreas verdes de lazer, IACIs sem 4014 
parcelamento do solo, o artigo 90 (noventa) da minuta de revisão do Plano 4015 
Diretor esse daquela de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), determina 4016 
que os loteamentos ir e parcelamentos sejam feitas a reserva de apenas 1.000 4017 
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(um mil) m² de área verde, lazer de forma somada ou seja não mais continua, 4018 

deverão ser área mínima total de 500 (quinhentos) metros preferencialmente 4019 
contínua, as ACIS, não é, é, eu acho que eu vou me resumir um pouco mais, 4020 
permissão do uso e ocupação de AVLs de porte para resumir construção de 4021 
edificações para fins administrativos, educacionais comerciais, e de serviços, 4022 
estacionamentos dispensando a exigência de estacionamento revogação do 4023 

artigo que exigia vagas de estacionamento rotativo para visitantes em 4024 
condomínios multifamiliares, está propondo. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 4025 
obrigado pela sua manifestação” e chama a Sra. Graziella Del Mônaco, antes de 4026 
passar a palavra para Sra.Graziella, chamar os próximos 4 (quatro): Sr. 4027 
Fernando Sartori, não vai irá mais se manifestar, Sra. Deize Christophe (não 4028 

falou), Sr. Alexandre Cavalcanti, Sr. Fernando Silvio Assunção é Tiago Bolan 4029 
não irá mais se manifestar, Sr. Alex Correia. Graziella Del Mônaco, ok, Sra. 4030 

Grazie Christophe, Grazie Christophe??? Não se apresentando chama o Sr. 4031 

Alexandre Cavalcanti, representando o Conselho Local de Saúde, por 5 (cinco) 4032 
minutos que diz: Boa noite pessoal, estamos resistindo aqui até esse horário, 4033 
não é, vou tentar resumir bastante que a nossa fala, bom, o conselho local de 4034 

saúde do saco grande, a gente faz o controle social do posto de saúde, tá, 4035 
quando a saúde está mal é o primeiro sintoma que a cidade está mal, que a 4036 
gestão está mal, nós estamos com uma série de problemas ali, coitado do doutor 4037 

Paraná, não é, nós estamos dando trabalho para ele, mas nós temos 7(sete) 4038 
equipes de saúde, e estamos com uma série de problemas, cada equipe atende 4039 

uma área geográfica ali da região, e as nossas equipes têm um atendimento de 4040 
2.500 (dois mil e quinhentas) pessoas por mês, então é só multiplicar 2.500 (dois 4041 
mil e quinhentas), 7 (sete) equipes a gente tem uma noção do que é a nossa 4042 

região ali, nós começamos aqui questionando esse a divisam distrital nós 4043 
achamos que não devemos fazer parte do centro, olha só, o horário nosso 4044 

pessoal já foi embora, não tem mais ônibus para ir para lá né, nós queremos um 4045 
distrito do Monte Verde, saco grande, João Paulo e ainda se deixar a gente rouba 4046 

o Caco Pé, tá, porque a rodovia do João Paulo a Virgílio Várzea Haroldo Galván, 4047 
é uma é uma estrutura, nós já somos a centralidade do Monte Verde, nós temos 4048 
ali os equipamentos, como chama né os grandes mercados, grandes shoppings, 4049 

as grandes lojas que funcionam 7 (sete) dias por semana até alguns 24 (vinte e 4050 
quatro) horas, quando dá às 7 (set) da noite, o Coronel sabe, o que sai dali de 4051 
motoboy é dos aplicativos do Monte Verde, do saco grande, do shopping para 4052 

atender esses 2 braços, né, da nossa bacia que vão atender ali, a nós, tem uma 4053 
série de coisinhas que nós temos que melhorar nessa região, no João Paulo tem 4054 
uma série de construções que vão ficar prontas futuramente, deve ir tudo para o 4055 
caco pé, quando ficar pronto aquilo ali Araújo, como é que vai ficar aquele acesso 4056 
que fizeram para SC 401 (quatrocentos e um)? Deu um acidente sábado, deu 4057 

ontem, deu hoje, aquele da moto, e os conseguiram fazer um acesso por dentro 4058 
do outro e os 2 (dois) dão de frente num ponto de ônibus, aí tem a saída o Galina 4059 

diz que vai construir um negócio elevados e que gigantesco que vai vir até o 4060 
Sebrae, que vai melhorar vai o sei lá uns 300 (trezentos), 400.000.000 4061 
(quatrocentos milhões), vai tirar o gargalo dali vai trazer ali para a frente do 4062 
Sebrae, para a subida da curva da morte, que ali são 2 (duas) pistas alguém 4063 
autorizou lá que umas meia dúzia de casas fizesse um acesso absurdo, ali é 4064 
para ter terceira pista, ciclovia para ligar a cidade dos 2 (dois) lados, tanto ali o 4065 
do João Paulo com uma mania Vicente do Monte Verde, e tão fazendo coisas 4066 
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que não tem sentido, e nós moradores nós a gente sabe o muita coisa, por isso 4067 

que a gente precisa avisar a passar para vocês o que está acontecendo, como 4068 
exemplo quando foram construir aquelas 2 (duas) lojas de construção e à 4069 
churrascaria que disputaram para ver quem inaugurava primeiro, empurrar o Rio 4070 
para lá e disseram que era um Valo, e aí nós falamos só se chover 50 4071 
(quinhentos) mm da lua cheia e teve a maré alta vai encher, sei lá deve estar 4072 

pagando até hoje os carros que a BMW que apareceu baiano, né, nós queremos 4073 
que seja criada o comitê da bacia hidrográfica do saco grande, nós temos 8 rios 4074 
entre o João Paulo e o caco pé, Rio, água, é alimento essencial, nós temos que 4075 
preservar, e os nossos rios estão para lá e para cá, no prefeitura disponibilizou 4076 
ali tem descrevendo os rios, tem nome de rio faltando, nome de rio errado, os 4077 

rios, uma confusão, o tratamento que nós estamos dando aos rios se olhar no 4078 
Google, vai dar lá que é o Rio Vadic, se perguntar aos moradores é o Rio Pau 4079 

do Barco, se for lá na placa que a justiça colocou pôr termo ajustamento de 4080 

conduta lá para uma outra empresa que é errado, está a Rio do mel, tá tudo 4081 
errado, cada um chama no rio, se marcar uma reunião no lado do rio vai cada 4082 
um para um lado, porque nem o nome do Rio se sabe, aí nós vamos cuidar disso, 4083 

tá, tem é, é, um é essencial, então é essas informações básicas que nós temos 4084 
ali da região para mudar, lá na outra audiência eu falei é até da da sociedade 4085 
hípica que já passou a sua localização ali, isso pode ir lá para ratones, lá para o 4086 

norte para o Rio Vermelho, ali é um excelente local para construir moradia 4087 
popular, que tem muita gente que precisa ali, vou acho que só Araújo, que 4088 

conhece os demais não conhece o para cima do saco grande, chegar ali no posto 4089 
saúde subir a Belo Horizonte lá em cima, se vocês querem ver o que deu errado 4090 
nos planos diretores anteriores, o que que é uma cidade errada, não precisa ir 4091 

na favela da maré no Rio de Janeiro, vamos, é só chegar lá em frente ao posto 4092 
de saúde de grande subia Belo Horizonte, e olhar, muito obrigado. Sr. Carlos 4093 

Alvarenga diz: “Obrigado” e chama o Sr. Fernando Silva de Assunção, 4094 
representando UFECO, por 5 (cinco) minutos que diz: “Oh Topázio vou falar uma 4095 

coisa que, é, eu acho você uma pessoa que está se dispondo a ouvir o cidadão, 4096 
e infelizmente você herdou um elefante branco, um presente de grego do mais 4097 

podre do Jean, eu vou falar umas palavras duras, não se ofenda porque não é 4098 
pra você, eu queria que o Jean tivesse ouvindo, o que eu vou falar pro 4099 
comandante Araújo é para ele, então assim pessoal você sabe o que que é 4100 
consultivo e deliberativo? A gente já ouviu isso aqui várias vezes consultivo é o 4101 

seguinte a gente eles estão ouvindo a gente mas não obrigatoriamente vai ser 4102 
colocado no plano, isso que quer dizer, e eu acho legal fazer esse nivelamento 4103 
porque muita gente que vai assistir, bom, muita gente as 300 (trezentos) pessoas 4104 
como foi dito aí que vão assistir no YouTube não sabe o que quer dizer isso, eu 4105 

sou paulista não sou daqui moro aqui há 1 (um) ano eu amo essa cidade sabe 4106 

porquê? Não é porque aqui a cidade a ilha da magia, é que a ilha do pesadelo 4107 
porque quando falta água, falta luz, quebrou o adutor lá na Palhoça, depois que 4108 

voltou água para todo mundo demorou um dia a mais para voltar na minha casa, 4109 
eu amo isso aqui porque essa cidade me deu a minha família, minha esposa deu 4110 
meu filho que a criança mais linda de 9 (nove) meses, tá, aprendendo andar eu 4111 
perdi uma noite inteira para ficar aqui ouvindo um monte de coisa, falando um 4112 
monte de coisa que sequer vai ser levado em consideração, e essa 4113 
monstruosidade que está aqui, eu falei lá na barra da Lagoa, se isso aqui fosse 4114 
realmente um plano diretor para ser construído não tinha essa grade de 4115 
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segurança, não tinha segurança olhando feio ,um monte de gente aqui que falou 4116 

mal da prefeitura teve a foto a cara fotografada, não tinha isso ia ter um espaço 4117 
fechado, um sábado o dia inteiro, com hora extra paga para o servidor com 4118 
mesinha papel e caneta para todo mundo conversar, discutir, organizar sabe por 4119 
que eu falo isso não estou tirando da minha cabeça não, eu vivo mas eu nasci 4120 
em São José do Rio Preto, pode procurar aí na internet, lá a gente tem um plano 4121 

diretor acontece a cada 2 (dois) anos, e aí cada reunião feita em cada bairro, é 4122 
um sábado um dia inteiro discutido com a comunidade, os técnicos estariam na 4123 
mesma mesa que a comunidade, iam estar sentado hora que você não entende 4124 
um artigo, ele ia falar assim olha, que que é isso aqui, ele ia lá e te explicar, você 4125 
não tem que catar um dicionário inteiro, caçar na internet, fazer quase uma 4126 

faculdade de engenharia, de estrépito que vocês tão falando aí, para poder 4127 
entender um negócio que nem vai ser ouvido, eu queria falar para aquele senhor 4128 

alí, de terno, que eu não sei o nome, o moço, ou do tablet, isso, nascidos com, 4129 

você disse que as pessoas estão só reclamando e não estão caçando, como é 4130 
que fala, que precisa procurar mais formas de consertar as coisas, de arrumar 4131 
as coisas, mais meios de encontrar, né, não é essa, não calma, o senhor falou 4132 

do para positivamente, eu não estou te atacando, eu estou não estou te 4133 
atacando, né sim tudo bem, então eu retiro o que eu disse, tá, mas então, a gente 4134 
a gente tem a gente está colocando aqui para a prefeitura várias coisas, quer ver 4135 

um exemplo, eu disse já em outras reuniões, a nós não temos não se falar de 4136 
aparelhos de cultura nesse plano, aparelho de cultura não é um teatro particular 4137 

onde você paga dinheiro para alguém, não é um bar, não é uma boate, é um 4138 
teatro, é um anfiteatro, é uma praça, é esse tipo de aparelhos, são salas de 4139 
ensaio, onde a criança pode encerrar um teatro, uma mãe pode fazer uma aula 4140 

de dança, alguma coisa do tipo, não tem aparelhos de esporte, mas para os ricos 4141 
são feitos, aí foi feito lá uma quadra bonita, linda na beira mar, eu ando para 4142 

vários lugares da cidade porque eu sou artista, e trabalho como jornalista, 4143 
trabalho como assessor, e aí eu vejo, você quer ir no banheiro eu preciso 4144 

comprar uma água para o comerciante deixar usar o banheiro, mas quando você 4145 
vai na beira mar tem um banheiro lindo, automatizado você aperta um botão ele 4146 

se limpa, ele fala com você, ele fala onde estão as coisas, e eu, eu sou artista 4147 
sou artista de rua, eu sou palhaço de profissão, formado, estudado rodei o Brasil 4148 
inteiro, é, eu vi uma monstruosidade nessa cidade que é o seguinte, o 4149 
comandante Araújo quando a gente chamou uma plenária da cultura, ele disse 4150 

que a culpa da polícia engatilhar uma escopeta da cara de uma menina de 1 4151 
(um) m e 57 (cinquenta e sete) 47 (quarenta e sete) kg, a tratar ela como um 4152 
bandido, é porque ela não sabe escrever uma proposta para o trem lá da praça 4153 
lá para poder usar, falou está gravado, falou está gravado, senhor, eu retiro o 4154 
que eu disse para ele porque eu posso ter falado errado o que ele disse, você 4155 

falou que está gravado, e aí o que que acontece, isso é o que está acontecendo 4156 
com o plano diretor, é o que está acontecendo com o saneamento, eu amo essa 4157 

cidade porque ela me deu meu filho, mas eu tenho medo de criar o meu filho 4158 
aqui, porque eu não sei se meu filho vai sair na rua e não vai ser tratado como 4159 
bandido pela polícia, eu não sei se meu filho vai ter espaço para poder brincar 4160 
na rua, então se quer fazer um plano diretor de verdade, abre uma escola de 4161 
final de semana inteira, e conversa com as pessoas, não vem aqui ouvir garante 4162 
que o que ele está dizendo vai estar no papel. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 4163 
obrigado” e chama Sr. Alex Correia por 2 (dois) minutos que diz: Seguinte, eu 4164 
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sou manezinho do Morro da Mariquinha, vou fazer algumas colocações que Sr. 4165 

Topázio, e se o Ponte, devolvam o nosso centro, nós tínhamos a área de lazer 4166 
aqui no Centro Sul, aqui onde é o elefante branco ali da gente sabe, a família 4167 
que que regi ali ainda o Centro Sul durante 20 (vinte) anos, e ali nós tínhamos a 4168 
nossa área de lazer, de ressocialização com a cidade, o pessoal da Hercílio Luz, 4169 
o pessoal da Prainha, com todas as comunidades do maciço, aqui onde a gente 4170 

está é uma AVL, aqui era mar, não é, a 60 (sessenta) anos atrás, e que se 4171 
transformou hoje? No Tribunal de Contas, Ministério da fazenda, tribunal de 4172 
justiça, assembleia legislativa, olhem a vergonha de sair aqui agora à meia-noite 4173 
ao desafio uma mulher sair daqui agora e pegar ônibus aqui na frente da 4174 
assembleia, é um perigo, estamos pedindo é que seja feita equipamentos para 4175 

as comunidades ocuparem aquilo ali, com quiosque, com uma pista de skate, 4176 
está saindo lá na costeira a maior pista de skate do uma das maiores do Brasil, 4177 

seuTopázio vai andar de skate lá que ele prometeu, é, a Costeira do Pirajubaé 4178 

tem uma área de lazer linda, e o centro da cidade ainda não, é ali no Coqueiros 4179 
tem uma área de lazer linda, por que no continente pode aqui na ilha não pode? 4180 
Faça uma proposta ligar a ciclovia da beira-mar norte até bom a Silva Jardim, 4181 

por frente da CASAN, por frente da Passarela Nego Quirido, e liga na Silva 4182 
Jardim ali ou ia ficar uma beleza, outra questão preservem a nossa água do 4183 
maciço, as nossas nascentes, que tem a nossa história, das lavadeiras, o nosso 4184 

amigo aqui Rafael está fazendo um estudo lindo, que a resgatar a história da 4185 
nossas lavadeiras, daquelas mulheres que moravam no Rio da Boa, e foi expulsa 4186 

para o maciço, mas a gente tem muito orgulho de estar lá, que nem o que falou 4187 
que gostaria de morar, eu não tenho 5 (cinco) minutos porque eu esqueci ata, 4188 
mas é, eu tenho orgulho de morar  maciço Morro da Cruz e não troco por Jurerê, 4189 

porque a gente faz parte dessa cidade, a gente tem o mesmo direito, sábado a 4190 
gente fez um rolê, que nosso Prefeito teve o prazer de fazer o da Mariquinha, 4191 

que a inclusão do turismo na comunidade, está na hora da gente, o turista não 4192 
vim só para a praia, ele quer vir porque a gente sai daqui, vai pro Rio de Janeiro 4193 

ver morro se a gente tem morro aqui, então tá na hora dar valor pra gente aqui. 4194 
Obrigado. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Danilo, vou chamar os próximos 4. Danilo 4195 

Florêncio dos Santos, é, vereador Michael Costa, Luís Filipe Paiva e Marina 4196 
Caixeta representando o coletivo de viver, então Danilo Florêncio, por 2 (dois) 4197 
minutos.Sr. Danilo Florêncio diz: Boa noite a todos, agradeço a presença que 4198 
estão aqui ainda, uma das questões que eu acho que deveria se levantar de 4199 

primária, para todas as comunidades principalmente, é o distrital, não é, o maciço 4200 
do Morro da Cruz são mais de 23 (vinte e três) comunidades, e a gente não vê 4201 
nenhuma representação dentro do concelho, e nem dentro aqui também, não é, 4202 
a gente é uma cidade dentro de uma cidade, estamos sendo engolido por 4203 
prédios, não é, isso é interessante também, ou colocados em guetos, 4204 

praticamente tira nossas áreas de lazer, uma das coisas que a gente não vê a 4205 
manutenção do PAC, que é o plano de aceleração de crescimento que teve, as 4206 

manutenções das obras principalmente da CASAN, se cobra muito se fala que 4207 
haverá mais está limpa, mas não faz a manutenção dos esgoto que desce lá de 4208 
cima, que fizeram os canos ganharam dinheiro e não voltaram para fazer 4209 
manutenção, nessa parte, e claro a nossa escrituras públicas que foram 4210 
prometidas e até hoje não tivemos, não é, e é isso que eu acho que é importante, 4211 
saber onde estão os terrenos, onde vai ser construído, que é importante também, 4212 
trouxeram a presença, apresentaram os mapas onde vai ser construídas 4213 
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moradias populares, mas não voltaram mais, também, eu sei que o prefeito não 4214 

tem culpa, mas recebeu herdou, mas os técnicos sabiam disso, os antigos é, eu 4215 
acredito, sabe muito mais que isso, que quanto abre um projeto para a 4216 
comunidade não cumpre, políticos para mim é mentiroso, né, a gente espera que 4217 
isso é seja mudado, e que o prefeito possa estar subindo também todas as outras 4218 
comunidades, como o senhor tem subido, tenha ouvido a comunidade, e que nós 4219 

possamos ter uma se realmente regularizado, não dizer que é área invadida, 4220 
porque está ali não está sendo usada, alguém vai ocupar, como muitas outras 4221 
áreas da cidade a gente não vê a placa, não vê o nome, não está escrito, a gente 4222 
não sabe o que que é, se tiver realmente regularizado no papel, a gente vai saber 4223 
onde pode não pode construir, e claro tendo também auxílio na linguajar de que, 4224 

a burocracia para construir, está construindo final de semana, ou horários em 4225 
restritos, sem ter auxílio de um arquiteto, não é, isso que eu acho que é a 4226 

comunidade ou a Florianópolis inteira tem esse problema, constrói “à la vonté”, 4227 

não tem auxílio de um arquiteto e um engenheiro, isso também está faltando 4228 
engenheiro social, arquitetura social para nos ajudar a construir também, está 4229 
faltando esse detalhezinho, um olhar também social, e a gente espera também 4230 

que vocês possam estar subindo a comunidade. Sr. Carlos Alvarenga diz: 4231 
“Obrigado” e passa a palavra para o Vereador Maikon, por 5 (cinco) minutos que 4232 
diz: Boa noite senhores, sabem que eu coronel Araújo Gomes, não é, o coronel 4233 

Moreira César, se não ia ser perigoso, não é, coronel eu faço essa analogia para 4234 
trazer o nome do Capitão Sabas Nicolau, Sabas que 1896 (um mil oitocentos e 4235 

noventa e seis) antes em na revolução federalista salvou muitos legalistas, 4236 
também rebelde, é para Buenos Aires, deixou eles insegurança, mas eu falo, eu 4237 
falo do, do Sabas para trazer a questão do transporte aquaviário, porque 1896 4238 

(um mil oitocentos e noventa e seis) Sabas, Nicolau Sabas, ele fez o transporte 4239 
aquaviário da Dutra pista do Epic, até a região da aldeota da saudade o seu 4240 

vapor ainda de forma gratuita, e a gente não consegue fazer um transporte 4241 
aquaviário nessa cidade nos tempos atuais com muito mais tecnologia que nós 4242 

temos antigamente, disse isso porque algumas pessoas trouxeram aqui a 4243 
questão da do transporte aquaviário, prefeito é antes também de é trazer os 4244 

outros assuntos que eu tenho aqui, é, anotado, eu queria fazer uma referência 4245 
da questão das upas, gostaria que o senhor pudesse visitar a upas sul e a upa 4246 
norte e terminar definitivamente a expansão, ampliação das upas pediátricas que 4247 
o prefeito Gean Loureiro deixou de maneira precária, que inclusive está 4248 

resultando no colapso da saúde pública municipal do hospital infantil, convida o 4249 
senhor a visitar aquelas upas, bom, é, eu quero fazer uma referência ao Decreto 4250 
18.744 (dezoito mil setecentos e quarenta e quatro), que deu uma leitura mais 4251 
adequada para o artigo 119 (cento e dezenove) e 120 (cento e vinte) do Plano 4252 
Diretor, em relação às terras de marinha e a 11 (onze) à de 2 (duas) que é o que 4253 

regularmente regimenta a questão de demarcação de terreno de marinha, para 4254 
quem não sabe até 2006 (dois mil e seis), até 2006 (dois mil e seis), 16 4255 

(dezesseis) anos atrás, é pouco tempo, o maciço do morro da Cruz, o maciço do 4256 
Pantanal ali, uma da Costeira do Pirajubaé, Ratones, toda essa área toda a ilha 4257 
costeira era terreno de marinha, foi só a partir da Emenda Constitucional 46 4258 
(quarenta e seis), aprovada no Congresso Nacional, de autoria do Edson 4259 
Andrino, que todos os terrenos de Florianópolis deixaram de ser de terreno de 4260 
marinha, ou seja ninguém era dono de nada em Florianópolis antes de 2006 4261 
(dois mil e seis), tá então, a gente tá fazendo um debate que é um debate muito 4262 
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precoce perto de outros municípios que têm debate muito mais aflorados sobre 4263 

questão de ocupação de solo especificamente, eu falo isso porque esse decreto 4264 
ou 18.744 (dezoito mil setecentos e quarenta e quatro), ele foi construído no meu 4265 
gabinete, e assinado pelo prefeito Gean Loureiro, e ele permitiu que os locais 4266 
que não estão é homologados como terreno de marinha, se permita a edificação, 4267 
trazendo assim segurança jurídica para muita gente, o que eu quero dizer com 4268 

isso, que o plano diretor tem sim importância, só para deixar um “parênteses”, 4269 
terrenos de marinha que estão em áreas que não estão em áreas de preservação 4270 
e não são áreas alagadiças, como por exemplo, diversos é loteamentos 4271 
aprovados, como o caso do bairro Carianos, loteamento San Simon aprovado 4272 
por legislação municipal desde 1959, eu faço essa fala para dizer que, sim, eu 4273 

entendo que precisam ter alterações no plano diretor, essas alterações elas são 4274 
importantíssimas, entretanto eu repito, e volto aqui para a tese das questões 4275 

distritais, olham é esse auditório, que estava repleto, cheio, sabe por que ele não 4276 

está cheio? Porque os assuntos foram dispersos, não foram do interesse local, 4277 
nós temos Costeira do Pirajubaé, Saco dos Limões, Caeira, Itacorubi, Trindade, 4278 
Córrego Grande, Monte Verde que uma das melhores falas foi da Tânia, que nós 4279 

não precisamos inclusive de mudança do plano diretor para combater as 4280 
invasões do Monte Verde, que vai virar um monte de cinza, é um monte de casas, 4281 
com uma Tânia disse, nós precisamos de ação da floram, uma ação eficaz da 4282 

floram, que hoje tem menos fiscais da floram, do que em Biguaçu, o que nós 4283 
precisamos efetivamente é uma discussão que não seja essa discussão, é, 4284 

prefeito, de maneira açodada, o senhor precisa trazer o plano com a sua cara, 4285 
não com a cara do Gean, que sempre “tratorou” tudo, foi vereador por 5 (cinco) 4286 
mandatos, foi Presidente da Câmara, mas “tratorou”, o Gean numa reunião na 4287 

casa do Constâncio, explicou para o Katume como é que se fazia votação, ele 4288 
mostrou para o Katume, quando a gente pede votação do requerimento, chama 4289 

a Câmera gente altera o voto, e faz a contagem de votos manual, perdemos por 4290 
1 (um), 2 (dois) mas ganhamos por 11 (onze), o Gean foi ali que eu saí, cortei, 4291 

sai da base governista, o Gean ensinando para Katume como se frauda uma 4292 
eleição dentro da Câmara de Vereadores, e esse é um método Gean de fazer o 4293 

plano diretor, o senhor precisa imprimir o seu modelo, o seu plano diretor que 4294 
seja efetivamente participativo, porque não dá para discutir dentro do plano 4295 
diretor do distrito sede, na mesma proporção que se veja na barra da Lagoa, que 4296 
tem 4000  (quatro mil) habitantes, enquanto o distrito sede tem 150.000 (cento e 4297 

cinquenta mil) habitantes, sem contar a questão do senso que nós estamos 4298 
pendentes também, que é um “raio x” ou uma “ressonância magnética” para que 4299 
se, para que os técnicos da do IPUF os demais possam também ter referências 4300 
de mudança do plano, é isso. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama 4301 
o Sr. Luís Filipe Paiva, 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a todas e a todos, 4302 

vem aqui saudar todo mundo que está presente, é resistindo até esse momento, 4303 
demonstra realmente o interesse, e o comprometimento das pessoas em lutar 4304 

pelos encaminhamentos e pelo futuro dessa cidade, até o momento, é, e ao que 4305 
se aproxima do encerramento, todas as falas vieram no sentido da defesa das 4306 
áreas verdes de lazer, em todas as regiões da cidade, e foi destacado o caráter 4307 
dos artigos 57 (cinquenta e sete) e 58 (cinquenta e oito), então eu questiono aqui 4308 
o senhor prefeito, aos vereadores que estão presentes, e vocês vão levar em 4309 
consideração a opinião do distrito, que que aqui deixou demarcado aqui temos, 4310 
sim, um consenso de que o aterro da Baía Sul construído com milhões, é, de 4311 
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recurso público, deve permanecer como área pública, verde, de lazer, vocês vão 4312 

levar isso em consideração ou vocês vão levar em consideração ou que diz o 4313 
secretário de desestatização do ministro da economia que quer colocar no fundo 4314 
imobiliário? Que que você vocês vão optar para os quais das 2 (duas) opiniões? 4315 
Dos aqui que compartilham essa cidade ou de quem quer vender para os gringos 4316 
o que foi construído, teve um impacto ambiental social gigante, e foi construído 4317 

com recurso público? Aqui temos um consenso esse distrito deixou claro, que 4318 
não se aterra mar para uso particular, é uma máxima presente até na 4319 
Constituição, vocês querem transformar em estacionamento tudo o que é 4320 
poderia, é, o que nós vemos aqui no aterro central, não a cidade quer saúde, a 4321 
pandemia viu demonstrou a importância de áreas abertas, áreas verdes de lazer, 4322 

a cidade pede socorro, realmente o morro das pedras está sofrendo grandes 4323 
impactos, o planeta está demonstrando sinais, então aqui demonstramos um 4324 

consenso, esse distrito manifestou-se, a defesa incondicional do aterro da 4325 

expressa sul, que ali saiu um parque. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” 4326 
e antes de passar a palavra para a Vereadora Marina Caixeta, vou chamar os 4327 
últimos da noite: Sr. Moisés Silva, é, Sra. Ana Letícia Gonçalves não vai mais 4328 

falar, e a Sra. Vanda de Oliveira Pinedo é a última. Vereadora Marina Caixeta 4329 
a palavra é sua por 5 (cinco) minutos representando o Coletivo Bem Viver. 4330 
Muito obrigada Carlos, boa noite a todos e todas aqui presentes, os guerreiros 4331 

da audiência pública, o plano diretor aqui do distrito do centro, quero registrar 4332 
que agora são meia-noite e 15 (quinze), é, eu só estou aqui porque meus 4333 

vizinhos estão ali, o Michelangelo me ofereceu uma carona, muito obrigada, 4334 
porque se eu tivesse que ir de ônibus, eu já teria que ir ter ido embora, porque o 4335 
último ônibus que sai do Titri, e vai para o Córrego Grande, que é onde eu moro, 4336 

sai do Titrei meia-noite e meia e eu já deveria estar a caminho de lá nesse 4337 
momento, é, e com esse registro eu fico aqui pensando exatamente no que que 4338 

eu falo, não é, porque eu eu estou aqui em frente a algumas pessoas, que são 4339 
pessoas com as quais eu dialogo no meu cotidiano, com as quais eu faço a 4340 

política, construo, discuto algumas pessoas que estão participando de quase 4341 
todas as audiências públicas, a mesa, é, o representante do Sinduscon, são as 4342 

mesmas pessoas, vereador Maycon Costa, é, e aí eu fico pensando será que eu 4343 
me repito mais uma vez, será que eu falo de novo a mesma coisa que eu tenho 4344 
falado em todas as audiências, porque nesse horário, essa altura do 4345 
campeonato, a gente deveria já ter suspenso essa audiência e chamado uma 4346 

nova, eu acho assim, porque tava lotado de gente isso aqui, tinha gente para 4347 
fora quando eu entrei num cabia gente aqui dentro, e agora estamos aqui em 20 4348 
(vinte), 30 (trinta) no máximo né, mas de qualquer forma, eu tenho aqui o meu 4349 
tempo e quero deixar registrado, não é, de que é importante a gente falar e como 4350 
eu sou moradora do distrito tem algumas questões que eu quero trazer um pouco 4351 

mais como moradora mesmo, não é, o secretário Michel Mittman tem usado em 4352 
praticamente todas as audiências o exemplo da Madre Benvenuta, e é um local 4353 

por onde eu trânsito praticamente diariamente, então eu também quero usar a 4354 
Madre Benvenuta como exemplo, é, aquela região toda ali da do Santa Mônica 4355 
e da Trindade aqueles bairros o Córrego, são todos os bairros que são 4356 
majoritariamente é ocupados por pessoas que de alguma forma se relacionam 4357 
com a universidade, com as universidades, sejam professores, servidores, 4358 
estudantes, ali no Santa Mônica mesmo, tem muitas repúblicas estudantis, 4359 
muitas moradias estudantis, não é, e aí na apresentação o secretário diz que é 4360 
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um problema o fato de que aquela região não é, que que naquela rua não existem 4361 

pessoas que moram ali, e é frequenta a universidade, mas o bairro ele foi 4362 
construído, a urbanização daquela localização se deu a partir da universidade, a 4363 
UFSC que é a que eu conheço, que é onde eu estudo sou estudante de física, 4364 
na USFC. É foi fundado em 1960 (um mil novecentos e sessenta), e eu fiz um 4365 
trabalho na faculdade um tempo atrás, quando estudei engenharia civil, antes é, 4366 

antes de física, estudei engenharia civil, fiz um trabalho sobre a urbanização 4367 
daquela localidade é a partir da fundação da universidade, aquilo era uma 4368 
fazenda, não é, toda aquela região foi organizada a partir da universidade, então 4369 
quando tu traz que o um problema o fato daquela região não é ocupada por 4370 
estudantes, eu fico pensando, é, eu não sei se é desconhecimento, enfim, 4371 

imagino que não, mas qual é a intenção, não é, que vem com esse discurso, 4372 
porque para mim o principal problema daquela região é que existe um shopping 4373 

construído em cima do mangue, não é o fato de que não tem estudantes que 4374 

moram na Madre Benvenuta, acho que todo mundo que mora naquela região 4375 
passa anualmente por um alagamentos que são seríssimos, seríssimos, eu 4376 
trabalhei um tempo num café ali e a água chegava entrar no café e batia no 4377 

nosso joelho, assim, é, quando dava chuvas muito fortes porque tem um 4378 
shopping construído, e uma rua construída e um monte de coisa construída em 4379 
cima do mangue, é, e à medida que a gente vai intensificando esses processos 4380 

de urbanização e a ocupação que passa a ser incentivada, e não só natural, 4381 
porque o crescimento da cidade natural, mas é muito diferente de um 4382 

crescimento incentivado, para mais problemas como esses, de chuvas que todos 4383 
os anos acontecem, e chegam a entrar nas nossas casas e nos comércios, a 4384 
água bater no joelho, é, é algo que a gente certamente não quer para a nossa 4385 

cidade, e tem forma de fazer com que isso não aconteça, que pare de se repetir, 4386 
é na Europa em várias cidades onde que são usadas muitas vezes como 4387 

exemplos aqui, os processos que estão acontecendo lá, são os de 4388 
descanalização e recuperação de rios encanados, enquanto aqui a gente está, 4389 

não só reforçando esse processo, como intensificando os problemas que são 4390 
causados por eles, é, aqui foi citado várias vezes o exemplo do Rio da Bulha, 4391 

não é, que ali na Hercílio, é um rio, se a gente tivesse realmente seguindo o que 4392 
tem se feito internacionalmente, como o desenvolvimento tecnológico nessa 4393 
área, a gente estaria pensando em descanalização em recuperação daquele rio, 4394 
enfim meu tempo é esse, tinha mais outras coisas para falar, mas eu acho que 4395 

nessas circunstâncias, já não cabe, muito obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: 4396 
“Obrigado” e passa a palavra para o Sr. Moisés Silva, por 2 (dois) minutos que 4397 
diz: Boa noite a todos, bom, antes de mais nada, eu pude conhecer bastante 4398 
especialistas na área de uma construção de um plano diretor, e eu gostaria de 4399 
dizer para o prefeito Topázio, eu me sentiria envergonhado pela situação de 4400 

esses especialistas não entender de nada de Plano Diretor para construir uma 4401 
cidade para todos, eu sei que muitos que tiveram aqui trabalharam, estudaram 4402 

e não precisaram de muito estudo para fazer um levantamento que é necessário 4403 
para a cidade, porque eu acho que só de você viver na cidade, você já consegue 4404 
entender as necessidades que a gente precisa, e aí então o nosso gabinete foi 4405 
buscar especialista que foram visar em sistema de Barcelona, Dinamarca, sendo 4406 
que aqui não é Dinamarca, que não é Barcelona, aqui é Brasil, e dito isso querem 4407 
aplicar um sistema que não existe, não tem nem como deslumbrar, o povo 4408 
brasileiro a sociedade nem tem como conseguir entender isso, não é possível 4409 
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entender isso, então eu sinto realmente que, eu fico um pouco triste porque eu 4410 

conheci que várias pessoas que estão aqui há muito tempo, vieram aqui há muito 4411 
tempo para construir um plano diretor, e é incrível, é impressionante como o 4412 
governo consegue simplesmente ignorar essas pessoas, não é, e tirando 4413 
literalmente a sociedade que é especialista na área, que não dão ouvidos a 4414 
vocês, eu sou morador do Morro do Mocotó, sou liderança eu faço parte da 4415 

liderança dali do morro, a nossa comunidade já está esquecida já há um tempo, 4416 
e eu só, eu não preciso de sair do meu território para ver o que é preciso ser feito 4417 
pela minha cidade, eu também não preciso de nenhum especialista para dizer o 4418 
que é preciso para minha cidade, basta dar um rolê na minha cidade que eu sei, 4419 
eu encerro aqui minha fala. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado, último da noite, 4420 

a Sra. Vanda de Oliveira Gomes Pinedo, ok uma vez não se apresentando, 4421 
passamos então para encerramento, é, vou passar as palavras para mesa, o 4422 

secretário Michel Mittman, pessoas falam final.” Sr. Secretário Michel Mittman 4423 

diz: “Alô, alô, bom, obrigado inicialmente a todos que ficaram, não é, mas 4424 
independente disso, como há, como está sendo gravado e tal outros poderão 4425 
acompanhar os acontecimentos da audiência, as propostas, não é, é as 4426 

propostas sujeitos pela comunidade, e os andamentos, bom, foi sempre é falado 4427 
o que a cidade pode suportar, não é, isso é recorrente, os problemas, né de 4428 
saneamento, ambiental e outras e outras demandas, o fato é que o modelo 4429 

proposto para a cidade atual, derivado não só do plano 2014 (dois mil e 4430 
quatorze), mas um modelo que é histórico, é um modelo que a cidade 4431 

literalmente não há de suportar, isso é uma verdade como diz aquele filme, não 4432 
é, verdade inconsequência não é, como é que tem, um filme, uma verdade 4433 
inconveniente, não é, e tal, ou mais recentemente aquele outro “Não Olhe Para 4434 

Cima”, né? que a gente tem que ter tomar esses cuidados, então todas as pautas 4435 
aqui é possível buscar convergências em leituras importantes e necessárias, 4436 

mas também perceber que querendo ou não, nós queiramos ou não fica evidente 4437 
que o acompanhamento e o processo político, independente da alteração da lei 4438 

ou não alteração da lei, ele tem que ser constante e continuado, porque  nós 4439 
podemos ter a lei mais perfeita do mundo, a própria Marilena fala isso, que nós 4440 

já chegamos no status atual de possibilidades e instrumentos que basta, agora 4441 
está na hora de a cidade começar a aplicar, porém a gente diferente que foi 4442 
falado, o nosso plano diretor ele inibe instrumentos que inclusive que são 4443 
bastante conhecidos no Estatuto da Cidade, a conta não fecha, tem um, tem 4444 

uma, tem um algumas engrenagens que estão com a quebradas aí nesse 4445 
processo para que a gente consiga ser mais eficiente, tá, no sentido inclusive da 4446 
aplicação de diversos instrumentos, não é, previstos no estatuto da cidade, e já 4447 
estão no plano mas que precisa ser melhorado, está eu vou, eu vou, é, Mariana 4448 
está, em desculpa, não ouvi mais, já foi, eu vou eu comentar um pouquinho, 4449 

quando eu falo a Madre Benvenuta, aquele lugar, a verdade é inegável, é 4450 
inegável que pode ser que nós tenhamos algumas repúblicas ali, irregulares, não 4451 

é, porque aquela terra inclusive, não poderia ter essa característica multifamiliar 4452 
como tá posto, não é, então temos um problema, 2 (dois) o loteamento foi 4453 
construído de baixa densidade, é um cluster uma ilha, não é, de pessoas de 4454 
classe média, classe média alto, que conforme a cidade vai crescendo, usa os 4455 
seus imóveis para aluguel são não são raros tal os imóveis ali que são alugados 4456 
para clínicas, etc de 2 (dois) ou 3 (três) casas que vão se juntando, isso é uma 4457 
verdade, e quando um bairro que tem uma infraestrutura começa a perder 4458 
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população, e em uma área central como aquela que é parte de um corda um 4459 

lugar central, infelizmente, talvez em outras épocas a pelas questões de, de 4460 
marés e tal seria outras outros momentos, né, muito embora eram terras a 4461 
inclusive, ali tem o nome parque São Jorge porque eram terras, não é, da igreja 4462 
e padre não escolhe terreno ruim, não é, como fala né pelo menos antigamente, 4463 
e aí foi, o né o que talvez falta drenagem, falta melhorias de infraestrutura, né, e 4464 

criou, não é, um bairro todo que hoje ele é literalmente um cluster de classe 4465 
média, que nada permite mas que para quem está ali tudo pode. Ah! não, no 4466 
meu bairro, não, etc e algumas funções de mobilidade poderiam ser acrescidas 4467 
como tal, e concordamos sim, é necessário evitar envelopamento de cursos 4468 
d'água, né, ninguém quer chegar lá depois no Monte Verde, né, nos nossos 4469 

vários rios que tem que identificar o nome, não é, para não dar problema, é, na 4470 
reunião quando marcarem na beira do rio lá, não errar o rio, não, e nós envelope 4471 

esses recursos hídricos, não é, a gente precisa ter eles vivos, ter mais ampliar 4472 

essas margens, e essas ampliações, essas  noções, poderão ser feitas através 4473 
de instrumentos do famigerado adensamento, o adensamento tendencial que vai 4474 
ter, hoje nós temos poucas áreas que são, tem muita área classe média, classe 4475 

média alta irregular, muito maior proporção de que baixíssima, baixíssima renda, 4476 
tem muito mais áreas irregulares ocupadas hoje no território, do que baixíssima 4477 
renda, isso é uma verdade absoluta, porém aquelas de baixíssima renda, que 4478 

estão crescendo também, mas uma proporção bem menor do que as classe 4479 
média que ocupam as planície tal e vão, não, essas áreas estão agora assistindo 4480 

um processo de um adensamento dentro delas, não é, a gente começa a assistir 4481 
verticalização nesses lugares, que vão requerer atenção, né, e que são áreas 4482 
complexas, essas e outras, que têm componentes ambientais que foram 4483 

sobrepostas sobre uma urbanização, são áreas de conflito ambiental, talvez não 4484 
é Alexandre, que nós vamos ter que achar instrumentos para entender os 4485 

moradores que ali estão, e que de que forma a gente pode se processar isso, é, 4486 
também temos e foi falado aqui muito de AVL que vão, que tá estão se referindo 4487 

a minuta, uma hora a minuta não existe não é daí na outra hora minuto existe 4488 
para servir a crítica, não é, a minuta existe, e está sendo foi começou um 4489 

processo discussão se entendeu que ela fica como uma componente, está lá 4490 
registrada pode criticá-la, o que nós vamos fazer talvez a crítica não pela minuta 4491 
mas as ideias que emergem da crítica, tá, que é o mais importante, entre elas 4492 
esse instrumento da AVL, ele passa a ser extremamente essencial a discussão 4493 

sobre, à vai permitir estacionamento, uso, não pelo contrário, tem que se definir 4494 
os caráteres, e as proporcionalidades, mas atribuir o uso para essas áreas que 4495 
sejam compatíveis com essas áreas, e não dissonantes dessas áreas, é 4496 
fundamental para que elas sejam realmente ocupadas, no sentido de percepção, 4497 
integração, vitalidade das áreas, às vezes tem um café, um ponto comercial isso 4498 

não é criminoso, se não nós não poderíamos ter ali num mercado público, por 4499 
exemplo, ou no próprio largo ali, que é um projeto bonito até de um colega 4500 

professor nossos, ele estava aqui na audiência, saiu, ele até deixou uma 4501 
recomendação, espero que ele faça na consulta sobre, por exemplo as AVLs, 4502 
ele veio falar para, Michel, eu batalho lá no Córrego Grande, foi um dos 4503 
batalhadores, inclusive, do parque linear do Córrego Grande, meu filho pediu 4504 
para mim para nós se livrar da nossa AVL e da nossa APP, porque eu como 4505 
professor universitário, ainda consigo pagar imposto a duras penas, né, de 4506 
manter aquela área, eu consigo pagar imposto, mas ele já não viu perspectiva 4507 
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econômica de manter aquela a pele de encosta, e nem a app dele, ele disse 4508 

assim pô, tem que criar um instrumento que de repente, como são áreas de 4509 
transição tem algum, e nós prestamos um serviço ambiental para a cidade, isso 4510 
possa ser incorporado em um serviço de proteção, então vai passar também, 4511 
não é, têm ideias, tem sugestões de como a gente pode aproveitar melhor as 4512 
APLs no sentido principal delas, que é exatamente essa transição, e tem 4513 

sugestões de uso, tem sugestões de usos, tem diferentes impactos, tem 4514 
diferentes impactos, mas tem que ser corrigido, tá, então as ideias que tem sobre 4515 
a AVL, é, sobre a vitalidade para elas e para permitir equipamentos culturais que 4516 
tenham sinergia com essas áreas,  equipamentos institucionais, sim, por 4517 
exemplo, hoje nós não poderíamos fazer um dos mais bonitos exemplos que tem 4518 

em Curitiba, que é colocar uma biblioteca dentro de uma praça, porque existe o 4519 
conflito ACI e AVL seja nós vamos replicar o modelo monofuncional, que é tudo 4520 

que nós não queremos para uma cidade, que esse seja o monofuncional, mas 4521 

para as áreas públicas a gente tem que ser mono funcional, é claro que a gente 4522 
tem que criar, e ficou bem dito aqui, quais são as escalas, quais são os limites 4523 
para que isso aconteça de forma organizada, que príncipe tenha um princípio de 4524 

uma diretriz pública, não é, além disso foi falar de vagas de visitante, que a gente 4525 
já apareceu nas oficinas internas da mobilidade, para que a que nós temos que 4526 
corrigir também, que não dá para ter vaga de visitante em quando o princípio 4527 

daquele comércio é visitante, se não então tem esses erros, mas porém em 4528 
lugares residenciais é necessário ter esse cuidado, e garantir algumas situações, 4529 

não é, é, tem muito mais contribuições aqui, o vereador falou da das terras de 4530 
marinha, isso é uma confusão que se tem sobre propriedade de marinha e utilizar 4531 
isso como instrumento de preservação ambiental que é o texto atual da 482, 4532 

então usa-se o instrumento errado para o fim idealizado, que a área de app tem 4533 
que ser preservada, e tal agora terras de marinha não homologadas, estarem 4534 

dentro do plano diretor quando é uma relação entre SPU e propriedade de da 4535 
marinha versus a ocupação do território tem que ser superada isso acho que 4536 

vem desde às 17 e 15 já estava bem bem definido, não é, a mais tem uma série 4537 
de contribuições, sobre Agronômica, plano de arborização, problemas de 4538 

convivência e mistura de usos, que bom, né, que desculpa para o morador de lá, 4539 
ou para o pessoal do instituto Arco-Íris, que bom que dá o conflito, né, que 4540 
significa que a cidade está ativa e o problema já meio que superou uso misto, 4541 
porém na área central, me parece muito salutar e necessário, e inclusive na área 4542 

do setor leste ali, não é, prefeito que a gente tenha mais moradia também, por 4543 
que não usar essas áreas para reciclar, em serem moradias a preço de popular 4544 
também, quando a gente fala em outorga onerosa, é, o nome é feinho, acho que 4545 
existe um pacto e é necessário um pacto que, se nós conseguir gerar outorga 4546 
não é com o índice um nós não vamos gerar outorga nenhuma, está cidade 4547 

baixinha de 2 (dois) andares que esse outorga não usa outro instrumento, daí 4548 
não, essa daí não dá, tá, a outorga, é, nós temos que criar uma componente que 4549 

uma fração dessa outorga, e é o que se desejava sempre foi,, fosse diretamente, 4550 
eu sempre falo, inclusive eu acho que o Kalil ainda está aqui dos técnicos, tem 4551 
mais alguém, é, é a gente sempre fala toda reunião esse, cara, não é sempre 4552 
que dá outorga uma parte proteger, com relação à aplicação direta em habitação 4553 
de baixíssima renda, ou não é, para que nós consigamos promover dessa 4554 
outorga uma justiça social, e com relação à outorga, que a gente fala incentivada 4555 
ou queremos incentivar, a realidade é tentar reequilibrar forma de crescimento 4556 

DocuSign Envelope ID: D89D9988-B6BA-4C5E-8447-A332F8EBC808



 
 

 

Página 94 de 95 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

natural da cidade, não é, que não pode naturalmente deixar que a cidade é 4557 

cresça e se expanda desse jeito, não é, uma das possibilidades que surge, e a 4558 
gente gostaria de trazer e discutir e receber contribuições de que forma a gente 4559 
pode garantir que as outorgas tem uma contrapartida segura, um pedágio para 4560 
habitação, ou que for, não é, além disso a temos que tomar alguns cuidados 4561 
sobre todas as outorgas serem aplicados nos bairros, tá, e aí eu vou fazer um 4562 

alerta, os bairros que mais geram outorgas são os bairros que hoje já permite 4563 
mais construir, que são poucos mas geram, centro, alguns áreas de Estreito, se 4564 
nós aplicar essa outorga nesses bairros que preço da terra as infraestruturas são 4565 
melhores que outros bairros, a gente está cometendo uma injustiça com que 4566 
poderia ser aproveitado para fazer mais justiça social, então para que aplicar 4567 

outorga que gera no centro, na Beira mar, na beira mar? Aplica no morro, agora 4568 
aquele bairro que precisa e tem conta, tem uma necessidade de infraestrutura, 4569 

aí sim garantia para aquele bairro, então tem nós temos que tomar cuidado, que 4570 

que seria incentivado para aplicar no bairro, se o bairro precisa, e aquele que 4571 
pode ser poderia ser um instrumento e está previsto, pela professora em Hermini 4572 
Maricato e o que for, que esses instrumentos possam fazer mais justiça social, 4573 

tá, então sim, é necessário ter um pensamento se viermos a ter mais autólogas, 4574 
que uma parte dela em lugares que tenham já infraestrutura mais estabilizada 4575 
ou já tenho mais recursos faça essa contraparte, e distribua de forma mais 4576 

equânime ,para lugares e territórios que mais precisam, e aqueles bairros que já 4577 
não tem como exportar, não é, jogar para fora que fique no bairro, né, então é 4578 

tem outras várias contribuições mas são comentários importantes, que a gente 4579 
vai pegando alguns temas a cada audiência e comenta, vou passar o prefeito 4580 
que já está todo mundo bastante cansado, eu agradeço a oportunidade e o 4581 

aprendizado, obrigado. Na sequencia o Sr. Prefeito Topázio Silveira Neto diz: 4582 
Obrigado Michel, é, tem uma informação de utilidade pública aqui, que acharam 4583 

uma chave de carro aí, talvez alguém tenha perdido a guarda e que tenha a 4584 
chave do carro, de toda forma queria já pelo adiantar da hora agradecer muito a 4585 

presença de todos, agradecer a presença da mesa e dos nossos técnicos 4586 
estavam aí, o pessoal da técnica e da FEPESE que ficou até agora fazendo a 4587 

tradução e dizer que a gente tem um novo encontro na quarta-feira, lá na 4588 
comunidade dos Ingleses, no distrito dos Ingleses, quarta-feira no mesmo 4589 
horário, e 15 (quinze) para as 6 (seis) da tarde, muito obrigado, boa noite, 4590 
obrigado pela presença. Desta forma, encerrou-se a presente Audiência Pública, 4591 

às 00h36 (zero horas e trinta e seis minutos) e, lavrada a ata que vai ser assinada 4592 
por mim, Adriana Zanqueta Wilbert Ito que redigi a presente ATA, pelo Sr. Carlos 4593 
Leonardo da Costa Alvarenga (Superintendente do IPUF e Presidente da Mesa 4594 
Diretora/Coordenador Geral Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano 4595 
Diretor – CRMPD e pelo Sr. Alexandre Felix – Secretário Executivo Comissão 4596 

Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e Geografo IPUF). 4597 
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