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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 15 (quinze) 3 

de julho de 2022 (dois mil e vinte e dois) foi iniciada Audiência Pública na Escola 4 

Municipal Básica Costa de Dentro, sito na Estrada João Belarmino da Silva, 5 

2555, Costa de Dentro, Florianópolis - SC, 88067-200, sob a presidência do Sr. 6 

Carlos Leonardo Costa Alvarenga, Coordenador Geral da Comissão 7 

Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e Superintendente do 8 

IPUF e com a participação das pessoas indicadas na lista de presença anexa. O 9 

Sr. Carlos Alvarenga inicia sua fala: Boa tarde a todos, vamos dar início a 10 

Audiência do Distrito do Pântano do Sul do processo de revisão do Plano Diretor 11 

de Florianópolis, para quem não me conhece eu sou o Carlos Alvarenga estou 12 

Superintendente do IPUF e no momento, também Coordenador Geral da 13 

Comissão Multidisciplinar no Processo de Revisão do Plano Diretor de 14 

Florianópolis. Queria agradecer a presença de todos da comunidade que estão 15 

aqui. Esse processo participativo depende de vocês, então nesse momento a 16 

gente está construindo o Projeto de Lei com a comunidade. Ele não existe, esse 17 

Projeto de Lei. Nós estamos num momento de proposta de diretrizes, de 18 

raciocínios e de ideias, que nós estamos dividindo com vocês e agora nós 19 

viemos escutar vocês sobre isso. Escutar as dores da comunidade, para nós 20 

construímos com vocês esse Projeto de Lei. Antes de passar a palavra ao 21 

Prefeito que ele quer... Não? Ele se pronunciar depois então. Antes de dar 22 

continuidade à Audiência, eu vou agradecer a presença de algumas autoridades: 23 

Vereador Afrânio, obrigado pela sua presença; Hélio Leite, Gerente de 24 

Articulação do CDL de Florianópolis, obrigado pela sua presença; Vereador 25 

Renato, muito obrigado pela sua presença. Como hoje nós estamos numa 26 

Audiência Pública de participação no Plano Diretor e apesar de nós divulgarmos 27 

antes, desde o início do processo, o edital de convocação da Audiência, de ter 28 

exposto as regras de participação, o primeiro ato que nós vamos fazer é explicar, 29 

fazer um vídeo institucional, explicando para vocês como que faz a participação, 30 

inscrição, o tempo de fala, essas finalidades das regras da Audiência Pública 31 

aqui vão passar no telão ali. Depois desse vídeo eu continuo as explicações dos 32 

próximos atos. Então, eu peço que todo mundo fique em silêncio e preste 33 

atenção no vídeo das regras, para que nós possamos entender essa regra de 34 

participação, mas independentemente de qualquer dúvida que permanecer 35 

depois do vídeo institucional, o pessoal da FEPESE, tanto lá na recepção, como 36 

na mesa ao lado, pode esclarecer a vocês qualquer eventualidade de dúvida, 37 

está bom? Então pode passar os vídeos de regras. Ah só antes de passar o 38 

vídeo de regras, queria convidar para compor a mesa a Cibele Assmann que é 39 

Coordenadora Técnica Geral do Processo de Revisão do Plano Diretor e a 40 

Beatriz Kowalsky que é Coordenadora Técnica Ambiental da Comissão 41 

Multidisciplinar. Obrigado pela presença de vocês duas, obrigado pela 42 

composição da mesa, pode passar o vídeo das regras para que todos prestem 43 

atenção e entendam as regras de participação. AUDIOVISUAL QUE 44 

APRESENTA AS REGRA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. A seguir segue o 45 
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conteúdo que foi transcrito na integra: “A sua contribuição é essencial para 46 

construir um plano diretor que converse com as necessidades de Florianópolis e 47 

você pode participar da revisão do plano de diferentes formas, seja por consulta 48 

pública, audiências de trás e geral. Mas você sabe como elas irão funcionar? As 49 

audiências públicas são uma ferramenta democrática importante na hora de 50 

participar da revisão do Plano Diretor. Elas são de caráter consultivo, com o 51 

objetivo de informar, colher dados e informações e críticas da população, serão 52 

realizadas 13 (treze) audiências distritais e uma audiência geral final. Todas 53 

terão início às 17 (dezessete) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e serão 54 

feitas em dias alternados, mas, para participar e realizar a sua manifestação, é 55 

importante que as regras presentes no Regimento Interno das audiências sejam 56 

respeitadas para se manifestar, deverá ser respeitada de inscrição prévia e para 57 

se inscrever é preciso solicitar a ficha de inscrição. O prazo de inscrição inicia 15 58 

(quinze) minutos antes da audiência e se encerra 3 (três) horas após o início das 59 

mesmas. REGRAS DA AUDIÊNCIAS As audiências públicas serão gravadas e 60 

disponibilizadas no canal do youtube da Prefeitura Municipal de Florianópolis; As 61 

audiências públicas terão a duração de no mínimo 4h (quatro horas), podendo 62 

ser prorrogado por iniciativa do Presidente da audiência para conclusão das 63 

manifestações previamente inscritas; Todos deverão assinar lista de presença 64 

para registro da audiência; O uso da palavra será por ordem de inscrição e não 65 

serão permitidas interrupções da ordem, sobre qualquer aspecto ressalvada as 66 

prioridades legais. Manifestações por escrito deverão ser entregues na forma de 67 

consulta pública; Todos os cidadãos terão direito a palavra apenas um uma vez 68 

e na sua ordem de inscrição tendo 2 (dois) minutos para manifestação podendo 69 

ser prorrogado por 30 (trinta) segundos apenas para encerramento do raciocínio 70 

e após o tempo acabar a fala será encerrada. Com exceção os presidentes ou 71 

representante das associações representativas dos vários seguimentos da 72 

comunidade, exercida comprovação conforme prevê a lei complementar n. 73 

482/2014, (quatrocentos e oitenta e dois de dois mil e quatorze) terão o direito a 74 

palavra também apenas uma vez, na sua ordem de inscrição, com o tempo de 5 75 

(cinco) minutos para manifestação, podendo ser prorrogado por 30 (trinta) 76 

segundos, apenas para encerramento do raciocínio e após o tempo acabar, a 77 

fala será encerrada. Importante ressaltar que o participante inscrito não pode 78 

ceder o seu tempo para somar ou mesmo para transferi-lo para outra pessoa. A 79 

gravação, ata, lista de presença e fichas de inscrição, serão publicadas no site 80 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis no prazo máximo de (3) três dias úteis. 81 

As audiências públicas iniciarão com apresentação dos objetivos e regras de 82 

funcionamento da audiência, por meio audiovisual, no início do evento. Seguirá 83 

com as manifestações de cidadãos que procederam as inscrições prévias, 84 

durante a audiência, dentro do prazo e por ordem de inscrição. Então seguirá 85 

para considerações finais pela mesa diretora, e então o encerramento. Além 86 

disso, para segurança e garantia da manifestação de todos, as condições de 87 

acesso e permanência no ambiente e da realização da audiência pública, são os 88 

seguintes: Instrumentos musicais, mastro de bandeira, objetos, bebidas 89 

alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar a prática de ato de 90 

violência; Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto, 91 
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não portar ou utilizar fogos de artifício, ou quaisquer outros engenhos 92 

pirotécnicos ou produtores de efeitos análogo; Não incitar e não praticar atos de 93 

violência física ou verba. Para ter acesso ao regimento interno, com as regras 94 

das audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada audiência 95 

distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no site que 96 

está aparecendo aqui na tela: acesse bit.ly/planodiretor2022. “Participe e 97 

contribua com as discussões.” O conteúdo do referido vídeo poderá ser 98 

acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/. O conteúdo do referido vídeo 99 

poderá ser acessado no site 100 

http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas O Sr. Carlos 101 

Alvarenga retoma a palavra: Dando continuidade pessoal, esse vídeo explicou, 102 

só reforçando as regras principais, que as inscrições para a fala, elas já 103 

iniciaram, é lá na mesa de fora, eles vão entregar a ficha para vocês, na hora 104 

das manifestações eu vou chamar pela ordem de inscrição, respeitada inclusive 105 

as prioridades legais e essa inscrição vai até às 20h45 (vinte e quarenta e cinco), 106 

exatamente 3 (três) horas do momento que nós iniciamos Audiência, que foi às 107 

17h45 (dezessete e quarenta e cinco). Queria cumprimentar aqui as servidoras 108 

do IPUF presentes: Juliana e Maria Luiza, muito obrigado pela presença de 109 

vocês; cumprimentar o Rodrigo da Silva Silveira Diretor de Desenvolvimento 110 

Urbano da ACIF, obrigado pela presença. Os próximos passos agora: a gente 111 

vai explicar o material que a gente divulgou antes da Audiência, nós vamos no 112 

primeiro momento... O Michel é Mittmann... Até antes de seguir isso eu vou 113 

apresentar vocês a mesa: A minha esquerda está o Alexandre Félix, servidor do 114 

IPUF e também Secretário Executivo do Conselho Executivo da Comissão 115 

Multidisciplinar do Plano Diretor; Prefeito Municipal; a direita a Cibele Assmann, 116 

Coordenadora Técnica Geral da Comissão Multidisciplinar do Processo de 117 

Revisão do Plano Diretor; a esquerda do Alexandre Felix, a Beatriz Kovalski, 118 

Coordenadora Técnica Ambiental da Comissão Multidisciplinar de Revisão do 119 

Plano Diretor; e na ponta da direita o Secretário Michel Mittmann, Arquiteto e 120 

Urbanista, membro do Conselho Executivo da Comissão Multidisciplinar do 121 

Processo de Revisão do Plano Diretor. Então, o Secretário Michel, ele vai iniciar 122 

com uma apresentação dessas diretrizes gerais, dos pilares, para uma 123 

conceituação geral, a gente entrar primeiro, antes de entrar no conceito 124 

específico do Distrito. Então, Michel Mittmann, a palavra é de você. O Secretário 125 

Michel Mittmann inicia sua fala: boa noite a todos, cumprimentando aqui o 126 

Prefeito, cumprimento as demais autoridades; cumprimentando a Beatriz e a 127 

Cibele, a representação toda da equipe técnica; Alexandre Félix, também nosso 128 

servidor. Bom vamos lá, Plano Diretor de Florianópolis, a gente está como foi 129 

abordado, a gente está em processo de revisão. Plano Diretor é de 2014 (dois 130 

mil e quatorze), é uma lei é uma parte do Plano Diretor, é uma Lei, depois explico 131 

por que é uma parte, que foi promulgado em 2014 (dois mil e quatorze), ou seja, 132 

ele foi publicado e começou a valer em 2014 (dois mil e quatorze). Já, em 2015 133 

(dois mil e quinze), ele começou com judicializações e pedidos de alteração, na 134 

sequência isso foi superado na justiça, vamos colocar assim e após isso iniciou-135 

se algumas discussões internas. Ainda em 2016 (dois mil e dezesseis) foram 136 

feitas Audiências Públicas, várias situações, que estão de alguma forma, sendo 137 

DocuSign Envelope ID: D0F0A516-84A8-416A-9BC5-FB16786F7479

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


 
 

 

Página 4 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

observadas agora nesse processo. Depois disso a gente... Superada essa 138 

primeira batalha jurídica, para ele valer ou não valer e tal, ele começou a rodar 139 

e a gente começou a pensar na necessidade de adequação, porque ele tinha 140 

problemas, ele tem problemas do dia a dia, várias pessoas devem sofrer com 141 

isso, às vezes com a dificuldade de separar um terreno, às vezes de colocar uma 142 

atividade, um comércio, e nesse período a cidade também foi crescendo, os 143 

órgãos de planejamento, os órgãos de gestão da cidade foram sentindo as 144 

dificuldades de lidar com o próprio Plano e a gente percebeu que era necessário 145 

adequar. E isso veio vindo, tivemos já em 2018 (dois mil e dezoito), o Conselho 146 

da Cidade se debruçou sobre o Plano Diretor junto com o IPUF, identificaram 147 

várias possibilidades de mudança, e aquele momento que parecia que era o 148 

adequado se viu, posteriormente, que precisaríamos avançar um pouco mais. 149 

Fomos indo, apresentamos propostas, foi rejeitada pela Câmara, no início desse 150 

2021 (dois mil e vinte e um), não desculpa ao longo de 2021(dois mil e vinte e 151 

um), a gente continuou trabalhando, no final do ano nós apresentamos uma 152 

minuta, que está lá no site, disponível. Só para lembra-los que continuamos o 153 

processo, aquela minuta é uma referência, assim como é uma referência todo o 154 

material que foi já discutido na tal da proposta 1715 (um mil e quinze), assim 155 

como é uma referência, todas as Audiências já feitas, todas as discussões feitas. 156 

Não vamos jogar nada fora, estamos trabalhando e agora estamos nesse 157 

momento de trabalhar de novo as Audiências, trazer as contribuições, 158 

especialmente para continuar relendo, vendo as dificuldades de aplicação do 159 

Plano e sugerir algumas possibilidades de reorganizar algumas coisas. Estamos 160 

aqui apresentando ideias, para colher as sugestões também, e depois fazer essa 161 

integração de uma adequação possível. Em que status que a gente está? Qual 162 

o lugar que a gente está? A gente elaborou o que a gente chama um pré-163 

diagnóstico, primeiro destacando as evidências do porque mudar, as 164 

dificuldades do dia a dia que o Plano tem, e esse pré-diagnóstico foi apresentado 165 

para cada Distrito. na realidade são algumas evidências, algumas coisas do que 166 

aconteceu nos Distritos, não só nesses últimos 8 (oito)anos de aplicação do 167 

Plano, mas também traz um pouco da história, da evolução, porque que a gente 168 

chegou, que estado está, quantas ruas tem com infraestrutura, quantos não têm, 169 

falta esgoto, se a gente tem praça, não tem praça, se tem equipamentos 170 

comunitários, quais as dificuldades preliminares de cada Distrito. Isso tem um 171 

caderno no site, podem ler, mas também se soma aquilo que tem de leitura 172 

técnica à percepção da comunidade. A percepção da comunidade sobre suas 173 

dificuldades, sobre o que é importante, que devemos pensar e valorizar nesse 174 

processo todo. Dito isso, a gente tem uma pré-proposta, a parte mais, que 175 

aparece mais na pré-proposta, é alguma coisa que a gente chama de trocas e 176 

incentivos, mas também tem nesses cadernos de pré-proposta, todas as 177 

dificuldades que a gente enfrenta no Plano e possibilidades de discussão. O 178 

tema Plano Diretor é bastante complexo, é uma lei complexa, é difícil de 179 

entender, até para um técnico, uma pessoa estuda todo dia aquilo, trabalha, um 180 

arquiteto que trabalha às vezes com aquilo também tem dificuldade, o técnico da 181 

Prefeitura, imagina para um cidadão comum entender uma lei, e uma lei 182 

complexa. Então que a gente quer deixar claro aqui, não precisa entender 183 
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necessariamente de lei, mas queremos ouvir a opinião sincera de todos, para 184 

que a gente consiga como técnico, tentar interpretar, ver se a proposta que a 185 

gente vai estar fazendo, atende, não atende. Entender as vezes que o remédio 186 

pode ser diferente do que a pessoa está sentindo, não importa a gente está, quer 187 

ouvir todos, tabelar todas as ideias, ver como podemos esconder, separar o que 188 

é do Plano. Às vezes são outras demandas, o Prefeito tem vindo, vou dar nota 9 189 

para ele (risos), faltou uma porque deu uma emergência, mas ele está indo em 190 

todas, está aqui no Pântano e tem muita demanda, tem muita demanda que às 191 

vezes não é do Plano, e aí a gente da mesma forma está aproveitando para já 192 

tomar atitudes, não é Prefeito e organizando algumas coisas. Então não tem 193 

problema, aqui a gente está para ouvir, para o que for. Feito essa Audiência... 194 

Opa, desculpa aqui pessoal, a gente está apresentando aqui a proposta, 195 

escutando as manifestações, aí sim que a gente vai estruturar o que a gente 196 

chama uma minuta, um texto propositivo, que vai ser apresentado à sociedade 197 

e também vai ser apresentado ao Conselho da Cidade que vai rediscutir essa 198 

minuta, que vai colher a informações com a sociedade e fazer essa discussão, 199 

para daí sim depois ele dizer: olha, achamos que tá ok, aquilo está ruim, aquilo 200 

está bom. Aí a gente termina e manda para a Câmara de Vereadores e aí inicia, 201 

como bem os Vereadores têm colocado, inicia uma discussão dentro da Câmara 202 

de Vereadores, que é um outro momento possível de propor, discutir e trabalhar, 203 

a questão do Plano Diretor. Nós estamos então realizando 13 (treze) Audiências, 204 

mais uma Audiência final, e tem um instrumento bem interessante que é o 205 

chamado Consulta Pública, o que é a Consulta Pública? Talvez hoje, a gente 206 

vem aqui fale alguma coisa, colha sugestões, às vezes um grupo quer trabalhar 207 

um determinado item, não teve tempo ainda, quer trabalhar, ele pode até o final 208 

do dia, me ajuda, até o dia 12 (doze) de agosto, mês que vem, a pessoa pode, 209 

um grupo, qualquer pessoa, pode colocar contribuições adicionais. Então, ouve 210 

o vídeo, vem aqui ouve as manifestações, cria seu juízo, pensa sobre um 211 

assunto, bota lá. Ah pensei mais uma coisa, pode botar de novo, tenho mais uma 212 

outra ideia, mais uma crítica, bota de novo. Não tem problema, pode manifestar 213 

e colocar quantas ideias quiserem, quantas sugestões, até o dia 12 (doze) de 214 

agosto. Então até lá dá tempo de formar um pouco mais de opinião, de ideias, 215 

às vezes faz reunião, organiza uma situação com os vizinhos, com o centro 216 

comunitário, com o Vereador, quem for, pode colocar as sugestões lá que a 217 

gente vai olhar todas também. Isso, essa consulta, está disponível no site do 218 

Plano, mas para quem não tiver a internet, tiver dificuldade, pode procurar 219 

qualquer unidade do Pró-Cidadão, que lá vai ter também formulário, tem todo o 220 

material impresso, para deixar um documento maior, às vezes quer colocar, traz 221 

uma análise, uma situação, pode protocolar lá que a gente vai olhar também. 222 

Dito isso, então focar que a gente está agora discutindo a revisão da lei que 223 

existe, pegando ideias para construir a proposta, está certo pessoal? Essa 224 

construção da proposta, através das consultas e da Audiência também, será feita 225 

uma leitura técnica, ou seja, é uma relação entre sentir as dores e descobrir 226 

alguns remédios. Então às vezes a gente tem uma dor, estou com dor no braço, 227 

se não precisasse do médico ia no Google, tomava algum remédio e deu. Mas a 228 

gente precisa tirar um raio x de qualquer doença e conversar com o médico e 229 
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junto construir uma solução, essa é a ideia. Uma leitura técnica sobre as 230 

demandas comunitárias para que a gente tenha um diagnóstico final, o que for 231 

proposto, o que for ordenado, a gente tenha os porquês, esclareça o porquê de 232 

cada decisão. Para isso que tem uma Comissão, um Comité Técnico, bastante 233 

amplo, que não é eles só que estão trabalhando, que são quantos mesmo aí 234 

Cibele? Está coordenado por essa moça ali, são 30 (trinta) e poucos 235 

profissionais, que estão atuando diretamente nesse processo, mas, por exemplo, 236 

a gente estava discutindo sobre a possibilidade de melhoria de mobilidade, nem 237 

todos os técnicos da mobilidade estão nesse grupo, mas a gente está fazendo 238 

um trabalho com todos os técnicos da mobilidade que vão colaborar com esse 239 

grupo, então no final vai ter mais de 100 (cem)técnicos participando de alguma 240 

forma dessas leituras, dessas análises. Dito isso vamos falar um pouquinho de 241 

cidade. A cidade de Florianópolis, pegando aqui a comunidade aqui mais ao sul, 242 

por exemplo, Pântano do Sul, o nosso próprio Açores, aqui já é um loteamento 243 

que foi criado, lá era uma comunidade pesqueira, Armação era uma comunidade 244 

já, também mais pesqueira. Foi crescendo, essas comunidades pesqueiras, 245 

foram crescendo, esses lugares mais tradicionais foram crescendo, e foram se 246 

virando quase que bairros, uns com mais gente, outros menos gente. Esse 247 

crescimento foi criando o que a gente chama da mancha da cidade. Lá na 248 

década de 80 (oitenta) já tinha ali o Pântano do Sul, estava ali a Armação, tinha 249 

um pouquinho já do Açores, o resto da cidade estava bem concentrada na área 250 

continental, ao redor do Morro da Cruz, Trindade, ali que ocupava mais. Ao norte 251 

já tinha os balneários Daniela, Jurerê, e algumas pontuações e outras 252 

comunidades tradicionais. Campeche já começava a aparecer mais, olha como 253 

é que era os Ingleses em 80 (oitenta), só um trechinho dos Ingleses. E a cidade 254 

foi crescendo, olha só mais ou menos 11 (onze) anos depois como já se 255 

espalhou (vai passando as imagens no telão) em 80 (oitenta) e 91 (noventa e 256 

um), 2000 (dois mil), vão chegar até 2019 (dois mil e dezenove). já está aqui, na 257 

nossa região já se espalhou, já cresceu um pouquinho. O que a gente está 258 

perguntando, tentando identificar, se a gente está fazendo certo. Será que a 259 

gente poderia fazer um pouquinho diferente, podia encaminhar de uma outra 260 

forma. Uma coisa que toda Audiência a gente tem ouvido, e é uma demanda, o 261 

Prefeito sabe disso, o município sabe disso, é a falta de infraestrutura, é a falta 262 

de qualidade de infraestrutura, por exemplo, o próprio esgoto, é um dos 263 

principais problemas, ou a falta de mobilidade outro problema. A pergunta que a 264 

gente faz: se a gente tivesse ficado aqui, seria mais fácil resolver as 265 

infraestruturas, seria menos gente? mas essas pessoas vieram, 266 

independentemente de ter Plano Diretor coordenado, desordenado se 267 

acertaram, se erraram, as pessoas vieram. E elas vieram, mais ou menos, 268 

10.000 (dez mil) pessoas a cada ano. E essas 10.000 (dez mil) pessoas a cada 269 

ano, continuaram vindo, mais ou menos isso, até estabilizar, até se organizar um 270 

pouco mais. Mas Floripa atrai muita gente, nem todo mundo que está aqui nessa 271 

sala é, necessariamente, natural de Florianópolis. Tem muito já nascido aqui, 272 

mas filho de alguém que veio, gente que chegou agora, mas não tem problema, 273 

essa é a cidade desde que a gente consiga organizar um pouco para que essas 274 

pessoas possam morar com dignidade, para que os bairros possam não poluir, 275 
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para que a gente possa ter infraestrutura. Oh pessoal, tem cadeirinhas aqui ó, 276 

tem cadeiras aqui deve ter aí 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), uns 10 (dez), 277 

12 (doze) lugares, está certo? Continuando, é bom entender como é que a gente 278 

cresceu os bairros, a gente morou nos bairros, nos lugares, nas localidades, mas 279 

não trouxe emprego para os bairros, não trouxe infraestrutura para os bairros, 280 

não trouxe organização daquele que ia dar uma segurada, uma melhorada nos 281 

bairros, evitar ocupar a duna, o mangue, o morro, de tentar ser sustentável, 282 

porque a gente se espalhou, começou a se espalhar pelos bairros, começou a 283 

se espalhar, crescer para cima do morro, para duna, para o mangue, ocupar 284 

espaços, foi ocupando, esse crescimento aconteceu, só que foi se espalhando. 285 

Isso pode ser bom, e pode ser ruim. No entender da parte técnica urbanística 286 

tradicional, do pensamento do planejamento, é uma estratégia não muito boa, 287 

porque ocupa muito a cidade e aí quando é um pouco mais concentrado, a gente 288 

podia ter mais área aberta, economizar, no que fazer de infraestrutura, proteger 289 

mais a natureza. Em contrapartida as pessoas acham que às vezes fazer isso 290 

pode gerar às vezes o que acontece é gerar mais prédios, por exemplo, e isso 291 

pode causar um impacto de paisagem, achar que aquilo pode ser ruim de alguma 292 

forma. o que acontece é que a gente escolheu só um modelo para os bairros, só 293 

um modelo, se aplicou um modelo de tudo baixinho. E às vezes isso gera 294 

problemas também, infelizmente, e a gente vai mostrar um pouco desses 295 

problemas. Esse descompasso entre estabelecimentos comerciais, lugares de 296 

oportunidade, de emprego, geração de renda, de saúde, serviços de educação, 297 

ficaram bem longe, isso é de hoje tá, ficaram bem longe dos bairros. Tem um 298 

posto de saúde, tem uma escola muito bonita aqui, mas não tem muitas 299 

oportunidades, há não ser aquela que cada um constrói no seu dia a dia, com 300 

muita batalha. a gente estava hoje numa reunião de colegiado e identificou que 301 

a gente tem um Selo Municipal de Inspeção Sanitária. O Selo Municipal de 302 

Especial Sanitária permite pegar que um produtor de peixe local, consiga tirar 303 

seu selo e ele possa vender de forma adequada, ou ele tem a peixaria ou 304 

pequeno açougue tudo perto da casa dele. Dos duzentos e poucos pedidos, 305 

cinquenta conseguiram, cento e pouco desistiram, porque o Plano Diretor não 306 

permite ter aquela atividade no bairro, por exemplo. Então isso... Para te ver 307 

como às vezes uma coisa banal afeta a vida por causa do Plano Diretor. O Plano 308 

Diretor não é só construir pavimentos, tem uma série de outras situações que a 309 

gente gostaria de entender e ouvir. E esses estabelecimentos ou operam 310 

irregular ou migram para lugares que podem ter, ou não dão a oportunidade de 311 

se organizar. Enquanto que a população está vindo ó (aponta para o telão), esse 312 

verdinho e vermelhinho significam mais gente. Então a gente tem bairros que a 313 

gente chama bairros mais incompletos, falta um pouco mais de vida urbana e 314 

organização. Pessoal tem cadeiras aqui ainda. O Sr. Carlos Alvarenga toma a 315 

palavra: pessoal tem cadeira lá do lado direito, aqui na frente tem cadeira, eu 316 

peço que todos se a acheguem, são todos bem-vindos à Audiência Pública, por 317 

favor, vocês podem se sentar, fiquem à vontade, vocês inclusive são prioridades 318 

para sentar. Inclusive o pessoal que for da Prefeitura se puder dar licença para 319 

a comunidade sentar, eu faço esse pedido encarecidamente, porque nós viemos 320 

escutar a comunidade. Então assim, fiquem à vontade para se colocar, aqui tem 321 
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cadeiras, bastante cadeira aqui ainda para se sentar. Inclusive eu faço um pedido 322 

também a comunidade, aqueles que não forem prioridade legal, perceberem que 323 

tem um idoso em pé, que assim o faça, se tiver um deficiente, qualquer pessoa 324 

que tiver maior dificuldade, permita que essa pessoa se sente. Nós todos temos 325 

a mesma intenção aqui. O Secretario Mittmann retoma a palavra: bom, o que 326 

a gente está vendo é que a cidade tem um descompasso entre oportunidades 327 

de lazer, comércio, serviço, emprego, universidade e moradia. Então os bairros 328 

moram, mas não oferecem às vezes muito mais do que morar. Isso gera 329 

problemas, virtudes, mora às vezes num lugar mais sossegado, mas gera 330 

também alguns problemas. E a cidade cresceu assim, Centro, bastante denso, 331 

comunidades que tentam morar próximo ao Centro para evitar gastar, estar muito 332 

mais próximo do serviço, acabam ocupando áreas mais frágeis. o continente 333 

crescendo, ainda com algumas ocupações baixas ali, que não aproveitam até as 334 

próprias infraestruturas. A cidade vai crescendo em direção àqueles balneários, 335 

esses lugares tipo... Aqui é a SC 401 (quatrocentos e um) em direção ao norte. 336 

Então a gente construiu uma rodovia. Na década de 70 (setenta) existia a estrada 337 

antiga, tem áreas desocupadas e a gente não tem, por exemplo, conseguido 338 

oferecer moradia para todo esse povo que está indo. Novamente, em função de 339 

manifestações inesperadas, alegando falta de lugar para sentar, o Sr. Carlos 340 

Alvarenga interfere na fala do Secretario e diz: Michel, eu vou dar uma pausa 341 

para o pessoal se organizar aqui, para se sentarem e conseguirem todo mundo 342 

prestar atenção em você. Um minuto gente. Tem mais cadeiras aqui gente, por 343 

favor, se puderem desocupar a porta de entrada e sentar aqui dentro, eu vou 344 

agradecer também, por gentileza. Secretario Michel avisa que tem 8 cadeiras em 345 

frente a ele. Sr. Carlos Alvarenga comunica que tem cadeiras logo na frente e 346 

pede: se puderem se sentar por gentileza, a gente dá espaço para as pessoas. 347 

Secretário Mittmann reinicia sua fala: depois acabada a apresentação, tudo 348 

isso que eu falei também está em vídeo, de alguma forma no site, está é uma 349 

introdução, não se preocupe, já está publicado, depois o mais importante é a fala 350 

da comunidade, então a tela até é secundária. Sr. Carlos Alvarenga interfere e 351 

diz: pessoal que está na porta, eu vou pedir por gentileza para entrar na 352 

Audiência, entrar ao recinto e que ocupem o assento, por gentileza, pode 353 

desocupar a entrada, para outras pessoas virem, por gentileza. Do lado direito 354 

aqui, perto do telão tem cadeiras para se sentar. Aqui a esquerda também tem 355 

cadeiras, aqui na frente, aqui no meio eu estou vendo tem 1(uma)cadeira, ali tem 356 

mais 7 (sete) cadeiras, pode se sentar também Vereador. Pode dar continuidade. 357 

Secretario Mittmann, reinicia mais uma vez sua fala: então a gente vem 358 

ocupando o território, às vezes separando o morro do mangue, são problemas 359 

ambientais também que vão tendo problemas, mas a gente não tem dado muita 360 

oportunidade para quem tem menos dinheiro, para conseguir comprar um imóvel 361 

ou morar de forma digna. Esse é um dos problemas que a gente vai ter que 362 

enfrentar nessa revisão do Plano Diretor. Tentar entender de que forma, a gente 363 

tem algumas ideias, têm surgido sugestões, para como a gente vai possibilitar 364 

criar habitação social para melhorar a vida daqueles que mais precisam também. 365 

Então se tiverem ideias nesse sentido, esse é o momento também de colaborar 366 

para que a gente construa uma política mais eficiente sobre habitação social, por 367 
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exemplo. Lugares tipo Canavieiras, Jurerê, foram balneários, tipo aqui no 368 

Açores, criaram aquele loteamento, alguns prédios e tal, se organizaram um 369 

pouco, se percebe uma organização do terreno um pouco melhor, mas foge 370 

algumas tradições que a gente já conhece da ilha, do jeito de organizar, aquela 371 

servidão, a separação do terreno antigo. Que isso a gente não soube cuidar, a 372 

gente não conseguiu dar opção para quem era proprietário dessas áreas para 373 

dizer: faça um projeto, consiga aprovar, porque as regras, até hoje, são difíceis 374 

aplicar nesses terrenos. A gente precisa olhar também, como é que a gente está 375 

possibilitando os proprietários dividir a terra e organizar, é caro. a forma que está 376 

ficando, o tamanho do lote, isso tudo não encaixa na lei e gerou uma ocupação 377 

que vai para essa linha aqui, que é do irregular, uma extensão de ocupação 378 

irregular. Isso gera problemas. Gera problemas tanto para as pessoas que 379 

moram ali, que moram longe do transporte, via sem qualidade, em cima do 380 

Aquífero e assim por diante. E aí falta de esgoto, falta de infraestrutura, falta de 381 

uma série de situações.Temos que ter cuidado com o não ou sim, das formas 382 

que a gente vai ocupar, porque a gente vai receber pessoas e a gente hoje não 383 

consegue, dentro das regras atuais, produzir habitação, comércio e serviços 384 

suficientes para as pessoas que já estão aqui, e para aquelas que minimamente 385 

estão chegando. A gente pode tentar controlar menos pessoas, mas elas virão. 386 

Se a gente não oferecer oportunidades adequadas, elas vão morar num lugar 387 

irregular, a tendências é mais problemas vão se acumular, a conta vai ficando 388 

cada vez mais difícil de fechar, porque quando constrói irregular, não deixa 389 

espaço para a praça, não deixa espaço para... Nós agora vamos ter um 390 

financiamento muito bonito de educação, um bom dinheiro, os Vereadores 391 

conseguiram incluindo aqui o que chama de BID2 (dois). Essa escola que foi do 392 

BID1 (um) um provavelmente. Agora vem para construir mais dez escolas. Nós 393 

agora não temos quase nem terreno, nenhum em alguns lugares, tipo esse aqui, 394 

a gente vai ter que achar, comprar, desapropriar um terreno, porque não foi 395 

cedido nenhum terreno quando fizeram aquela separação da terra. Então agora, 396 

vai ser uma batalha, vai sair mais caro essa escola, porque não foi deixado 397 

espaço nos lugares. Não tem terrenos em muitos lugares, e à ocupação está 398 

forte em alguns bairros. isso aqui é lá perto dos Ingleses, do Rio Vermelho, está 399 

forte, está grande, são prédios já sendo construídos de forma irregular. Acho que 400 

vocês vêm algumas notícias: Ah! a Prefeitura demole um prédio aí, demole 401 

ontem três e, mais uma casa e, mais cinco casas e, mais dez casas. Não sei se 402 

tem alguma coisa errada, que a gente tem que descobrir uma fórmula para tentar 403 

corrigir. continuando, esse tipo de tentativa de ocupação, a lei por exemplo hoje 404 

diz que a gente pode pegar um terreno, mesmo grande, está vamos supor, 405 

alguém aqui que for  dono de um terreno de 1000 (um mil) m², um terreno bom, 406 

1000 (um mil) m², vamos dizer que ele esteja bem localizado, perto de uma via 407 

que tem transporte, vamos dizer que ele tenha a infraestrutura de luz e tal, está 408 

legal, é uma propriedade regularizada, mas mesmo que esteja muito bem 409 

localizado e que poderia servir para alguma coisa a mais, muitos casos vai dizer 410 

só pode construir 3 (três) casas naquele terreno e aí a conta não fecha, em teoria, 411 

porque é um terreno caro, e aí constrói dividindo mais o terreno. E essa prática 412 

não acontece só em terrenos bons e bem localizados. Acontece cada vez mais 413 
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nas ruas mais sem qualidade nenhuma, lá no final da servidão, vai dividindo, vai 414 

construindo, então a gente vai ter que achar também opções de ocupação mais 415 

organizada, para lugares que dê para construir e, evitar, que se construa de 416 

forma desorganizada, onde não deveria construir. Essa é uma das grandes 417 

dificuldades que a gente está tendo para tentar buscar a solução. Daqui a 418 

pouquinho a gente já chega mais ao sul, aqui ó, Santinho, Rio Vermelho, o 419 

pessoal segue a mesma forma e aí chega na duna, fica aquela: onde é que acaba 420 

a duna, onde é que começa a cidade, falta às vezes um caminho, uma proteção 421 

e o proprietário ali vai para cima da duna, porque tá ali do lado, foi estendendo e 422 

aí vai, vai dividindo, dividindo, vai fazendo. Campeche, eu sempre falo, tem 423 

algumas ruas cumpridas assim, aqui até tem saída lá atrás, na frente e atrás, em 424 

algumas o caminhão de lixo, muitas lá para o lado de lá, o caminhão do lixo tem 425 

que entrar e sair, porque não tem saída, aí vai e volta, a gasolina, o óleo diesel, 426 

custa caro, e esse caminhão tem que entrar e sair entrar e sair. Isso é custo para 427 

a cidade, é custo porque a gente tem que fazer duas vezes o caminho e vai 428 

repetindo. Quanto investimento que tem de custo para o cidadão para fazer, 429 

porque o desenho da cidade não cuidou algumas coisas. Isso se aplica em vários 430 

lugares da cidade. A gente brinca que o vizinho, aqui são dois vizinhos, se um 431 

quer visitar o outro, ou conversa no muro, ou um pula o muro para visitar o outro, 432 

ou ele vai pegar o carro para ir até lá e voltar, porque é muito longe para ir a pé, 433 

porque não tem conexão. E essas conexões são muito importantes para 434 

organizar a vida dos bairros, poderia gerar uma Pracinha, poderia ter uma volta 435 

do caminhão do lixo, poderia facilitar acessar um abrigo de ônibus. Em alguns 436 

bairros dá para fazer, outros já não cabe. Então a gente vai ter que achar 437 

soluções para cada tipo de território, para cada lugar. Indo em direção aqui a 438 

Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, esse é Armação. Não está tão diferente 439 

assim, só porque ela é mais protegida e tal, ela é mais... Um lugar menor, tem 440 

um morro, tem a praia, mas a ocupação também foi bastante espalhada, 441 

desorganizadas, são poucas as ruas que conseguem organizar um pouco esse 442 

bairro, OK?! É uma forma, cria um astral diferente para o lugar, cria uma 443 

dinâmica, um jeito de viver diferente, mas também tem alguns problemas, 444 

especialmente no verão, a gente às vezes não consegue passar o ônibus para 445 

estacionar na Pracinha, fica o ônibus lá meia hora tentando manobrar, mas se 446 

as licitações? Falta calçada, falta esgoto, o Riozinho está ali exprimido, e o 447 

morro? Vai crescendo em direção ao morro também. Então tá vendo como as 448 

coisas mesmo em lugares mais tradicionais, mais longe, que eram para ser mais 449 

protegidos, também que estão crescendo? Também estão crescendo e também 450 

vão crescer nos próximos 10 anos. A gente tem que encontrar um equilíbrio 451 

talvez, de como ele vai crescer, de que forma a gente poderia crescer, que seja 452 

bom para o bairro, que seja bom para a natureza, seja bom para o cidadão, seja 453 

bom na contribuição que esse bairro vai ter para a cidade. É um desafio, é o 454 

desafio que se põe. Olha aí em direção ao Pântano do Sul, já chega quase em 455 

cima do Riozinho, e vão dividindo. O proprietário desse terreno aqui, ele não teve 456 

oportunidade a não ser talvez essa de dividir assim, e teve mercado foi 457 

vendendo, foi vendendo, foi vendendo, mas chega mais um vende, vem mais um 458 

vende. Se a gente tivesse pensado uma forma, no passado, um pouquinho 459 
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diferente, talvez a gente encontrasse uma cidade, um bairro, uma solução, um 460 

pouco melhor, para que a gente conseguisse evitar essa expansão exagerada 461 

do terreno e consumindo os morros, consumindo a nossa melhor paisagem, 462 

aquilo que nos cria como diferente, que é as belezas da ilha. Fora o custo de 463 

subir e descer tudo aquilo ali todo dia e tal. Então é complicado, é ruim morar 464 

assim? Talvez. É bom? Tudo isto bom para algumas coisas às vezes é uma 465 

moradia mais barata, visual é outras coisas, mas tem seu custo benefício, e para 466 

a cidade enquanto coletivo é mais custoso esse tipo de solução. Porque a gente 467 

tem dificuldade de levar a mobilidade, tem dificuldade de levar uma série de 468 

ações, se isso aqui avança muito, como já está avançando no Saco Grande, que 469 

eu mostrei lá perto do Monte Verde, já está, à gente fala que daqui uns anos vai 470 

virar o morro e vai chegar na Costa da Lagoa. Aí vai ser triste de ver a favela 471 

chegando à Costa da Lagoa. E a culpa é da daquelas pessoas ali? É a única, às 472 

vezes a única solução, a gente está tentando criar, propiciar soluções. Não 473 

necessariamente o Plano vai dizer: olha com um passe de mágica, fez a lei, 474 

aprovou, tá lindona, aí vai ter que ter a mesma participação social na construção, 475 

uma participação social para que as políticas, o que está previsto aconteça. Daí 476 

vão ter que batalhar em cima, ah querem uma habitação social, como é que vai 477 

fazer? As possibilidades são essas, estão aqui descritas, agora vamos fazer 478 

acontecer. Aí vai cobrar o Prefeito, vai cobrar o Vereador, vai cobrar o técnico, 479 

vai cobrar a comunidade, para que aquilo aconteça. Então o Plano Diretor é uma 480 

lei, mas muito mais que uma lei é uma gestão ao longo do tempo. É uma gestão 481 

ao longo do tempo, ou seja, se não a gente chamaria de Lei Diretor, fazia a lei e 482 

estava tudo resolvido. o Plano é algo que se planeja o que se pretende alcançar 483 

a partir, inclusive da lei, mais outras regras, outros Planos, que complementam 484 

o Plano de Saneamento, Mobilidade, uma série de outras situações que tem que 485 

perseguir para que aconteça. E realmente, a cidade enquanto planejamento está 486 

em descrédito. A gente tem percebido isso nas Audiências, está em descrédito, 487 

porque não conseguimos fazer um planejamento adequado para a cidade ao 488 

longo dos anos e a situação que se instalou gera um princípio de desconfiança 489 

entre o poder público, quem vem aqui falar e propor perante a comunidade. E aí 490 

gera reação negativa, reação contrária. O que é ok faz parte, estamos aqui na 491 

construção. Então que nem eu falei, às vezes essa reação negativa, para nós 492 

vai ser interpretada e vai ser interpretada como? Temos um problema, como 493 

podemos solucionar. Então tem que vir, é normal e tem que acontecer, faz parte 494 

do processo. Lagoinha de Leste, um tesouro que temos que cuidar. E a gente 495 

convive então, não só com gabarito, não só com construção, o mais importante 496 

para nós é como construir, como as construções, ou quem seja do 497 

megaempresário, ou do empresário local, ou do cidadão comum, possa construir 498 

comunidade, possa construir um espírito comum para o lugar, mas também para 499 

resolver problemas do dia a dia. esse senhor aqui, o proprietário, ou a senhora, 500 

eu não sei dizer, ele está irregular porque a lei diz que só pode 50 (cinquenta) 501 

m² para aquele comércio, e ele não cabe o mercado dele em 50 (cinquenta) m², 502 

aí faz irregular, se resolve, porque a cidade precisa e os bairros precisam e eles 503 

vão se resolvendo e vão acumulando ilegalidades. Então não podemos usar o 504 

Plano Diretor para forçar a pessoa comum a ilegalidade, nós temos que convidar 505 
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a todos a um Plano Cidadão. Esse Plano Cidadão não é só uma bandeira de 506 

defesa natureza, é a bandeira de defesa do dia a dia, a bandeira de defesa da 507 

mobilidade, de instalar um pequeno comércio, onde nós compramos o nosso 508 

pão, onde nós compramos o nosso leite, compramos a carninha que tá cara, mas 509 

tentamos comprar a carne para fazer um churrasco no final de semana, e aí vai 510 

e, isso aqui é a vida comunitária e, são empregos que estão ali, que poderiam 511 

ser outras atividades econômicas, se o lugar permitir, porque não? Se 512 

entendermos que é possível ter outras atividades que não prejudiquem o lugar, 513 

porque não? Se essas outras atividades acontecerem nos bairros, se nós 514 

tivermos, vamos supor ali na Armação, alguma situação que gere empregos, 515 

aquelas pessoas da Armação, 10(dez), 5 (cinco), 20(vinte), não precisam ir até 516 

o centro para trabalhar. Ah! mas Michel, então no dia seguinte a Armação vai ter 517 

tantos empregos que vai resolver? Não, não vai. Mas é a possibilidade de ter e 518 

melhorar e ir organizando as coisas, até porque agora com essa história de 519 

pandemia mudou um monte de coisa. Mas, é o trabalho remoto, uns que ficam 520 

em casa e quem acaba sofrendo muito, de novo, é aquele que mora no lugar 521 

muito pior, porque ele mora longe, ou em cima de uma área de preservação, ou 522 

mora na Palhoça e tem que se deslocar e pegar fila também. Esse geralmente é 523 

o que mora pior, é o que acaba pagando a pior conta e a gente sente também. 524 

Sente no trânsito, nós temos que tirar do norte da ilha, todo dia do norte da ilha, 525 

todo dia, 60.000 (sessenta mil) pessoas a gente pega uma Joaçaba, me corrige 526 

se tem alguém de Joaçaba, que me diga se está 60 (sessenta) e 70 (setenta), 527 

não sei quantos mil habitantes, a gente tira praticamente uma cidade do interior 528 

todo dia daquele bairro, porque aquele bairro não tem condições de oferecer 529 

para 60.000 (sessenta mil)pessoas, que é praticamente uma cidade, condições 530 

de emprego, educação suficiente. e o que que acontece? Vira a SC o problema. 531 

E qual a solução? Constrói uma SC maior, e aí que vai continuar crescendo, 532 

mais SC, porque a gente vai ficar desenhando, empilhando carro, levando carro 533 

de um lado para o outro, ou tentar cada bairro colaborar um pouquinho para 534 

melhorar um pouco a balança? não vai acabar o trânsito da SC se a gente mudar 535 

o bairro do dia para a noite, não vai acabar naturalmente, mas a gente pode ter 536 

transporte coletivo mais eficiente e pode ter atividades nos bairros, naquelas 537 

regiões, identificar pequenos centros. Não vai ser aqui na Armação um centro, 538 

que vai resolver a vida do sul da ilha. Não é isso, mas a gente vai ter que 539 

identificar os pequenos centros que podem aproximar as soluções mais perto do 540 

cidadão e, às vezes, o lugar menorzinho que seja, pode ter essa organização 541 

que ajude um pouquinho, está certo? Vamos lá, a gente tem uma série de erros 542 

nos mapas e tal, do Plano Diretor, que tem causado problemas ao cidadão. A 543 

gente quer criar instrumentos, que se tiver erro mesmo, que se resolva. Não 544 

precisa mudar a lei e provar para a Câmara de Vereadores que é o mapinha 545 

estava errado, diz assim: identificado o erro se corrija, mais ou menos isso. Se 546 

for justo para o cidadão, que se corrige. Se o cidadão tiver, não espera aí, é o 547 

contrário, você está invadindo uma APP e tal, se corrige também. Então vale 548 

para os dois lados corrigir coisas. Sistema viário, aqui não tem tantos, mas em 549 

outras regiões a gente tem um sistema viário que podia estar mais bem colocado, 550 

mais organizado e impede que aquele conjunto de pessoas tire a viabilidade ou 551 
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se organize, porque tem uma via projetada, que em alguns casos, dificilmente, 552 

vai acontecer ou deveria estar melhor locada, melhor posicionada. E a gente 553 

impede porque não tem no Plano Diretor, talvez um instrumento que diga se for 554 

identificado uma melhor localização está autorizada a fazer, não precisa aprovar 555 

o Plano de novo, entendeu? Se quiser mudar vai todo um processo burocrático, 556 

complicado. Ou esse tipo de situação que tem uma APP e do lado áreas 557 

residenciais. Alguma coisa está errada, porque é o mesmo tipo de terreno. Eu 558 

não vou tomar partido aqui. Eu não sei se o amarelo que está errado ou, o verde 559 

que está errado, me parece que é o verde que está errado, mas esse cidadão 560 

ou aqui é um conjunto de cidadãos, não pode exercer o direito de propriedade 561 

adequado porque foi pintada uma APP, que talvez não seja. APP tem 562 

condicionantes muito específicas na lei e outras que a gente pode criar, não é 563 

Beatriz? O município tem que criar mais áreas de preservação, ainda mais que 564 

nossa Joia da Coroa e se se for criada tem que entender e aplicar, mas me 565 

parece que aqui não é o caso, a gente não precisa esperar um processo 566 

burocrático, gigantesco comprovadamente, que foram analisados e corrigir esse 567 

erro para essas pessoas. Então mudar ou adequar a lei não é só construir, deixar 568 

de construir prédios, mas é oferecer mais segurança jurídica para os técnicos 569 

mudarem e para o cidadão mudar também. E nós temos todo esse processo, 570 

nós temos uma cidade que custa muito caro os imóveis, é muito caro. Uma das 571 

estratégias de baixar preço é incentivar habitação social, que já falei aqui, ocupar 572 

melhor terrenos em alguns casos, cobrar um pedágio para quem quer construir 573 

um pouco, em algum lugar que pode um pouco a mais, desde que ele invista ou 574 

pague para o município investir em habitação para quem mais precisa. Isso gera 575 

justiça social, economias comunitárias também, porque torna aquelas pessoas 576 

realmente mais cidadã e ajuda a solucionar segurança pública e uma série de 577 

situações. Aqui eu já falei que o Plano Diretor não é só a lei, é todo um conjunto 578 

de ações, chegando um pouco mais no como que a gente está pensando propor. 579 

A gente fez e está fazendo estudos, já fez alguns estudos, outros estudos do 580 

passado, mais de 20 (vinte) anos, já apontam que ia acontecer isso, que ia 581 

crescer e que ia ter necessidade de pequenas centralidades. Umas maiores, 582 

outras menores, pequenos centrinhos, alguns mais gordinhos, mais potentes, 583 

mas ia ter que ter e a gente não fez a lição de casa e hoje a gente está pagando 584 

por isso. Porque foi ocupando os terrenos e ficando cada vez mais caro de fazer 585 

isso. Ocupando perto das vias, não tem espaço para passar um ônibus, não tem 586 

espaço para fazer o trânsito, falta infraestrutura e, essas centralidades a gente 587 

mediu, vem medindo essa evolução e elas começam a apontar, aparecer no 588 

mapa, situações, possibilidades. Ou a gente começa a pensar nelas e resolver 589 

ou a gente vai continuar repetindo esse modelo aqui e esse modelo aqui, em 590 

diferentes escalas, diferentes lugares, diferentes formas, mas muito repetida a 591 

forma de fazer.  Diferentes escalas eu falo assim: é bastante ocupação, menos 592 

ocupação, mas o jeitão é meio parecido em todo lugar. Isso daqui que vai ficar 593 

essas pessoas que ocuparam um lugar irregular, porque talvez por única opção, 594 

na fila, anos e anos para conseguir infraestrutura. E é uma verdade. o que não 595 

dá para nós esperar gerações e gerações por infraestrutura. a gente vai ter que 596 

conseguir reorganizar áreas assim, da infraestrutura e, ao mesmo tempo, 597 
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planejar como a gente vai receber essas pessoas que virão ao longo desses 598 

anos, enquanto a gente organiza o resto da cidade. É um grande desafio. É um 599 

desafio que não encerra, como eu falo, no Plano Diretor, mas o Plano Diretor 600 

não pode ser uma barreira para que a gente consiga propor, para que a gente 601 

consiga organizar. Então a gente organizou a proposta em 10 (dez) pilares, que 602 

são os eixos conceituais que organizam o ideário, o que a gente quer buscar. 603 

Não vou entrar em detalhes deles aqui, porque está nos vídeos, tem explicação, 604 

podem acessar o site e ver, e quero falar um pouquinho da estratégia geral para 605 

os bairros. Aqui vocês vão ver simulação e ideias, de como a gente poderia 606 

reorganizar um pouco os bairros, junto de mais correções da lei, melhoria de 607 

incentivos a questão local, melhoria de proteção ambiental, melhoria de 608 

infraestrutura, ou seja, uma série de situações, melhoria daquele permitiu que é 609 

que deveria ser permitido, onde é que não está permitido, para que a gente 610 

consiga ir fazer uma lei um pouco mais completa. O tal do DOTS e o bairro 611 

completo seria isso aqui: é o Desenvolvimento Orientado ao Transporte 612 

Sustentável. o transporte não é necessariamente veículo, pelo contrário, 613 

transporte sustentável é começando pelas pessoas, andar a pé, certo. Como a 614 

gente consegue criar bairros, que a gente consiga andar a pé e resolver a vida 615 

a pé? Se tivesse comércio perto eu saía a pé, tivesse calçada, proteção na faixa 616 

e tal, comprava o meu leite do dia a dia no bairro, no edifício ok aprovado, voltava 617 

para minha casa. Hoje em dia, muitas dessas coisas têm que ser feito de 618 

automóvel, porque a gente não tem centrinhos que estão habilitados para isso, 619 

a gente não tem bairros organizados, porque foram bastante feitos irregulares, 620 

foram muito produzidos de forma irregular. Então a gente precisa pensar no 621 

DOTS e aí vale para as cidades gigantes e vale para bairros menores, para 622 

lugares menores. Compactar, deixar de expandir tanto, não crescer tanto, vem 623 

às pessoas e acumular, não espalhar tanto, porque uma hora acaba. Acaba e a 624 

gente já está vendo, que já está indo para lugares que não deveria ter ido. Então 625 

precisamos pensar, é um pensamento saudável, as cidades do mundo inteiro 626 

têm procurado resolver a partir do transporte, a partir do eixo de transporte em 627 

várias escalas, num bairro é bem pouquinho, no outro tem uma estação de 628 

metrô, e aí junta prédios mais altos na estação do metrô e assim por diante, ou 629 

seja, quanto mais próximo dos eixos de transporte melhor. Escolher os lugares 630 

que a gente possa subir um pouco mais, para que equilibre a cidade, a gente 631 

consiga absorver preço da terra, habitação, uma série de situações para que 632 

sejam mais baratas. O Rio de Janeiro, por exemplo, está trazendo, agora nesse 633 

momento, milhares de imóveis em adensamento para resolver muito a questão 634 

da habitação social também em áreas que estão precisando, exemplo a área 635 

central do Rio que estava esvaziada. A nossa aqui também poderia ter situações 636 

de habitação social, também no Centro da cidade. Juntar com o casco histórico, 637 

podia, podia ser uma ideia. Andar a pé, eu já falei, misturar que é isso, porque 638 

não? Lembra aquela imagem que eu mostrei do mercadinho? Muito legal um 639 

mercadinho e se a gente tivesse o apartamento do dono em cima ou dois 640 

apartamentos desse? Resolveria bastante coisa, teria moradia, comércio e em 641 

lugares centros maiores mais gente em cima, comércio maior. Mas para ver 642 

como usar melhor os terrenos, desde que nos sirva de forma adequada, pode 643 
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ser uma solução compatível com o que... Desde que a gente precise daquele 644 

item lá. Usar bicicleta, bairros mais planos, deveria ter mais espaço para 645 

bicicleta, então a gente vai ter que reordenar, reorganizar vias para caber a 646 

bicicleta. Aqui na saída aqui até o Pântano, tranquilo de bike, é plano. Agora 647 

chegar até o Centro tem que ser meio a Ironmen. Mas faz parte esses grandes 648 

caminhos. A gente precisa organizar o bairro primeiro também. Cada bairro tem 649 

que ter uma estrutura ciclo viária para se organizar, para que favoreça aquela 650 

distância um pouquinho maior, também poder fazer de bicicleta, para quem 651 

consegue, para quem não consegue daí busca outros meios. Mas quanto mais 652 

ativo e for possível a andar nos bairros melhor. E a ideia mais ou menos essa, a 653 

gente pegar um determinado trecho da cidade, um bairro, um Distrito um setor, 654 

e tentar identificar o que falta, o que é possível fazer, que espaço que a gente 655 

tem, é o que está previsto no Plano Diretor e por que não está acontecendo, 656 

principalmente, o que não está previsto, que a gente tem visto, quase que 657 

invariavelmente, que as vias projetadas, estão projetadas com uma dimensão 658 

boa. Caberia bicicleta, corredor de ônibus, uma calçada maior, só que elas não 659 

conseguem acontecer por alguns motivos. Alguns dos motivos é que em alguns 660 

casos, tem bastante terreno livre que não é ocupado porque não tem resposta 661 

económica, outras que já estão ocupados, daí ocupam a frente dos terrenos. 662 

Existem vários motivos e a gente tem que investigar a situação de como a gente 663 

tentaria, possibilitaria resolver, reorganizar esses espaços e essas 664 

infraestruturas. Para isso a gente quer, dentro do bairro, além das dificuldades, 665 

identificar as vias que organiza esse bairro, que poderiam organizar melhor o 666 

bairro, identificar se é possível incentivar uma ocupação que permita construir 667 

praça, construir espaços, gerar lugar para reorganizar. Nem todas as vias dão, 668 

não, vão ser muito poucas que daria para estudar isso. Talvez aqui a gente 669 

tenha, a gente vai apresentar alguma sugestão, que ainda tem que ir atrás, vai 670 

ser possível mesmo, quanto que isso custaria de infraestrutura ou não, para 671 

conseguir propor, desde que aquela construção agregue alguma coisa boa para 672 

o bairro além... Não só a construção tem que ter alguma coisa em troca, a ideia 673 

é essa. E aí a gente poderia trocar por corredor de ônibus, criar a conexão, 674 

eventualmente gerar uma praça. Então, estão esses quatro jeitões aqui, 675 

diagnosticar o Distrito, identificar a carência de oportunidade, identificar as vias 676 

que existem, se elas têm potencial ou não tem potencial, muito difícil, um pouco 677 

mais fácil, cada caso é um caso. E aí se é possível ver que as carências do bairro 678 

podem iniciar um processo de compensações de trocas. Ah! mas vocês vão 679 

precisar um prédio de 50 (cinquenta) andares para pagar toda a falta de praça 680 

que tem numa determinada região. Não necessariamente. Mas se pelo menos a 681 

contribuição ficou bem controlada e ajudar a motivar, a partir de ajudar a pagar 682 

outros financiamentos, para que ela resolvesse a infraestrutura, pode ser uma 683 

alternativa, pode ser uma ideia. A gente mostra esse desenho aqui para ilustrar 684 

um pouquinho, para fazer refletir sobre altura de pavimentos. Quanto que uma 685 

edificação cresce ou baixa e tentar refletir um pouquinho se isso às vezes pode 686 

ser bom ou ruim e oportunidades que podem gerar. É para refletir. Se a gente 687 

tiver um terreno aqui, estão brincando com um terreno de 1000 (um mil) m² e 688 

uma construção de 2 (duas) lajes de 500 (quinhentos) m², constroem 1000 (um 689 
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mil) m² é o direito convencional para cada terreno, menos a terrenos que estão 690 

em a APL, que pode menos. Mas esse é o direito tradicional e convencional de 691 

poder construir. Se a gente fizesse isso aqui? A gente poderia ter, por exemplo, 692 

três pavimentos e construir mesmo os 1000 (um mil) m² não é diminuindo o 693 

tamanho da Laje do constrói um andar a mais diminuiu a Laje, mas o que é 694 

diferente desse daqui para esse daqui? Um vai afetar mais porque tem mais 695 

altura, pode gerar mais sombra, tapa visual de alguma coisa, causar 696 

estranhamento porque é um pouco diferente. Mas ele gera a possibilidade de 697 

um espaço maior. Essa sobra de espaço que a gente está nesse momento 698 

faltando, é uma das coisas que mais falta na cidade e, ela poderia virar uma 699 

praça de repente se: Olha me dá o terreno e constrói a praça e eu te dou um 700 

prêmio, se nós queremos esse tipo de espaço certo? É um exemplo. É um 701 

exemplo para ver que às vezes as coisas podem ser construídas diferentes, abrir 702 

possibilidades para a gente construir o que a gente precisa. a gente precisa da 703 

praça e a gente precisa às vezes do comércio lá no térreo, que é bom para a 704 

cidade e a pessoa morando em cima também é bom para a cidade. É o que a 705 

gente tem que identificar, quanto, quando, porque, como, para não permitir isso 706 

de forma generalista e para tudo que é lugar ou então, se a gente tiver uma via 707 

que tem possibilidade de vários terrenos vazios, a gente fazer uma troca, em vez 708 

de desapropriar, que é caro, me dá o terreno já, te deixo construir, quando for 709 

construir, mas me dá o terreno que a gente já vai reservar aqui para crescer 710 

passeio, bicicleta, corredor de ônibus. Cada lugar no seu tamanho, no que 711 

precisar. Não adianta a gente colocar um corredor gigante exclusivo de ônibus 712 

aqui no centrinho do Pântano do Sul que não é o caso entendeu. Não vamos 713 

fazer entrar ali até a praia um corredor de ônibus, não, é outra coisa. Cada lugar 714 

no seu jeito. Ou ainda, a gente está pensando, têm surgido umas ideias bastante 715 

interessantes, ideias não, pedidos, que são muito relevantes. Vou dar um 716 

exemplo da Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição, o pessoal lá pretende 717 

pular de parapente lá, pular de asa-delta. Pô tem que preservar, é uma cultura, 718 

atrai turismo, é cênico, é bonito, movimenta a economia, é esporte, é bom, é 719 

ruim? Não. É bom. Assim como o surfe é bom, a pesca é boa, a rendeira é boa, 720 

a trilha é boa, são coisas que nos identificam enquanto cultura, enquanto lugar, 721 

enquanto diferente, o que nos torna diferente de outras cidades, o que nos torna 722 

único. A gente poderia ter o que é importante para nós. Vamos fazer os ranchos 723 

de pesca, vamos preservar ou criar a trilha para visitar a Lagoinha de forma mais 724 

cuidada. São exemplos. Por que não trocar também, daqui a pouco, alguma 725 

coisa por outra coisa que a gente identifica? É uma pergunta, são ideias. E isso 726 

não está em desacordo com o Plano Diretor, porque dentro do Plano Diretor 727 

atual, existe lá, já previsto, um incentivo ao desenvolvimento econômico, turismo, 728 

a questão de educação, saúde, equipamentos, por exemplo: construir um 729 

hospital, é caro, é difícil, às vezes dá um andar a mais, resolveria o hospital que 730 

estão pedindo lá no norte da ilha. e aí vai. de repente a gente tem que identificar 731 

atividades que poderiam... O edifício mesmo ser importante para gerar emprego, 732 

ser um hospital, um centro de educação, uma coisa assim, dá um pouco a mais 733 

do que o cara simplesmente vender apartamento. Embora vende mais 734 

apartamento. Construir edifícios diferentes. Mas também eventualmente, se for 735 
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de interesse público e comunitário, selecionar coisas culturais para investir 736 

também ou, construir alguma coisa que beneficia a pesca artesanal. São 737 

possibilidades, não são imposições, são ideias, tá pessoal. porque isso inclusive 738 

já está previsto na lei, o que a gente não está conseguindo é criar, falta como 739 

fazer, melhorar a lei nessa parte. a lei hoje ela é bem interessante nas diretrizes 740 

e nos conceitos, só que chega na hora de aplicar, não acontece o desejo. Então 741 

uma das modificações ou sugestões de modificar o Plano é buscar o que está 742 

previsto de modelo de cidade, de sociedade, de centralidades, de equilíbrio, de 743 

valorização de atividades, possa eventualmente acontecer, passando essa 744 

conta. Vamos distribuindo um pouco dessa conta para quem vai construir, 745 

porque as construções virão, sejam elas organizadas ou, sejam elas 746 

desorganizadas. O que a gente tem é começar a construir um caminho para que 747 

elas ajudem a pagar a conta. Basicamente é isso pessoal. O Sr. Carlos 748 

Alvarenga retoma a palavra: muito obrigado Michel pelas suas palavras. 749 

Pessoal até agora o que nós apresentamos, é um conceito geral de problemas 750 

que a gente vê no Plano Diretor e o que a gente pensa para os bairros. O 751 

caminho que a gente acha que é ideal para resolver esses problemas, mas isso 752 

é dividido com vocês, agora a gente precisa ouvir vocês, se vocês concordam, 753 

discordam ou, tenha a mais, o que vocês têm para contribuir nessas soluções. 754 

Porque tem dores que é vocês que sentem, é vocês aqui do bairro que sabem o 755 

que está passando, então vocês têm que contribuir conosco para a gente 756 

construir as soluções em conjunto. Então, para entrar específico agora, o que 757 

nós fizemos de diagnóstico e caminhos específicos para o Distrito e isso a gente 758 

fez um vídeo institucional, ele é bem curto, deve ter uns 5 (cinco) minutos, é bem 759 

curto sim, eu peço que todos prestem atenção, para depois a gente passar as 760 

regras específicas e fazer um intervalo e entrar nas manifestações. Pode passar 761 

o vídeo do Distrito. AUDIOVISUAL COM A PROPOSTA PRELIMINAR 762 

DIRETRIZES DE REVISÃO PARA O DISTRITO PÂNTANO DO SUL. A seguir 763 

segue o conteúdo que foi transcrito na integra: Previsão para o Distrito Pântano 764 

do Sul. A partir do diagnóstico preliminar de cada Distrito, buscou-se identificar 765 

padrões de uso e ocupação do território para vias selecionadas, assim como as 766 

morfologias urbanas de cada localidade. Avaliou-se também como o Plano 767 

Diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas projeções e regulamentações 768 

estão distantes daquilo que se percebe e necessita a cidade. Ao não ser efetivo 769 

quanto a implantação de novos empreendimentos, o próprio plano tem limitado 770 

as condições necessárias que permitam a transformação dos bairros, a partir, 771 

por exemplo, da implantação dos perfis viários. A partir disso foram feitos 772 

diagnósticos preliminares de carências e potencialidades, de limites territoriais 773 

uso do solo, estrutura fundiária, ocupação do solo, habitação de interesse social 774 

(HIS), áreas de especial interesse social (AEIS), e zonas especiais de interesse 775 

social (ZEIS), como aparecem na tela. Também foram analisados os 776 

equipamentos públicos, os espaços públicos, empregos e serviços e aspectos 777 

socioeconômicos do Distrito, além de paisagem e patrimônio, proteção 778 

ambiental, mobilidade, transporte coletivo e mobilidade ativa, que você pode 779 

acompanhar aí na tela. As pré-propostas preveem a aplicação de instrumento de 780 

outorga onerosa, que é a autorização de construir a mais sobre contrapartida 781 
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financeira, ou seja, o proprietário é autorizado a construir a mais que o limite 782 

previsto no Plano Diretor, porém dentro dos limites, características e 783 

necessidades da rua. Em troca ele fornece a implantação de, por exemplo, um 784 

espaço público, melhorias na mobilidade, ampliação da oferta de empregos e 785 

serviços na região, entre outros. Por exemplo: a Avenida Antônio Borges dos 786 

Santos, localidade da Armação no Distrito do Pântano do Sul, tem a previsão no 787 

Plano Diretor de caixa de via com largura de 16 (dezesseis)m, mas atualmente, 788 

possui entre 6 (seis) e 12 (doze)m, não permitindo que equipamentos planejados 789 

sejam implantados como, calçadas adequadas, ciclovia e faixa exclusiva para o 790 

transporte coletivo. Com os incentivos, como a outorga onerosa, existirá um 791 

estímulo para que o que prevê o Plano Diretor seja executado e torne o bairro 792 

mais completo. Após análise prévia, 2 (dois)locais do Distrito foram identificados 793 

como centralidades ou possíveis centralidades: Armação e Açores. Nestes locais 794 

foram destacadas as áreas e vias que possuem potencial de servir em diferentes 795 

níveis como centralidade de bairro a estas regiões. Na Armação foram 796 

identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para 797 

receber incentivos: Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, Avenida Antônio 798 

Borges dos Santos, Rua Hermes Guedes da Fonseca e Rua Afonso Fortkamp. 799 

Áreas onde já é permitida a construção de no máximo 2 (dois) pavimentos 800 

poderão somar, mediante outorga onerosa, até 2 (dois)pavimentos, chegando a 801 

altura máxima de 4 (quatro) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras 802 

poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu 803 

zoneamento, mediante outorga de desenvolvimento econômico. Nos Açores foi 804 

identificado o seguinte local mostrado nesse mapa com potencial para receber 805 

incentivos: Estrada João Belarmino da Silva. Áreas onde já é permitida a 806 

construção de no máximo 2 (dois) pavimentos poderão receber, mediante 807 

outorga onerosa, até 2 (dois) pavimentos chegando a altura máxima de 4 808 

(quatro) pavimentos com os incentivos. Vias integradoras poderão ter acréscimo 809 

de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento, mediante a outorga 810 

de desenvolvimento econômico. Importante ressaltar que a revisão não está 811 

propondo alteração de zoneamento e que as alterações estão sendo propostas 812 

previamente apenas nos locais indicados nos mapas. As propostas estão em 813 

discussão e serão encaminhadas somente após a participação da comunidade 814 

que irá colaborar com os estudos. Depois das audiências e encerramento da 815 

consulta pública tecnicamente, serão analisados os cenários com o impacto das 816 

propostas e consolidado o texto final. Os incentivos, índices e gabaritos da área 817 

aplicados conforme a proposta impactarão 17,64% (dezessete vírgula sessenta 818 

e quatro) da área urbanizada existente. O conteúdo do referido vídeo poderá ser 819 

acessado no site http://ipuf.pmf.sc.gov.br/pd2022/noticias.php#campanhas O 820 

Sr. Carlos Alvarenga retoma a palavra: Pessoal é importante lembrar que esse 821 

vídeo não tá passando só aqui na Audiência não. Ele está no site do oficial do 822 

Plano Diretor, assim como todos os documentos que foram publicados, antes 823 

mesmo dessa Audiência. Vocês podem: pausar, repetir o vídeo, ler o documento 824 

em conjunto, para vocês entenderem isso de forma complementar. A 825 

manifestação de vocês, não está se resumindo somente vir aqui na Audiência 826 

Pública se manifestar, tem a Consulta Pública aberta, como o Michel falou, que 827 
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vocês podem fazer um protocolo, com documento de 60 (sessenta) páginas, de 828 

mais de um item, vocês podem falar de meio ambiente, vocês podem falar das 829 

dores, do problema do lixo, da via, da casa que vocês tem, problema de 830 

zoneamento que vocês entendem que precisam melhorar, não interessa o 831 

assunto, vocês não precisam ter conhecimento técnico para fazer essa 832 

manifestação, é dentro do que vocês sabem, do que você sente, é puro. Nós 833 

temos a obrigação de identificar o que vocês sentem, então falem do conceito 834 

que você sabe como cidadão e as dores que você sente. Se vocês ainda tiverem 835 

problemas, por exemplo, com a internet, Ah! dentro da internet eu não consigo 836 

fazer a leitura, tenho dificuldade de fazer manifestação dentro da internet, no 837 

formulário, no preenchimento. Vocês podem se deslocar até o Pró-cidadão, mais 838 

perto da residência de vocês. Lá tem esses documentos, que por escrito, 839 

impressos, tem formulário escrito e tem funcionários da Prefeitura, que podem 840 

orientar vocês ao preenchimento. Então, independente, inclusive o gabinete do 841 

IPUF está aberto, vocês podem ir lá tirar dúvidas conosco e fazer a 842 

manifestação. A nossa ideia é construir participativamente com vocês. Só para 843 

deixar registrado, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 (dez) 844 

minutos, para que? Vocês escutaram a nossa apresentação até agora, vocês 845 

podem ter vontade de ir ao banheiro, tomar uma água, inclusive tem inscrições 846 

abertas. As inscrições vão até às 20h45 (vinte e quarenta e cinco), podem 847 

continuar as inscrições de vocês e, depois do intervalo nós voltamos, 848 

exclusivamente, para ouvir vocês. Então obrigado. Agora são 18h55 (dezoito e 849 

cinquenta e cinco), às 19h05 (dezenove e cinco) a gente volta, com o início das 850 

manifestações, obrigado. Cumprimentar algumas autoridades presentes 851 

Valeska de Franconti, Presidente do Conselho da Política Cultural de 852 

Florianópolis, muito obrigado pela sua presença. Vereador Marquito, obrigado 853 

pela sua presença. Vou reiterar pessoal, vamos tomar os seus assentos para 854 

nós possamos escutarmos a população. Vou cumprimentar mais algumas 855 

autoridades presentes, Vereadora Manu, muito obrigado pela sua presença. 856 

Luciano Formighieri, Secretário Adjunto de Saúde, obrigado pela sua presença. 857 

Bruno Palha, também membro da Comissão do Plano Diretor, muito obrigado 858 

pela sua presença. Pessoal, antes de da início então eu vou explicar algumas 859 

regras para pessoal entender como é que vai funcionar as manifestações: os 860 

que estão à direita; logo à frente do vídeo, tem um púlpito com o microfone onde 861 

que a as pessoas vão se manifestando. Eu vou chamar de 4 (quatro) em 4 862 

(quatro). Peço que as pessoas vão prestando atenção qual vai ser sua vez de 863 

falar; inclusive vou iniciar pelas prioridades legais seja, os idosos deficientes, e 864 

nós vamos seguir a ordem de inscrição tá então antes de eu dar início a essa 865 

chamada das pessoas eu vou passar a palavra ao Prefeito Topázio Silveira 866 

Neto que quer pronunciar algumas palavras: Boa noite a todos, eu vou pedir só 867 

um pouquinho de silêncio porque a minha fala é muito rápida, mas se a gente 868 

tiver um pouco mais de silêncio ajuda a com relação ao barulho, tá! Muito 869 

obrigado. Bom, eu estou vendo que a comunidade veio participar e isso é muito 870 

bom. Nós temos feito audiências; vamos fazer 13 (treze) audiências e mais uma, 871 

totalizando 14 (quatorze) audiências. Em cada comunidade, vejo também aqui, 872 

que muita gente tá na minha faixa etária. Então, muita gente com experiência 873 
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que que vai poder nos ajudar, principalmente com relação a erros que tem nesse 874 

Plano Diretor que foram imputados em terras de pessoas que já tinham esses 875 

terrenos há muitos anos, e que de repente, se viu num terreno e que tinha 876 

determinadas características. No Plano Diretor de 2016 (dois mil e dezesseis) 877 

ele acabou; 2014 (dois mil e quatorze) ele acabou mudando a característica e e 878 

por isso que nós estamos fazendo essa revisão. Por vários motivos primeiro 879 

porque a Lei assim exige, que em até 10(dez) anos, você faça uma revisão Plano 880 

Diretor. É natural, a cidade cresce, a cidade se desenvolve, a cidade é outra do 881 

que era em 2014 (dois mil e quatorze). A gente vive nas cidades de maneira 882 

diferente que a gente vivia lá em 2014 (dois mil e quatorze). Por isso que eu falei, 883 

agora existem algumas questões nesse Plano Diretor que são claramente 884 

questões de erro. Você vê que tá errado, mas ao mesmo tempo, quando voc 885 

procura na prefeitura para corrigir esse erro; a resposta que você recebe na 886 

maioria das vezes é, que eu não consigo corrigir lá na Prefeitura. Por que eu não 887 

consigo corrigir? Porque como o Plano Diretor é uma lei aprovada na Câmara. 888 

Para eu corrigir, por exemplo um erro de desenho de mapa, onde claramente ali 889 

foi feito errado e, às vezes isso acontece; tem muitos casos assim; eu tenho que 890 

fazer Audiência Pública, eu tenho que mandar um projeto de lei para a Câmara. 891 

A Câmara tem que aprovar por maioria etc e tal. A gente não tem ferramentas, 892 

digamos assim, executivas para fazer esse tipo de correção; que é uma das 893 

coisas que nós queremos, neste Plano Diretor dá um pouco mais de flexibilidade 894 

ao servidor público que; identificando e caracterizando o erro que existe no Plano 895 

Diretor ele possa de ofício, dentro de critérios, poder fazer essa correção sem 896 

que isso seja um “calvário”. Segunda coisa que é muito importante pra gente é, 897 

também, nessa revisão do Plano Diretor aqui, nesse distrito pelos cálculos que 898 

a gente apresentou mais de 80(oitenta)% dos terrenos são áreas de preservação 899 

permanente e que todos nós queremos preservar. Primeiro nós temos que 900 

entender se toda essa área de preservação permanente é realmente a área de 901 

preservação permanente ou, se algum engano; mas segundo pode ser uma 902 

sugestão da comunidade, por exemplo, que essas áreas de preservação 903 

permanente tem um valor econômico. Se eu tenho que preservar a minha área 904 

de preservação permanente que tá lá, que eu herdei do meu pai, que herdou do 905 

seu avô, por que que isso não me traz benefício econômico que e eu possa em 906 

troca de preservar essa área, ter algum benefício para poder construir alguma 907 

outra área; transferir isso para uma outra pessoa e assim por diante, né?! Não 908 

me parece justo que eu não consiga mexer no meu terreno e, eu estou lá 909 

preservando o meu terreno; não só para mim, mas estou preservando para as 910 

futuras gerações, para os meus vizinhos, meus parentes que moram na cidade, 911 

assim por diante. Então, esse é um outro ponto que a gente quer ver; as opiniões 912 

de vocês e colocar tem uma questão muito clara do Plano Diretor atual que 913 

muitas vezes ele dificulta, em alguns casos ele até proíbe o uso misto das 914 

construções. Eu quero morar na mesma casa que eu tenho um ateliê de costura; 915 

eu quero morar na mesma casa em que eu tenho um pequeno bar, uma pequena 916 

lanchonete e eu não consigo. Não tem alvará para isso porque o plano não previa 917 

isso. Ah! Topazio, mas tem muita gente que tem, ou de maneira irregular ou 918 

aquele aquela lanchonete que ele tem na casa, se ele quiser vender no futuro 919 
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ele não vai conseguir vender, porque ele não tem alvará. O ponto não é regular 920 

e é uma oportunidade que a gente tem de fazer essas modificações na lei 921 

permitindo essa ocupação mais racional, digamos dos espaços públicos. Eu 922 

tenho um terreno e eu quero construir atrás do meu terreno para o meu filho 923 

morar, construir uma edícula etc; em muitos casos eu tenho muita dificuldade 924 

para fazer isso não consigo ter a separação do terreno porque o lote mínimo é 925 

360(trezentos e sessenta) metros. Não consigo ter um carnê de IPTU separado, 926 

eu não consigo ter um relógio de luz separado, porque entende que essas coisas 927 

não são divisíveis eu não consigo fazer, né?! E por último, muita gente tem 928 

dificuldade hoje, e isso não é só aqui na cidade inteira, de repente aparece lá 929 

nos mapas do Plano Diretor uma rua projetada em cima do teu terreno e às vezes 930 

é uma rua que liga nada a coisa nenhuma porque uma parte da rua já foi 931 

construída a outra parte foi construída e aquela rua está em cima do seu terreno; 932 

nós não vamos mexer em mapas de zoneamento neste momento. Mas nós 933 

queremos, né?! Se for um uma intenção e um desejo de todos criarem 934 

instrumentos dentro da Prefeitura que a gente possa avaliar e ter um 935 

procedimento pra que a gente possa rever essas ruas projetadas. Outro dia 936 

estava aí numa outra comunidade a pessoa disse: Olha lá no meu terreno tem 937 

uma área que vai a ponte vai cair no meu terreno e por isso eu não posso fazer 938 

nada com o meu terreno. O projeto da ponte já está pronto não vai ser no terreno 939 

dele a gente não consegue tirar aquela anotação de cima do terreno dele que 940 

ele tem uma ponte projetado. Então é isso que nós queremos, muito 941 

sinceramente ouvir dos senhores e das senhoras, aquilo que a gente chama de 942 

dor. Mas aquelas questões que atrapalham no dia a dia e que vocês possam nos 943 

contar porque nós temos um compromisso de pegar a lei a 482(quatro oito dois), 944 

que essa lá desde 2014(dois mil e quatorze) e fazer as alterações que nós 945 

identificarmos como desejo nas audiências públicas, dar publicidade a isso antes 946 

de ir pro Conselho da Cidade antes, de ir para a Câmara de Vereadores. Acho 947 

que o Carlos Alvarenga já disse aqui o processo que nós estamos aqui. Vamos 948 

encerrar as audiências, depois de encerrada as audiências têm a etapa do 949 

Conselho da Cidade, depois do Conselho da Cidade. Tem a etapa da Câmara 950 

de Vereadores, que tenham seu processo à parte e que vai tocar isso, lá na 951 

Câmara de Vereadores. Então, agradecendo antecipadamente já pela presença 952 

de todos, desejo que a gente tenha uma boa continuidade aqui da nossa 953 

audiência. Que não se furtem em termos de manifestar as suas opiniões a 954 

respeito daquilo que a gente vive no dia a dia. Vou entrar num ponto aqui 955 

saneamento básico é um problema e, aqui também não é diferente saneamento 956 

básico. O saneamento básico ele não se confunde com o Plano Diretor, a gente 957 

tem um plano específico de saneamento básico para a cidade e ele tem que ser 958 

tocado em paralelo ao Plano Diretor. O Plano em que define como que a gente 959 

ocupa o nosso território nós trouxemos aqui uma proposta de em algumas áreas 960 

da região. Áreas que tenham boa capacidade de comunicação com o transporte 961 

público, fazer a entrada e saída, a possibilidade de você fazer um certo 962 

adensamento naqueles terrenos. Então, o terreno em que poderia construir 963 

2(dois) andares você poderia dar ao dono do terreno a possibilidade mediante o 964 

que se chama de outorga onerosa, ou seja, ele paga uma taxa adicional para 965 
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poder construir um pouco mais naquele terreno dele. Construir ali até mais de 966 

2(dois) e mais 2 (dois) andares. Essa outorga onerosa que são esses recursos 967 

que vão ser gerados há um compromisso de que sejam investidos nas melhorias 968 

do próprio bairro; para que o bairro também possa ter mais flexibilidade. Agora 969 

isso é uma sugestão. Nós temos muito mais coisas para mexer e alterar nesse 970 

Plano Diretor do que essa questão do adensamento. Nós fizemos questão de 971 

trazer porque entendemos que modernamente em algumas regiões do bairro 972 

você pode subir mais de 2(dois) andares. Vejam que aqui ele não está falando 973 

de edifício de 12(doze) andares, 18 (dezoito) andares, como alguém falou num 974 

passado bem recente. Nós estamos falando de mais de 2(dois) andares em 975 

alguns casos, em vias muito largas e eventualmente 1/5(um quinto) andar e 976 

zonas específicas da região. Então isso é pra desmistificar um pouco porque às 977 

vezes as pessoas se fixam nisso e esquecem do que é importante corrigir o erro 978 

em cima do seu terreno, o uso misto do bairro as questões são projetadas em 979 

cima, a área de APP que você tem que manter não é remunerada para isso e 980 

tem outras coisas que acontecem; a falta de área de lazer, a falta de área verde... 981 

Nós queremos ouvir você sobre isso; porque isso é importante para a gente; a 982 

valorização do pescador, a valorização das trilhas, a valorização das belezas 983 

naturais, coloquem isso; porque a gente vai interpretar isso que vocês 984 

colocaram. E naquilo que for pertinente no Plano Diretor, fazer as modificações 985 

que podem ser feitas obrigado pela presença. Vou passar aqui por Carlos 986 

Alvarenga. Sr. Carlos Alvarenga agradece e inicia chamando os primeiros 4 987 

4(quatro) da noite: Sr. Ghert Shik, Sra. Nara Evangeline Gibson Ferrari (não vai 988 

falar mais), Sr. César Pompeu, Sra. Leonilda Matos e Sr. Regis Maciel. A palavra 989 

é sua Sr. Ghert, por 2 (dois) minutos. Boa noite, por 11(onze) anos eu fui o 990 

representante distrital no Núcleo Gestor Municipal, tumultuados anos de trabalho 991 

voluntário. Eu venho mais uma vez aqui pra nossa comunidade desmanchar a 992 

primeira falácia. A Prefeitura atribui a nós a culpa de subir o morro, de invadir a 993 

mata, de invadir a restinga. Não sou eu, não é você, que tem a caneta na mão 994 

para dar licença para Santa Clara invadir a restinga e as dunas aqui, nas ações 995 

aqui do outro lado da rua. Não sou eu que tenho a caneta para dar aí a rima pra 996 

CR Almeida. Não sou eu que tenho a caneta para dar eu e a rima para CR 997 

Almeida, pra Jato Engenharia invadir a planície do Pântano do Sul. Então vamos 998 

colocar os pontos nos “i”. É por falta de fiscalização dos órgãos públicos, em 999 

primeiro lugar. Eu venho apresentar esse documento aqui, que foi fruto duma 1000 

reunião genuína da comunidade e que se coloca com o eixo central a rejeição 1001 

peremptória a qualquer crescimento induzido que a Prefeitura proponha aqui pra 1002 

o nosso distrito ela propõe 17(dezessete)% em cima do potencial que já existe 1003 

de crescimento com a 482(quatro oito dois). Nós não temos esgoto, qualquer 1004 

tratamento é zero; hoje falta água nas torneiras no verão; o que dirá com 1005 

20(vinte)% a mais de incremento de população [mais 30(trinta) segundos] (...) 1006 

por último eu quero eu quero ver aqui neste plenário (...) a nossa maior defesa 1007 

aqui é pela incolumidade pela defesa da planície do Pântano do Sul. Eu quero 1008 

perguntar quem tá comigo pela criação do Parque Natural na planície do 1009 

Pantanal sul? quem tá comigo? muito obrigado. Sr. Carlo Alvarenga agradece e 1010 

passa a palavra para Sr. César Pompeu, por 2(dois) minutos. César Pompeu? 1011 
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Vamos ver se vamos esperar o César Pompeu falar. Por gentileza dá o respeitar 1012 

o cidadão que vai falar. Sr. César Pompeu diz: Boa noite, eu escrevo esse 1013 

documento, com todos os demais e queremos que o desejo da comunidade seja 1014 

atendido. Em segundo lugar eu gostaria de dizer que, depois de quase 1015 

40(quarenta) anos, sendo professor na área de saneamento eu teria muito para 1016 

falar de saneamento aqui, mas, depois que o Prefeito falou das leis 1017 

complementares que não são o Plano Diretor, portanto eu resolvi mudar o que 1018 

eu ia dizer. Então, nós temos que fazer isso aqui no atropelo que a Prefeitura 1019 

quer só que, durante 8 (oito) anos o que ela não fez, nos planos complementares 1020 

do Plano Diretor de 2014(dois mil e quatorze). Em 8(oito) anos gente! Nós 1021 

estamos e agora, eles querem mudar agora, nesse momento, Vamos lá! Vamos 1022 

lá! Nós temos problemas de água e temos muito mais porque a Prefeitura não 1023 

irá trazer água do Tijucas por 60(sessenta) km de distância; e porque lá nós 1024 

temos plantações de arroz, muitas plantações que comprometem a qualidade da 1025 

água. Em segundo lugar, nós não temos esgotos. Vamos lá!  nós temos sistemas 1026 

autônomos de abastecimento aqui, temos por omissão do poder público, porque 1027 

nós tivemos que fazer os sistemas que o poder público não colocou. Nós não 1028 

temos sistemas de tratamento, temos sistemas autônomos. Não podemos é ter 1029 

aqui sistemas como aqueles que eram desejados pela Jato Engenharia ou pela 1030 

CR Almeida que, iriam lançar o esgoto “entre aspas” tratado dentro do canal 1031 

Sangradouro. Não podemos ter isso. Ou acreditamos que a CASAN não vai mais 1032 

ter transbordo, como teve na Lagoa da Conceição; ou acreditamos que é o que 1033 

aconteceu no Papaquara não vai acontecer mais? É isso? Com relação à 1034 

drenagem que é a minha área específica; o que que nós vamos dizer da 1035 

urbanização de uma área plana de uma planície ou Lagoa, de uma planície que 1036 

o lençol freático está a 2(dois) metros de profundidade? Os senhores acreditam 1037 

[30(trinta) segundos} que não vai haver alagamento aqui? Muito bem, meus 1038 

senhores, é isso! Que a prefeitura quer nos empurrar além disso?! Nos dão esse 1039 

tempo a quem quiser da Prefeitura que pode vir e contar falar histórias e nós 1040 

temos aqui 2(dois) minutos e meio para dar o nosso recado. E consulta da 1041 

comunidade, em todos os manuais que todos os senhores da mesa leram sobre 1042 

planejamento. Está escrito, planeja quem é o objeto do (...) . Sr. Carlos Alvarenga 1043 

agradece e chama a Sra. Leonilda Matos, por (dois) minutos. Primeiramente o 1044 

meu boa noite pra todos, pra essa mesa que está composta. Para o Senhor 1045 

Prefeito. O que me trouxe aqui é pedir a legalização desse acesso a Armação. 1046 

O novo acesso, esse projeto foi criado por o então Prefeito Gean e eu moro 1047 

nessa rua desde 2008(dois mil e oito) e a fui surpreendida com a CELESC que 1048 

cortou a luz; não só minha, mas de todos os moradores onde é que solicitavam 1049 

habits . Eu dei entrada na habits ainda em janeiro mas, até agora a SMDU ainda 1050 

não aprovou porque farta legalização dessa rua. Então eu peço 1051 

encarecidamente, não só em meu nome, mas em todos os moradores da rua 1052 

para que seja legalizado para que nós também possamos legalizar as nossas 1053 

vidas. Eu sou idosa, com 71(setenta e um) anos e estou dependendo disso aí. 1054 

Eu consegui na justiça a religação da minha luz, porque eu sempre paguei, né? 1055 

Desde 2008(dois mil e oito) eu tinha luz. Então, eu consegui na justiça, mas eu 1056 

quero a conclusão da habits pra tá realmente legalizada dentro dos meus 1057 
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direitos. É isso que eu vim solicitar, eu agradeço a todos, muito obrigada e eu 1058 

espero ser atendida. Sr. Carlos Alvarenga diz, nós que agradecemos e antes de 1059 

dar palavras ao Sr. Régis Maciel vou chamar os próximos 4(quatro): Sílvia 1060 

Mônica, a número 28(vinte e oito), Tereza Cristina Barbosa número 29(vinte e 1061 

nove), Leandro Lopes Gonçalves, Sr. Roni Laureti (desistiu de falar), Décio. Na 1062 

sequencia chama o Sr. Régis Maciel, por 2 (dois) minutos. Bem, boa noite. Meu 1063 

nome é Regis Maciel, sou Engenheiro Civil é o que eu quero dizer a 1064 

primeiramente, é que, a nível de ilustrativo coube a essa área do Matadeiro em 1065 

1549 (um mil quinhentos e quarenta e nove), seu objeto de ficamos em de um 1066 

mapa e que o aventureiro Hans Staden definiu como a primeira história do Brasil. 1067 

O primeiro ponto que se pode ser observado, é um orgulho eu acho que pra nós 1068 

e pra vocês também, em cima disso é o visual. Minha família adquiriu a várias 1069 

glebas nos anos 70(setenta) e nós temos aqui registro público e temos também 1070 

os impostos e eu devo deixar à vontade. Em 2014(dois mil e quatorze) durante 1071 

o Plano Diretor nós tínhamos algumas ações judiciais na área. Muitas já foram 1072 

julgadas, algumas nós ganhamos e várias outras nós perdemos. Então, o 1073 

momento é de regularização fundiária. É de sentar junto e ceder o que foi 1074 

definido pelo judiciário em termos de segunda instância e virar essa página. Eu 1075 

entendo isso, da mesma maneira o Parque Municipal da Lagoinha do Leste hoje, 1076 

ele precisa de um Conselho Gestor com a sociedade civil, não tem. Ele precisa 1077 

ter um funcionário, não tem. Ele precisa ter um plano de manejo que já venceu 1078 

o prazo, também não tem e pela lei do SNUC de 2000(dois mil) federal, o parque 1079 

municipal, o parque natural de proteção integral tem que ser desapropriado e a 1080 

lei diz a municipal que foi feito pelo direito de preempção. O direito de preempção 1081 

cabe no Estatuto da Cidade e não no SNUC, e no Estatuto da Cidade. No Plano 1082 

Diretor de 2014(dois mil e quatorze) não contemplou como direitos de 1083 

preempção a área resultado o que eu peço [30(trinta) segundos] (...) o que eu 1084 

peço é que são 2(duas) coisas: a regularização fundiária daqueles que estão lá 1085 

e que o IPUF possa intermediar e virar a página e a segunda coisa é reabrir a 1086 

discussão porque o parque é uma placa de papel, não existe de fato, é isso, 1087 

muito obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para a Sra. 1088 

Sílvia Mônica, por 2(dois) minutos. [vamos respeitar o cidadão que se 1089 

manifestou por gentileza] Sra. Sílvia Mônica é a palavra é suas por 2(dois) 1090 

minutos. Eu moro em numa servidão e que é uma bifurcação, nela mares do sul 1091 

da Costa de dentro é uma bifurcação. Faz 20(vinte) anos que estou morando ali, 1092 

comprei a terra e pago impostos de um terreno padrão. Pago imposto desde o 1093 

ano de 2006(dois mil e seis) todo direitinho. Todos os anos e não tenho luz e 1094 

água (...) quando a fonte se secou eu e minha família com crianças fomos pedir 1095 

ao Centro Comunitário e nos negaram a água dizendo que não tem 1096 

infraestrutura. Mas meus olhos vêem uma caixa de 20.000(vinte mil) litros 1097 

jogadas no chão e respondem que não tem infraestrutura (...)Mas também o ano 1098 

passado forneceram água para alguns. Então minha pregunta é. Por que está 1099 

na Constituição Federal Brasileira, artigo 5º(quinto) que diz que todos somos 1100 

iguais perante a Lei e quando vou a lá, não sinto isso. Eu não tenho luz. E nessa 1101 

bifurcação, minha luta é de anos. O Marquito já me conhece. O Marquito já 1102 

conhece minha luta que eu expus minha situação da luz. Eu morei [mais 1103 
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30(trinta) segundos] (...) eu morei, pago os impostos. No século 21(vinte e um) 1104 

isso é algo de não acreditar, mas é real. Quando minha luta foi a questão da 1105 

documentação da CELESC, eu tenho 4(quatro) protocolos da CELESC, anos 1106 

2008 (dois mil e oito), ano de 2010(dois mil e dez), ano de 2000 (dois mil). Muito 1107 

obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para a Sra. Tereza 1108 

Cristina Barbosa, por 2(dois) minutos. Boa noite a todos, eu sou professora 1109 

aposentada da Universidade Federal e sou bióloga. Trabalhei muito naquela 1110 

questão do Plano Diretor lá do Campeche nos anos 2000 (dois mil) e nós fizemos 1111 

um levantamento e perguntamos a CASAN; naquela época quanto teria, qual era 1112 

a capacidade de abastecimento de água para toda a população da região sul. 1113 

No entanto, naquela época a CASAN. Eu tenho esse documento, a CASAN disse 1114 

que teria água para 147.000(cento e quarenta e sete mil) habitantes 1115 

considerando a Lagoa do Peri e os 4(quatro) poços artesianos que tinha na 1116 

época. Nós sabemos que a água de abastecimento da maior parte aqui dessa 1117 

região sul e que abastece, por exemplo, a Lagoa do Peri, abastece a Armação, 1118 

Pântano do Sul, Campeche, Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, Riberão da 1119 

Ilha e, todos esses bairros são abastecidos pela Lagoa do Peri e por esses 1120 

4(quatro) poços artesianos que existem. Não existe nenhum cuidado, estou 1121 

vendo nesse Plano Diretor aqui. E o seguinte, é um planejamento de 1122 

adensamento apenas, não existe planejamento de água, não existe 1123 

disponibilidade de água e também não tem planejamento de saneamento 1124 

separado. Vocês acham que quanto vai produzir de lixo de resíduos, que vão 1125 

levar lá?! Quanto mais gente e tem? Outra coisa, aqui é uma ilha, ela tem limites. 1126 

Temos que ter a capacidade de suporte planejada a gente não pode desenhar 1127 

um adensamento aqui, um adensamento ali, achando que bom. E só isso não 1128 

se planejar aqui. Só se falou em adensamento da cidade, em adensamento 1129 

disso, porque vem muita gente de fora. Eu quero dizer uma coisa um terreninho 1130 

que se tenha é a gente paga de IPTU aproximadamente [mais 30(trinta) 1131 

segundos] 600(seiscentos) reais; agora você bota um prédio ali sabe quanto vai 1132 

dar de IPTU? uma fortuna. Eles vão triplicar, quadruplicar e seja isso, esse Plano 1133 

Diretor que vocês conhecem, o plano o 482(quatro oito dois) que está sendo aqui 1134 

discutido; dizendo que não serve, que não presta, que ele teve várias emendas 1135 

da na Câmara de Vereadores. Muitas emendas que eles tiveram, todas essas 1136 

emendas nunca consideram?! Muito obrigada. Sr. Carlos Alvarenga agradece e 1137 

passa a palavra para o Sr. Leandro Lopes Gonçalves, por 2(dois) minutos. Boa 1138 

noite a todos, me chamo Leandro é moro aqui no Pântano Sul. Sou nativo, meus 1139 

pais, avôs nativos daqui, dessa comunidade. E tenho pra falar pra vocês, é que 1140 

tem uns líderes que se dizem líderes comunitário aqui nesse bairro, que não me 1141 

representam e nem representa a população do Pântano do Sul. Pescadores 1142 

nativos ali da praia, eles fazem reunião online. Os pescadores não têm acesso. 1143 

Eles fazem o que querem no bairro, os pescadores não sabem nada. Monta 1144 

oficina. Eu não sou político, pela primeira vez me vi na obrigação de participar 1145 

de um Plano Diretor porque o pessoal de fora chega aqui se instala no solo e 1146 

não deixa ninguém construir. Eu tenho 5(cinco) filhos, tenho 2(dois) irmãos 1147 

pescadores que dependem da pesca pro seu sustento. Tem esposa, tem filho. 1148 

Hoje moro junto com os pais porque não tem como construir terreno. Tem mais, 1149 
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vai na Prefeitura não consegue alvará, vai na CELESC não consegue nenhuma 1150 

liberação de luz, um ponto de luz. Mas, o pessoal de fora chega aqui, se instala 1151 

e fica criticando os moradores nativos. Os que são líderes, dizem que são líderes 1152 

em vez de ajudar a comunidade. Estão sendo contra a comunidade, estão 1153 

entregando os próprios vizinhos. Eu fui vítima disso. Não sou político, pela 1154 

primeira vez tô vindo aqui. Outra coisa, eu como manezinho, eu tenho exemplo 1155 

lá de Fernando Noronha que existe uma Lei Municipal que deveria dar garantia 1156 

para quem é nativo,  morador aqui do bairro do Pântano do Sul, da ilha toda 1157 

deveria ter pelo menos a garantia de moradia de construir sua casa [30 (trinta) 1158 

segundos] Eu posso dizer que sou um líder comunitário, sou festeiro da Festa 1159 

Divino e 8(oito) horas da noite era pra mim tá lá no Campeche tem um cortejo 1160 

872 (oito sete dois), mas não vim aqui representar o meu bairro, o Pântano Sul, 1161 

os pescadores, os nativo que não pode deixar di Costa e vim o pessoal de fora 1162 

querem chegar aqui e mandar na nossa comunidade. Não vão mandar porque 1163 

aqui tem nativo e não vai ser criar aqui com nós, muito obrigado. Sr. Carlos 1164 

Alvarenga agradece e diz: antes de passar a palavra pessoal, deixa eu chamar 1165 

o próximo cidadão a se manifestar por gentileza, Délcio. Antes de dar a palavra 1166 

para o Delcio eu vou chamar os próximos 4(quatro): Lino Fernando Bragança 1167 

Peres, Roni Laureti, Sr. João (não falou), Rodrigo Lopes, Paulo Braga Henrique. 1168 

Na sequencia chama o Sr. Delcio, pode falar por 2(dois) minutos. Boa noite a 1169 

todos é eu acho que é fácil atribuir a culpa a caneta da Prefeitura quando que 1170 

por interesse de um delegado distrital, numa época de um Plano Diretor tirou a 1171 

sua área duma APP e transformou em área residencial. A prova está aqui pra 1172 

todo mundo que quiser ver. Vou ser bem breve, porque a coisa que me indigna 1173 

é essa (...) e por isso que eu estou falando sobre isso (...) e levantar uma 1174 

bandeira do ambientalismo é fácil, vestir a camisa é fácil, agora não cumprir o 1175 

que fala é muito difícil, é vergonhoso, é muita falta de respeito e empatia (...) me 1176 

respeitem pois eu respeitei vocês tá bom pessoal!?! O que eu tenho a dizer 1177 

pessoal, é só isso, só o chapéu fica pra quem servi aqui (...) Sr. Carlos Alvarenga 1178 

pede que pare o tempo dele, a audiência tá sendo gravada e tem ata de registro 1179 

pra  participação da comunidade, nós precisamos escutar a voz do cidadão pra 1180 

comissão continuar a escutar e fazer o registro para a construção do projeto de 1181 

lei em conjunto; então eu preciso que vocês respeitem a fala de qualquer 1182 

cidadão. Pra gente construir em conjunto, se a gente não respeitar essa 1183 

democracia, fica difícil da gente construir uma sociedade, deixe ele falar, respeite 1184 

qualquer cidadão, a sua vez de falar. Você pode fazer a sua inscrição e vim falar. 1185 

Então por gentileza vamos dar continuidade. Continue sua fala(...) Sr. Delcio 1186 

retoma a fala (...)  vocês querem brecar o crescimento, o direito de moradia de 1187 

quem tá realizando um sonho de ter a casa própria. Vocês foram muito bem 1188 

acolhidos quando vieram para cá como eu fui. Eu não sou nativo, eu fui muito 1189 

bem acolhido. Então façam, retribuem isso, não por favor me respeita, por favor, 1190 

por favor, obrigado! (...) tá tem o respeito ao próximo, porque vocês têm suas 1191 

casas próprias, sua moradia, o crescimento não vai ser um crescimento 1192 

desenfreado. Todo mundo quer ter uma casa, um lugar para morar da forma 1193 

certa. Vocês acham que vamos, como todo mundo quer, construir fora do que é 1194 

permitido nas leis? Não. Vamos dar esse direito, uma chance dessa pessoa ter 1195 
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a sua casa própria, sua moradia, ter seu direito à luz, a água. Voês não podem 1196 

ver uma construção ou algo assim que já vão denunciar, vão no Ministério 1197 

Público, vão na Prefeitura, mas a maioria daqui tem casa em encostas e morros 1198 

ou vocês chegaram lá, o terreno estava limpo? Não tava! Tinha mata virgem, 1199 

tinha mata nativa, tinha lá [30(trinta) segundos] de lá não saiu sozinho, vocês 1200 

tiveram que derrubar, tirar para fazer isso, agora quem tem um terreno aqui que 1201 

já tá limpo não pode construir, porque? Vou ver o esgoto a céu aberto na Costa 1202 

de dentro, aqui tá?! Vamos ver aqui na geral? Aqui eu não me lembro, não me 1203 

recordo o nome da servidão, mas aqui na frente, onde é que tem um comércio 1204 

de uma guria aqui que faz unha, vai ver um esgoto a céu aberto, ali ninguém fala 1205 

disso. Vocês não falam disso, vocês não falam (...) Sr. Carlos Alvarenga 1206 

agradece e chama o Sr. Lino Peres, por 5(cinco) minutos, representando o 1207 

Fórum da Cidade. Boa noite a todos, todas, principalmente os moradores locais, 1208 

associações. Cumprimentar também a mesa, Alvarenga que está aqui 1209 

coordenando, o Sr. Prefeito e as todos demais.  Meu nome é Lino Peres, estou 1210 

aqui a 47(quarenta e sete) e 48(quarenta e oito) anos, venho do Rio Grande que 1211 

é uma cidade portuária, onde muitos daqui pescam lá, portanto são nativos lá. 1212 

Também ligado aqueles homens mulheres anfíbios - terra e mar. Eu aprendi a 1213 

amar esse lugar. Sou professor aposentado da Universidade Federal de Santa 1214 

Catarina e, desde 2015(dois mil e quinze) professor voluntário, trabalhei mais de 1215 

20(vinte) comunidades, principalmente as comunidades nativas, os excluídos, os 1216 

sem teto, as fundações das periferias. A muitos anos estou indo no Plano Diretor. 1217 

que eu venho acompanhando. Há muitos anos e quero dizer pra vocês que a 1218 

gente lançou um livro, agora esse aqui, que tem 850 (oitocentas e cinquenta) 1219 

páginas, em que coloca a memória história de alguns dos Plano Diretores, de 1220 

tantos moradores aqui, independentemente do lugar, que doaram noites e 1221 

noites. Pelo menos desde 2001(dois mil e um), quando começou o Estatuto da 1222 

Cidade a luta 2006(dois mil e seis) com o Dário Berguer; depois veio César 1223 

Souza sub judicialização e, se não fosse a mobilização, a cidade estaria pior. O 1224 

atual Plano Diretor tem muitos problemas, muitos problemas, quer dizer aqui pra 1225 

vocês que em 2017(dois mil e dezessete) chegamos à metade, mais ou menos 1226 

um acordo. Eu até, represento Universidade Federal para chegar um acordo de 1227 

mudar problemas de sérias reivindicações. Esse foi muito mal feito, com 600 1228 

(seiscentas) emendas, 300(trezentas) aprovadas. Eu era vereador na época, fui 1229 

vereador aqui também por 8(oito) anos. Tem muito problema. Foi sob choque 1230 

policial que a população não pode entrar no plenarinho. Eu como vereador não 1231 

pude fazer destaque, não podia fazer destaques sobre as emendas por tempo 1232 

limitado. Não tinha mapa, a gente na época não tinha zoneamento, não tinha 1233 

nenhuma planta oficial. Naquele momento o texto não era oficial, foi tirado uma 1234 

cópia na correria. Eu me neguei a fazer emendas, fiquei do lado de fora dos 1235 

Vereadores que negociaram. Depois discussão, a população fez discussão 1236 

desde 2012(dois mil e doze) e aí foi aprovado de uma forma vil. Aquilo não se 1237 

faz. Então em 2000(dois mil), já falei pra vários setores, inclusive empresariais, 1238 

que nós perdemos a grande oportunidade de fazer um acordo uma Conferência 1239 

em 2017(dois mil e dezessete) para chegar a um acordo, no entanto o Prefeito 1240 

Gean Loureiro judicializou em Brasília, e em Brasília lá tentar conversar com o 1241 
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com TRF, não conseguimos. Então deu para trás, perdeu uma grande 1242 

oportunidade de chegar num acordo, um pacto dessa cidade. Bom agora eu 1243 

queria só destacar, como professor de universidade, ninguém é dono Distrito 1244 

nenhum. Eu venho aqui, estou acompanhando as audiências anteriores, moro 1245 

no centro, morei muitos anos na Trindade, mas quero dizer aqui pra vocês que 1246 

aqui no Pântan é um exemplo claro de a cidade tinha que ser vista como uma 1247 

ilha. Não dá pra copiar Curitiba, outros lugares. Eu estudei Porto Alegre, também 1248 

é uma ilha que tá invertida, ou seja, você tem que ver a partir do contrário. O que 1249 

que é o contrário ? É a natureza que tem que falar, são os pescadores que tem 1250 

que falar, é o ecossistema que tem que falar. Eu quero dizer que o professor 1251 

Paulo Hort, Professora Marluci Luzerman, há muito tempo venho falando desde 1252 

a época do César Souza. E antes que assessorou IPUF dizia: cuidado com as 1253 

áreas alagáveis e agora com a mudança climática a maré tá subindo. No mundo 1254 

inteiro gente, essa cidade vai virar ser arquipélago, isso aqui vai ficar uma ilha 1255 

de novo. Sinto muito dizer isso pra vocês. Na época dizíamos as condicionantes 1256 

ambientais é central. O que são condicionantes ambientais é as áreas alagáveis. 1257 

A aqui nessa região ela alaga. Para você, não sabe disso, por isso, a proposta 1258 

de um parque é uma proposta viabilizar que não alague e, ao contrário, as áreas 1259 

alagáveis vão aumentar. Além das bordas, de um super projeto, orla aqui que se 1260 

abandonou. O Projeto Orla, o projeto gere as bordas estão sendo corroídas pelo 1261 

mar que tá avançando. Então as áreas vão subir, então aquilo que eu queria 1262 

clamar a vocês de que não é incompatível, porque como se levantou ainda há 1263 

pouco, a tese com uma parte da comunidade local, realizada com a questão da 1264 

regularização do Reurbe, de fazer habitações. Agora habitações que sejam 1265 

realmente sustentáveis, a partir dos pescadores, dos próprios ribeirinhos, dos 1266 

moradores locais. Não é possível como arquiteto, posso dizer isso, você fazer 1267 

uma arquitetura compatível, inclusive verticalidade, e se for o caso, mas que elas 1268 

compensem. Temos jardins e a natureza tem que gritar primeiro, depois o 1269 

arquiteto. Eu falo, primeiro os historiadores, segundo os arqueólogos, terceiros 1270 

geógrafos, geólogos, biólogos e últimos arquitetos e engenheiros. Eu desconfio 1271 

da minha profissão porque às vezes fazem por cima da natureza. Os grandes 1272 

arquitetos mundiais hoje, já dizem sim, arquitetura a partir da natureza, mas [30 1273 

(trinta) segundos] paisagem não é possível. Para qualquer desenvolvimento do 1274 

mundo que grita, nesse momento, com a crise mundial, nós tamos em quase 1275 

sendo destruído o planeta. Então, aqui eu acho, o Pântano do Sul é muito 1276 

delicado é um plano específico, que tem que partir das áreas alagáveis e vem 1277 

isso, vem entrando bem das montanhas, ok? Então não dá pra copiar em outro 1278 

lugar, então clama que vocês, essa comunidade local, que os povos tradicionais 1279 

são os povos pescadores extrativistas, os povos quilôm (...) Sr. Carlos Alvarenga 1280 

agradece e chama Sr. Roni Laureth desistiu da fala. Então chamo o Sr. Rodrigo 1281 

Lopes, por 2(dois) minutos. Nós moramos no planeta Terra, não há lugares para 1282 

discursos xenófobos em pleno século 21(vinte e um). Nós todos estamos aqui 1283 

porque amamos esse lugar. O Plano Diretor vem dirigir, quer dizer, ser 1284 

responsável por orientar, concentrar, planejar, coordenar o rumo que eu desejo 1285 

para o sul da ilha. Está expresso neste documento, que foi assinado em reunião 1286 

presencial que aconteceu no dia 13(treze) de julho, que vai ser protocolado. Nós 1287 
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queremos um plano responsável que não nos dirija rumo ao caos, ao abismo, ao 1288 

colapso. Hoje, como falou o Lino Peres, a gente sabe, com a projeção dos 1289 

lugares inundados, que o avanço do mar provocado pelo aquecimento global vai 1290 

provocar na nossa ilha, em pouquíssimos anos, consequências graves; não só 1291 

pro norte da ilha, mas pelo menos pro sul, a partir do Morro das Pedras com 1292 

praias como o Matadeiro. Solidão completamente debaixo d'água até 2050 (dois 1293 

mil e quinquenta). Será que o que se planejam, os que planejam isso são 1294 

capazes de ver isso? Estão dirigindo seus planos pensando apenas no lucro 1295 

imediato e lasquem se as futuras gerações. Queremos um Plano Diretor que 1296 

realmente dirige a sua atenção aos moradores locais e a natureza exuberante 1297 

dessa ilha; e não um Plano Diretor que é uma questão apenas de alargamento 1298 

de vias outorgas onerosas, números de pavimento, construção de prédios de 1299 

verticalização, sem pensar em todo o resto, sem pensar na coordenação dos do 1300 

dos outros aparelhos.  Pensam nos interesses, quando deveria ser o oposto, a 1301 

natureza em primeiro lugar. Nós temos o norte da ilha, infelizmente para poder 1302 

ver o que acontece quando propostas como essas são apresentadas e isso é 1303 

apenas um aperitivo amargo do que vem aí. Nós queremos um Plano Diretor que 1304 

dirige sua atenção aos interesses da população e não aos interesses 1305 

econômicos de grupos empresariais imobiliários e construtoras ou a interesses 1306 

eleitoreiros. Nós também dirigir, também fazer chegar a palavras, informações 1307 

comunicar-se e a gente viu nesse processo, foi tudo menos isso. Essa audiência 1308 

está só tá acontecendo por ordem judicial do Ministério Público e a gente não 1309 

sabe se o que tá sendo colocado aqui. Vai ser ouvido?! Nós somos a defesa do 1310 

Parque Nacional [30 (trinta)segundos] Parque Natural do Pântano do Sul e pra 1311 

terminar, a especulação imobiliária predatória, os interesses empresariais 1312 

movidos por interesses monetários, não podem estar acima do nosso futuro e do 1313 

bem-estar. E essas propostas que foram apresentadas para o Pântano do Sul 1314 

são pobres, pobres e extremamente pobres. Essas 2(duas) centralidades são 1315 

inúteis para a Armação e para o Pântano. Não apresentam nada, não 1316 

acrescentam nada para a gente; completamente o que acontece por aqui, então 1317 

nós (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: Sr. Rodrigo o seu documento, eu sei que o 1318 

senhor falou, mas só para reforçar e o aproveitar a oportunidade que não só fala 1319 

o senhor pode fazer esse protocolo na consulta pública. E antes da palavra para 1320 

o Sr. Paulo Henrique vou chamar os próximos 4(quatro) Marcos Vinícius de 1321 

Abreu, Beatriz Carlos Arteiro, Eugênio Luís Gonçalves, Mara Sílvia de Souza 1322 

Faria. Na sequência, chama o Sr. Paulo Braga Henriques representando 1323 

Kumata Centro de Estudos Ambientais, por 5 (cinco minutos) que diz: Boa 1324 

noite é inicialmente eu quero dizer, me solidarizar com todo mundo que quer falar 1325 

aqui e não tem um tempo. Infelizmente se se essa reunião fosse apenas uma 1326 

oficina inicial pra entendimentos definição de uma metodologia a minha fala aqui 1327 

seria outra. Sim porque o que a gente vê aqui é a cidade viva, todos os interesses 1328 

das pessoas que vieram aqui falar tem que ser respeitados e não é fácil. Isso é 1329 

um processo que ele não é numa audiência, nem com uma consulta pública, tem 1330 

que colocar as pessoas frente a frente aqueles que são os proprietários de Terra, 1331 

aqueles que querem investir dinheiro, a comunidade entender os interesses 1332 

ambientais. Se a gente não fizer isso, a gente vai recorrer no mesmo erro do 1333 
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plano de 2014 (dois mil e quatorze), que é o maior problema de judicialização. 1334 

Não são mudanças de adequação e alteração que vão efetivamente mudar o 1335 

problema da cidade. É só a gente sentando todos juntos e realmente 1336 

conversando e buscando um pacto, como o professor Lino falou, que a gente vai 1337 

conseguir uma coisa diferente. Pra mim, como geógrafo, é difícil ver um plano 1338 

desse, porque para mim faltam dados. Cadê os mapas que colocam a 1339 

população, a gente tem que ver, tanto a cidade como um todo, mas também a 1340 

cidade nas suas especificidades. Então, a gente tem que ter um mapa que fale 1341 

da população, faixa etária, renda, gênero. A gente tem que ter essa ideia, onde 1342 

tão essas pessoas? A gente tem 70(setenta)% da população, mais de 1343 

70(setenta)% da população ganha até 5(cinco) salários mínimos. Onde tão 1344 

essas pessoas? Eu quero ver, pra que eu possa dá alguma opinião. Agora com 1345 

esses dados eu não consigo, é difícil. A mesma coisa dos impactos, essas 1346 

centralidades, quanto tempo vai demorar pra que elas efetivamente se 1347 

implantem?  5(cinco), 10(dez) anos? Quais são as estimativas? Não dá, eu não 1348 

tenho como discutir alguma coisa se eu não tenho a problemática? Essa 1349 

problemática é um pré diagnóstico. Como eu falei se fosse uma oficina inicial 1350 

tamos aqui como secretário falou ideia, beleza agora pra gente daqui a 2(dois) 1351 

meses já tem uma minuta que tem a nossa cara. Impossível não tem como isso 1352 

acontecer. Então eu apoio esse documento como uma forma de tencionar e 1353 

realmente que as pessoas sejam ouvidas. Ele foi construído pela comunidade, a 1354 

Prefeitura tem que fazer a mediação e às vezes ela tem que agradar a “gregos 1355 

e troianos”, mas infelizmente sistematicamente, o que eu vejo na maioria das 1356 

falas aqui, as pessoas criticando tanto o processo, ou seja, a metodologia que 1357 

vocês estão adotando, quanto a proposta que saiu inicialmente, que subverte a 1358 

lógica. A proposta saiu primeiro do que tudo. Tudo isso foi feito em gabinete, não 1359 

dá, não vai funcionar. A gente precisa e tem que, com certeza tem que aliar 1360 

interesses econômicos, ambientais, sociais, mas dessa forma as coisas não 1361 

funcionam. Acontece o que que a própria comunidade, ela mesmo cria inimizade 1362 

porque acha que há não, ele tá contra, ele tá a favor ? O metro quadrado hoje 1363 

aqui em Florianópolis é quase 10.000(dez mil) reais o metro quadrado. Como a 1364 

gente vai resolver esse problema? que tipo de incentivo a gente vai dar pra ter 1365 

habitação social? Não tem como, aqui no distrito 500.000(quinhentos mil) custa 1366 

um terreno entendeu? Tipo não tem, agora se a gente define isso como geógrafo 1367 

no território, essa área vai ser de habitação social tem que ser definido e ao invés 1368 

de trabalhar com incentivos. A gente tem outros instrumentos também à outorga, 1369 

outorga não, desculpa, mas a questão do IPTU progressivo é obrigação de 1370 

urbanização. Esses instrumentos têm que ser utilizados também. Agora não a 1371 

gente vai trabalhar com incentivo, esperar que a iniciativa privada tome, e na 1372 

realidade, o que acontece, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Agora 1373 

há sai um prédio ali, saiu um outro prédio ali, anos e anos e essa centralidade 1374 

não se forma e ainda num sistema viário do século 18(dezoito)/19(dezenove), 1375 

sem planejamento. Todas as vias que foram planejadas 2014 (dois mil e 1376 

quatorze) não foram feitas. Precisa, é tudo espinha de peixe como é que a gente 1377 

vai sair daqui? 1(uma) hora e meia prum deslocamento pra UFSC. Esses 1378 

deslocamentos não vão deixar de existir. No diagnóstico fala, boa capilaridade e 1379 
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problemas de trânsito ? Cadê o tempo dos deslocamentos que solução que a 1380 

gente vai dar pra isso?  pra uma pessoa sair daqui pra UFSC, pro centro e não 1381 

demorar 1(uma) hora e meia, 2(duas). Uma hora e meia é sem trânsito se você 1382 

pegar íntegra “facinho”, agora você sai da UFSC, 2(duas) e pouco da tarde, você 1383 

vai chegar 2(duas) horas e pouco aqui, mas 25 (vinte e cinco) segundos. Então, 1384 

o que eu peço é que realmente pense que a única maneira da gente tirar essa 1385 

insegurança jurídica e criar alguma coisa que seja decente realmente pra todo 1386 

mundo é com discussão é com mais momentos desse vocês tem que chegar na 1387 

última audiência falar não realmente, a gente pensou e a gente vai fazer mais 1388 

5(cinco) 10(dez) Distritais e fazer de uma outra maneira, muito obrigado. Sr. 1389 

Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra para o Sr. Marcos Vinícius de 1390 

Abreu, por 2(dois) minutos que diz: Boa noite, quero agradecer aqui a presença 1391 

de todos e essa experiência incrível, maravilhosa, né? Alguns aqui a trabalho, 1392 

outros a serviço e outros pela fé. Eu venho aqui como ambientalista e como 1393 

representante de uma entidade que tá presente aqui. Todos chamam vida, 1394 

chama vida, aquilo que anima nossos corações. Eu por graça do amor moro na 1395 

Praia do Matadeiro e cuidar desse espaço. Procuro preservar a água, terra, trilha 1396 

mudas. Venho, aqui representando a luz de um pensamento tradicional indígena 1397 

brasileiro e latino-americano, e agradeço a presença dos senhores das 1398 

senhoras. Seria muito bom ter um espelho ali pra que pudéssemos nos 1399 

contemplar. Como espelhos, como semelhantes e harmonizar as diferenças. 1400 

Então venho trazer aqui, um olhar sobre uma política de amo. Primeiramente o 1401 

amor com o Rio Sangradouro. Sem dragagem do Rio Sangradouro, amor com 1402 

espaço aéreo facilitando pra que a gente. Tem a riqueza das aves, pássaros que 1403 

colaboram com toda a flora e fauna. É outra questão, sem alteração de trajeto 1404 

também do rio para o Matadeiro, pra Armação, toda essa história que os trajetos 1405 

se conservem, que possamos preservar os trajetos que conservam a vida nas 1406 

águas, na terra, tem a dança das dunas também, né? que não se fala aqui no 1407 

Plano Diretor, tem toda uma dança de dunas de areia daqui para o norte. Do 1408 

norte ao sul, isso passa pelo centro, então lidar assim com uma política de mais 1409 

amor; porque se fala de infraestrutura, se fala de trabalho, mas se faltar amor, 1410 

pá! vai sobrar violência nos corações. Sabe, violência que atormenta a hora de 1411 

dormir. Então eu venho [mas tem 30(trinta) segundos] cidade é que representa 1412 

o caminho da grama pisada, o caminho de Peabiru. Quem quiser procurar vai 1413 

encontrar a história boa, bonita e a gente quer a preservação dos Parques da 1414 

Lagoinha do Leste, que se estende a toda Armação e Matadeiro, também e pra 1415 

esse lado aqui do Pântano do Sul porque é tudo uma montanha só. Então, é 1416 

isso, pela vida! Sr. Carlos Alvarenga agradece e cumprimenta as Vereadoras 1417 

Lívia Guillard e Marina Caixeta, representando o Coletivo do Bem Viver, muito 1418 

obrigado pela presença de vocês. Agora, vou passar a palavra para Sra.Beatriz 1419 

Carlos Arteiro, representando a AMAPRAM - Associação dos Moradores e 1420 

Amigos da Praia do Matadeiro, por 5(cinco) minutos que diz: Boa noite eu vou 1421 

ler primeiramente, gostaria de agradecer o generoso prazo de 5(cinco) minutos 1422 

que me foi concedido como uma das representantes eleitas da diretoria da 1423 

Amapran, o coletivo é pro Matadeiro. Essa reunião é de extrema importância. 1424 

Todos os seres que lá vivem, humanos ou não, discutir um Plano Diretor é algo 1425 
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sério requer muito conhecimento, diferentes saberes, sensibilidade 1426 

planejamento e discussões. As audiências distritais como essa que hoje é, como 1427 

essa de hoje, só estão sendo realizadas por determinação judicial, portanto, 1428 

gostaríamos de enfatizar que, também não somos a favor da metodologia 1429 

proposta pela Prefeitura. Não nos pareceu democrática ou inclusiva, somos a 1430 

favor de oficinas temáticas para a maior compreensão das particularidades de 1431 

cada região e entendimento da proposta da Prefeitura, que nos possibilitaria uma 1432 

participação mais efetiva. As comunidades não estão sendo ouvidas dentro dos 1433 

espaços de fala de 5(cinco) ou 2(dois) minutos. Não é possível dessa forma 1434 

discutir as propostas e esclarecer dúvidas com a devida participação. Há um 1435 

projeto que nos assombra desde 2020 (dois mil e vinte). O projeto trata do 1436 

desassoreamento do Sangradouro, do fechamento da Foz no sentido do 1437 

Matadeiro, com uma construção de um molhe e a abertura da Foz no sentido da 1438 

Armação pra propiciar a navegação a partir da praia da Armação. Como 1439 

apoiadores da pesca artesanal e, com total respeito a essa cultura, somos 1440 

parceiros na tentativa de resolver questões de alojamento para os barcos, mas 1441 

sem correr o risco de prejudicar o meio ambiente. Em agosto de 2021(dois mil e 1442 

vinte) entregamos pessoalmente um ofício à Secretaria de infraestrutura com um 1443 

pedido de reunião transparência de acompanhamento em todas as etapas do 1444 

projeto que são previstas para pela lei, pela legislação, como estudos 1445 

abrangentes e rima, licenças ambientais audiências públicas e solicitamos 1446 

também que fossem respeitadas as necessidades e os anseios da comunidade 1447 

da Praia do Matadeiro que poderá ser afetada diretamente se a obra for 1448 

executada. Não conseguimos a reunião, não temos informação ainda sobre em 1449 

que etapa está esse projeto, mais uma vez observamos então, se uma forma de 1450 

agir não democrática ou inclusiva da Prefeitura de Florianópolis. Um outro 1451 

exemplo em 2020 (dois mil e vinte), apesar de termos realizado uma assembleia 1452 

para discutir a iluminação pública e a grande maioria dos presentes da 1453 

assembleia ter votado a favor de luzes amarelas e focadas para o chão, a 1454 

Prefeitura nos impôs luzes brancas, fortes nos postes ao longo da trilha. Em toda 1455 

a praia instalaram as luzes voltadas para a praia, o que nos obrigou a andar na 1456 

praia assim, de cabeça baixa, sem poder levantar, sem poder olhar a intensidade 1457 

da luz nos cegava. Foi uma agressão desnecessária as pessoas, a fauna e a 1458 

flora. Não houve qualquer consideração com os seres de hábitos noturnos como 1459 

corujas, vagalumes, peixes. Jamais houve um estudo de impacto é evidente que 1460 

não só a Praia do Matadeiro, mas todo o sul da ilha, está na mira ameaçadora 1461 

dos grandes empreendimentos. Comunicamos as autoridades que discordamos 1462 

de todas estas imposições à revelia que nunca serão aceitas sem uma decisão 1463 

final, em comum acordo, para finalizar aproveito essa oportunidade pra 1464 

agradecer, eu acho que não presente mas a agradecer, a vereadora Carla Ayres 1465 

e o Vereador Marquito, pelo constante apoio à nossa comunidade. Muito 1466 

obrigado. Sr. Carlos Alvarenga agradece e passa a palavra ao Sr. Eugênio Luiz 1467 

representando o Conselho Comunitário da Costa de Dentro, por 5(cinco) minuto 1468 

que diz: Boa noite a todos. Dá pra dizer o seguinte, o Distrito do Pântano do Sul 1469 

é formado pelo ecossistema mais frágil da cidade e por importantes unidades de 1470 

conservação, forte presença de colônias de pescadores, sítios arqueológicos e 1471 
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para nós, a água, mata, a flora, fauna, além de sujeito de direito reconhecido 1472 

pela legislação municipal são importantes para a nossa qualidade de vida. Nosso 1473 

Distrito é maravilhoso, temos um patrimônio hídrico mais importante da cidade, 1474 

formado por diversas nascentes, temos um patrimônio mais paisagístico, mais 1475 

lindo do mundo. Aqui temos uma planície exuberante, protetora da água 1476 

mitigadora, dos efeitos negativos das mudanças climáticas mais importantes da 1477 

cidade. Aqui respiramos a natureza, aqui nossa população tem a natureza como 1478 

sujeito de direito. Toda essa natureza exuberante estão presentes documento 1479 

Vozes da Ilha, construído pelas comunidades do nosso Distrito durante 4(quatro) 1480 

meses. Por esse documento acentuamos a importância dos serviços 1481 

ecossistêmicos produzidos para a cidade de Florianópolis. Além do documento, 1482 

Vozes da Ilha lançamos abaixo assinado. Abaixo assinado denunciando que 1483 

proposta que a proposta de revisão da prefeitura atende prioritariamente os 1484 

interesses da construção civil e para comprovar nossas críticas estamos 1485 

construindo um parecer técnico para fundamentar nossa argumentação tendo 1486 

com parâmetros teses, dissertações, artigos, pareceres técnicos, 1487 

recomendações e análise. Na leitura inicial das documentações lançadas pela 1488 

Prefeitura Municipal concluímos que estamos diante de uma nova cidade 1489 

desproporcional e desconectada com a capacidade de suporte associado aos 1490 

interesses econômicos pessoal é 10.000(dez mil) pessoas que entram na 1491 

cidade. Esse documento, essa proposta da Prefeitura, prevê muito mais do que 1492 

isso, 100.000(cem mil), 200.000(duzentos mil). Nós não temos capacidade pra 1493 

tanto. Pasmem, descobrimos que o município quer construir uma nova cidade 1494 

em nosso Distrito, sem capacidade de suporte, sem saneamento básico e sem 1495 

estudos de impactos ambientais; que representará o colapso da vida e do meio 1496 

ambiente de nosso Distrito. As centralidades presentes nos diversos 1497 

documentos representam a precarização da vida e dos bens naturais de nossos 1498 

Distritos. Uma irresponsabilidade incomensurável da governança municipal, 1499 

tendo como desculpa as irregularidades de responsabilidade do próprio 1500 

município, resultado omissão municipal na aplicação da legislação ambiental do 1501 

Plano Diretor, permitindo as irregularidades como justificativa para alterar o 1502 

Plano Diretor, o município joga a omissão das irregularidades para os ombros da 1503 

sociedade, de conhecimento do Ministério Público do Estado; foi ele que 1504 

denunciou inclusive em 2019 (dois mil e dezenove). Querem pacote, querem 1505 

jogar o pacote de maldade “colapsante” para a conta da sociedade para obter 1506 

lucros rápidos, sem futuro, fulminando os artigos 182 (cento e oitenta e dois) 184 1507 

(cento e oitenta e quatro) e 225 (duzentos e vinte e cinco) da Constituição 1508 

Federal. De outro lado, apesar da importância do Distrito Pântano do Sul para a 1509 

cidade de Florianópolis, estamos abandonados. Não temos esgotamento 1510 

sanitário, falta equipe nos postos de saúde, temos problemas na escola do Nei 1511 

do Pântano do Sul e da Armação, faltam praças verdes, unidades de 1512 

conservação abandonadas, ausência de fiscalização municipal, falta segurança 1513 

pública. Nosso Distrito, nossos rios estão contaminados, falta constante de 1514 

energia elétrica, problemas com abastecimento de água, problemas de limpeza 1515 

urbana, falta educação ambiental, estrutura viária e calçadas abandonada. Não 1516 

temos Plano Diretor de drenagem urbana, problema de estacionamento no 1517 
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verão. Denúncias de irregularidade em todas as comunidades. Como pensar em 1518 

uma nova cidade se não damos conta da atual? Em parceria com a UFSC 1519 

formamos o Projeto Governança Social e Ecológica dos bens comuns do Distrito 1520 

do Pântano do Sul, na construção duma cidade sustentável, criativa, inclusiva 1521 

equânica, acerca do futuro da nossa cidade. Dentre tantos pleitos, queremos em 1522 

nosso Distrito, queremos o quê? Por exemplo, turismo de base comunitária, 1523 

mapeamento da potencialidade empreendedora das comunidades do Distrito do 1524 

Pântano do Sul e suas conexões com a cidade de Florianópolis; na construção 1525 

de uma rede empreendedora, envolvendo inovação, turismo, sustentabilidade, 1526 

cultura e serviços. Criação de incubadoras de inovação tecnológica, liderança, 1527 

empregabilidade para gerar empregos e renda para a nossa região. Portanto 1528 

senhores, a prefeitura está desconectada com o nosso futuro, com o nosso 1529 

Distrito. Omissa com os nossos problemas vinculados ao lucro fácil, 1530 

“colapsante”. Queremos crescimento urbanístico do tamanho da nossa 1531 

capacidade de suporte [30(trinta) segundos] discutidas nossas comunidades, 1532 

abortamos essa nova cidade, colapsam pelas argumentações apresentadas, 1533 

existentes dos cadernos da Prefeitura municipal, queremos educação, 1534 

educação, educação, porque através da educação, poderemos revolucionar o 1535 

nosso lugar. Não acreditamos nessa nova cidade “colapsante” e omissa, ausente 1536 

dos princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade e 1537 

proporcionalidade. Bom, Prefeito falou aqui em relação ao Plano de saneamento 1538 

básico, plano (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: “antes de dá a palavra a Mara Sílvia 1539 

de Souza Faria, vou chamar os próximos 4 (quatro):  Vereador Renato, Adalberto 1540 

Feliciano Vieira, Nayara Lima de Pinho, e Milena, a número 14, Milena Palaviani, 1541 

eu acho, número 14. Na sequencia, chama a Sra. Mara Sílvia, por 2 (dois) 1542 

minutos, que diz: “Oi boa noite, é, eu me chamo Mara, eu moro aqui na ilha há 3 1543 

(três) anos, meu pai há 40 (quarenta) anos, e assim a família foi vindo e enfim 1544 

só para me apresentar, eu sou professora e analista de relações internacionais 1545 

com especialização em direitos humanos, e aí eu queria continuar só dando, é, 1546 

dar continuidade a fala da professora, que ela colocou que a gente está aqui sem 1547 

saber muito mais profundamente o que é o plano diretor, né, quando eu soube 1548 

dessa reunião a foi ontem à noite, e foi muito rápido por uma postagem nas redes 1549 

sociais de uma de uma organização social, vamos ter uma reunião para falar 1550 

sobre o plano diretor e é para falar sobre a construção de construção de mais de 1551 

3 (três)andares, 4 (quatro) andares, 5 (cinco) andares no Pântano, aí eu me 1552 

chamou a atenção, eu falei nossa! mas é muito mais do que isso, né?! Então eu 1553 

acho que a gente precisa se apropriar um pouco mais, não é?! Sobre o que é o 1554 

Plano Diretor e a minha dor como colocou o prefeito, como colocou o arquiteto, 1555 

na verdade a minha vontade, né, é que a gente se aproprie mais e que essas a 1556 

vontades que é que as pessoas expuseram e vontades que ainda vão aparecer, 1557 

é que a gente possa, é, ter acesso, porque o plano diretor do do município de 1558 

Florianópolis gente ele tem 343 (trezentos e quarenta e três) artigos, tá? Então, 1559 

de ontem para hoje para mim foi impossível ler tudo, né?!  são 4 (quatro) 1560 

capítulos com várias sessões e 343 (trezentos e quarenta e três) artigos e o que 1561 

está sendo proposto é alterar esse plano, não é, e aí vai desde a construção até 1562 

e ver o que está errado e ver o que está dando certo, mas a minha vontade é 1563 
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que a população ela participe, como que vai se dar essa participação, por 1564 

exemplo, tem lá o artigo primeiro é o artigo primeiro, ele fala vamos supor, ó!  1565 

não pode construir mais de 3 (três) andares, então como é que vai ser modificado 1566 

esse artigo e se ela vem ao encontro ou de encontro, né?! As vontades do que 1567 

está sendo discutido nessas reuniões, né? Como é que a população vai ter esse 1568 

acesso de saber como é que são modificados os artigos como eram e como vão 1569 

ficar esses 340 (trezentos e quarenta) (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 1570 

obrigado, Senhora Mara é importante até te responder, é, nós Publicamos não 1571 

só no Diário Oficial, como nas redes sociais, como saiu na própria televisão, 1572 

essas Audiências estão sendo anunciadas com antecedência de 15 (quinze) 1573 

dias, tá? E outro importante detalhe é que independente o seu tempo de 1574 

manifestação sobre o projeto não se encerra agora, ele vai até o dia 12 (doze) 1575 

de agosto através das consultas públicas. Nós temos uma comissão técnica o 1576 

mais de 30 (trinta) pessoas, que vão analisar isso para construir o projeto de lei. 1577 

Os artigos você tá falando, ele não existe, ainda nós estamos analisando a lei 1578 

em vigor que é a 482 (quatrocentos e oitenta e dois) de 2014 (dois mil e 1579 

quatorze). Então nós fizemos uma proposta de ideas para debater com você. Se 1580 

você tem ideia das suas dores da comunidade, como a gente falou no início, 1581 

pode participar, que nós vamos fazer essa análise, com a equipe técnica, e nós 1582 

vamos dar publicidade a essa análise para toda a sociedade antes de ir, não é!? 1583 

para a Câmara, antes de ir para o Conselho da Cidade. Que lá, o Conselho da 1584 

Cidade ainda vai ter direito a se manifestar sobre isso, tá, jóia? É, antes da 1585 

continuidade, eu queria pedir ao proprietário do veículo prisma de cor preta placa 1586 

ITR 8109 (oito mil e nove), para buscar, aguarda que está impedindo a passagem 1587 

para fazer a modificação da localização do veículo lá, é, a placa ETR 8109(oito 1588 

mil e nove), prisma da cor preta, tá?! Vereador Renato, a palavra isso por 5 1589 

minutos. Sr. Vereador Renato diz: “Boa noite a todos, senhores e senhoras, 1590 

quero saltar a mesa em nome do prefeito Topázio, e dizer o seguinte em primeiro 1591 

,esse plano diretor ele só precisa ser aprovado em 2024 (dois mil e vinte e 1592 

quatro), e temos bastante tempo para discutir, em segundo temos total apoio ao 1593 

que eu cidadão guerra trouxe aqui hoje, em função de acompanharmos todo o 1594 

trabalho dele em todo esse tempo, e com várias lideranças, sempre pela questão 1595 

da preservação, vocês estão vendo aqui na frente os 10 (dez) pilares que a 1596 

prefeitura coloca, nas reuniões anteriores o secretário falava um por um, de tanto 1597 

eu falar ele não fala mais agora não fala, porque o mais importante pilar 1598 

principalmente dessa região é pilar do estudo climático, nós tivemos aqui 1599 

acidente no Pântano do Sul, na Armação, Lagoa do Peri, tem a questão do 1600 

Sangradouro, isso tudo precisa haver um estudo climático paralelo à questão do 1601 

plano diretor, e mesmo está inserido para ver o que que é possível construir 1602 

nessa região respeitando exatamente os próximos acidente climático, porque 1603 

temos que pensar no aquecimento global que vai aumentar o nível da água, isso 1604 

não tem dúvida, são casas a beira da Lagoa casa à beira do mar que vão ser 1605 

subtraídas da noite para o dia aconteceu e ninguém conseguiu com os 1606 

resconstruir de volta, é existe uma outra situação que o secretário também falou 1607 

que é difícil entender o plano diretor, olha, meus senhores eu até agora, eu sou 1608 

o Vereador Renato eu não consegui entender os mapas, e novamente hoje à 1609 
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noite foi dito uma outra situação, a das vias projetadas, elas vão continuar no 1610 

mapa porque no enredo tem uma história que é possível tirar um dia, não se 1611 

iludam, as pessoas que têm casas onde é que está a via projetada, não 1612 

conseguem reformar um telhado, não consegue fazer nada, porque quando 1613 

chega na Prefeitura para ser pedida autorização, o técnico justo ele olha para o 1614 

mapa no mapa tá aqui não pode, então ele não permite, então nós temos várias 1615 

ruas projetadas na cidade com obras clandestinas, porque não deveriam estar 1616 

ali porque tem um projeto, mas a pessoa tem o tem a sua terra, a rua projetada 1617 

foi colocada em si em cima, dentro de um escritório porque ali achava-se que 1618 

podia colocar uma rua, não é, temos várias aí na cidade então nosso 1619 

compromisso com a população da cidade é apenas votar um plano diretor que 1620 

traz exatamente aquilo que nós temos ouvido em cada comunidade, nós não 1621 

perdemos nenhuma reunião até agora do plano diretor, e nós vamos em todas, 1622 

porque nós queremos ouvir a população exatamente quando chegar o plano na 1623 

Câmara nós queremos lembrar o que foi dito no pântano do sul, e queremos ver 1624 

se isso consta dentro do plano diretor, além do mais nós sempre colocamos, está 1625 

aqui o Vereador Afrânio, Vereador Marquito, nós sempre colocamos que vamos 1626 

brigar por mais 5 (cinco) Audiências Públicas antes desse projeto ser aprovado 1627 

na Câmara, porque é interessante que a gente venha na comunidade, faça uma 1628 

nova Audiência, pelo menos 5 (cinco) em cada região, para ver se essa região 1629 

está contemplada para ver se a os anseios de vocês estão respeitados, eu tenho 1630 

ainda para dizer de que esse aqui, está ali no mapa de vocês, no histórico esse 1631 

é o sexto Distrito é com o maior número de construções irregulares a Lagoa é o 1632 

sétimo, mas porquê? Porque realmente não é possível construir dentro daquilo 1633 

que se exige, como todo mundo fala, é quando vem uma construção de um 1634 

grande empreendimento tem licenciamento toca para a frente, às vezes uma 1635 

pequena casa fica, acaba o dinheiro do morador, ele não consegue construir, 1636 

não consegue luz, não consegue água, tem que fazer gato, tem que comprar 1637 

relógio de outro lugar, enfim a própria prefeitura faz com que o morador crie uma 1638 

situação de regularidade, ninguém quer ser irregular, todo mundo gostaria de ter 1639 

sua casa de forma regulamentada, nós temos que cuidar a partir do momento 1640 

que for permitido aumento do crescimento, é, de andares, tá, quanto é que vai 1641 

valorizar cada terreno desse, alguém de vocês aqui querem aumentar 1642 

verticalizar na sua casa? Não! Essa verticalização é feita para quem vem de fora, 1643 

tem dinheiro para comprar o terreno, ou vocês nunca ouviram falar de que o 1644 

Pântano do Sul pode ser o Jurerê do futuro? Eu cansei de ouvir isso! Quanta 1645 

gente está de olho nessa região para isso? Só existe uma calha rodoviária, vocês 1646 

só têm uma rua para ir para o centro, nós saímos da Lagoa hoje para chegar no 1647 

Pântano do Sul levamos 1 (uma) hora, minha gente, eu quero nesses 30 (trinta) 1648 

segundos eu quero registrar aquela obra da Lagoa das Rendeiras acabei de 1649 

receber agora, estão levando 25 (vinte e cinco) minutos da ponte da Lagoa até 1650 

o Posto Policial, porque a empreiteira ela fechou um lado da rua em plena sexta-1651 

feira prefeito, eu lamento isso. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado, 1652 

cumprimentar o Vereador Maikon Costa, muito obrigado pela sua presença, Sr. 1653 

Adalberto Feliciano Vieira, por 2 minutos que diz: Boa noite, eu sou Moura, eu 1654 

sou eu tenho uma propriedade aqui,  eu tenho eu tenho tava a propriedade aqui 1655 
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na Costa de Dentro e o que eu acho daqui é o seguinte, é que a natureza é muito 1656 

bonita no terreno dos outro, né, na hora que o terreno é seu você vê o preço da 1657 

natureza, aqui na Costa de Dentro toda ocupação do solo é ilegal, e toda a 1658 

construção é irregular, tá, e quem parece que ninguém, está, tem a primeira 1659 

pedra para tirar aqui no prefeito e na prefeitura, todo mundo pega uma pedra e 1660 

pau, não é, na realidade dá o culpado dessa situação são os próprios moradores, 1661 

porque tem casa que não tem 10 (dez) cm de calçada, está, tem casa que estão 1662 

plantando em vez de fazer a calçada que não é de competência da prefeitura, 1663 

eles estão plantando flores, tá, e todo mundo passa a mão na primeira pedra e 1664 

joga na prefeitura, é, eu tenho a ilegalidade dentro do meu terreno, que o meu 1665 

terreno vale 400.0000 (quatrocentos mil), é, bem aqui pertinho, tá, ou eu, tá, e é 1666 

um ARR que só posso construir 10% (dez por cento), ou eu faço ilegal 20 (vinte) 1667 

lotes e vendo-a 200.000 (duzentos mil) cada um, tá, ou eu vendo por 400.0000 1668 

(oito mil e nove), e ninguém compra, tá, e vocês cobram da prefeitura todo o 1669 

saneamento, mas não aproveito a oportunidade, tá, de um loteamento grande 1670 

que ia sair ali do lado para melhorar a luz, para melhorar a água, vocês não 1671 

querem o desenvolvimento do local, tá, vocês querem viver toda água que corre 1672 

do Morro da Cachoeira hoje corre esgoto, as apps estão tudo ocupada, tá, tá 1673 

todo o mundo enganado, tá, a rua não tem não passa o ônibus pelo um carro, 1674 

não dá para estacionar, não passa um ciclista, tá, isso tudo a rua não tem?!. Sr. 1675 

Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado, senhor  e chama Sra. Nayara Lima de 1676 

Pinho diz: “Boa noite a todos, então a partir do que foi apresentado, eu verifiquei 1677 

que infelizmente, não é, essa revisão do plano diretor tende me aparentemente 1678 

a atender os grandes empresários e construtoras, porque a família comum nativo 1679 

ou pessoas que vieram mesmo de fora, querem uma residência de 1,2 (um 1680 

vírgula dois)andares, aumentar para 4,5 (quatro vírgula cinco)andares a nossa 1681 

ilha não tem estrutura, não tem saneamento no nosso Distrito como já foi falado, 1682 

então eu acho que está é tendo um crescimento desenfreado, vai trazer mais 1683 

gente de fora e não está beneficiando, não está pensando no interesse da 1684 

população mesmo comum que paga seus impostos e quer seus direitos 1685 

atendidos, é, o nós não temos saneamento, não temos esgoto aqui no nosso 1686 

Distrito, é zero, e eu não vejo nenhum pensamento, é, voltado a isso, eu penso 1687 

que está, é, atendendo o interesse de empresários de construtores, como foi 1688 

falado de vários empreendimentos que foram construídos com licença em locais 1689 

que não seriam permitidos aqui, a minha família tem um terreno há mais de 60 1690 

(sessenta) anos a gente tenta regularizar a situação porque desde 2014 (dois mil 1691 

e quatorze) quando teve o primeiro plano diretor já era uma área, é, 1692 

predominantemente residencial, e no plano diretor não está dessa forma, a gente 1693 

tenta regularizar, a gente cumpre com o nosso dever de cidadão, a gente paga 1694 

nossos impostos, sempre pagamos, e nem quando é pra gente ser beneficiado, 1695 

quando a gente tenta regularizar ou não temos o nosso direito atendido, então 1696 

eu peço, apesar de ser falado que não vai ser feito alterações de zoneamento, 1697 

que seja feita a correção do saneamento estavam feito irregulares e não seja 1698 

feito apenas, é, o benefício dos empresários e construtores, que pensem na 1699 

população que quer residir com a sua família e quer qualidade de vida dos seus 1700 

familiares. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado, antes de passar a palavra para 1701 
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Milena, eu queria lembrá-los que nós temos mais 18 (dezoito) minutos para 1702 

encerrar as inscrições, é, de gude fala, depois nós não teremos mais inscrições 1703 

para a fala e vou chamar os próximos 4(quatro): Sebastião Nelson Lopes, 1704 

Vereador Afrânio, Christian Rocha Montes, número 16, o Richard não vai falar 1705 

mais, Maria Ferreira, Maria Ferreira número 18, Milena, número 14, pode falar 1706 

por 2 minutos, Milena Palavicini Unrush, é isso? Então, por 2 minutos, sua 1707 

palavra. Sra. Milena Palavicini Unrush diz: “Está bem, obrigada, boa noite, é, 1708 

venho como defesa, não é, primeiramente dessa adoção, sim primeiramente em 1709 

defesa não é ao parque, é importante mesmo a questão da preservação, estou 1710 

de apoio com essa documentação, em questão ao Rio do Sangrador também 1711 

acredito que é importante manter ele na sequência dele mesmo sem alterar, não 1712 

é, e até mesmo estamos com falta de espaços culturais, não é, um espaço aonde 1713 

traga um a educação ambiental, que eu acho que é muito importante em Floripa 1714 

não tem, não é, e a Praia do Matadeiro é um lugar que desperta, tem um espaço 1715 

público para estar acontecendo, aonde o mundo inteiro passa por ali, e acredito 1716 

que com a educação ambiental a gente consegue conciliar também para um 1717 

futuro, não é, as crianças de agora tendo consciência, não é, todo dia é recolhido 1718 

uma quantidade absurda de micro lixos, são micros, né, as embalagens de água 1719 

que se destroem em pequenas partículas, aonde você vê que vai juntando, vai 1720 

juntando e é muita quantidade, então eu acho que tendo consciência as crianças 1721 

ou até mesmo todo mundo, é, em saber que se não cuidar agora não vai ter 1722 

depois, então não adianta ter dinheiro, ter prédio ter construção, tem isso aquilo, 1723 

porque não vai existir, né, e todos nós dependemos de água e alimento, sem 1724 

alimento, sem água, não existe vida, né, eu sou mãe me preocupo não só com 1725 

o futuro dela mas no geral, acredito que isso é o problema é planetário, não é de 1726 

Florianópolis. Florianópolis tem uma base de APP de estrutura da natureza que 1727 

faz parte de uma base, né, que ela possa, se ela sendo muito afetada ela vem 1728 

afetar um todo, e lembrar que eu estou em defesa das mães daqui da Praia da 1729 

Solidão porque foi feito o teste de ônibus e realmente o ônibus chega ali para as 1730 

crianças poderem ter esse acesso de volta, porque tem umas mães que às vezes 1731 

tem que fazer a travessia, porque que não existe uma locomoção Pública para 1732 

isso acontecer para eles de maior acesso. Boa noite, obrigada. Sr. Carlos 1733 

Alvarenga diz: Obrigado e chama Sr. Sebastião Nelson Lopes, por 2 (dois) 1734 

minutos que diz: “Boa noite eu queria agradecer a presença das autoridades aqui 1735 

da mesa, para mim é um privilégio ter a honra de conhece-los, muito obrigada 1736 

por terem vindo, até mesmo porque na década de 70 (setenta) de 60 1737 

(sessenta)/80 (oitenta)/90 (noventa) vocês não estavam aí, então as negociatas 1738 

que foram feitas através de empresas com o poder público, vocês não foram 1739 

partes integrantes disso, sou pescador nativo daqui, estou na sétima geração 1740 

aqui nesse lugar, o pescador ou nativo se sente como se a casa dele fosse 1741 

invadida, porque chega muitas vezes alguém de outros lugares, o pescador 1742 

como foi já anunciado aqui quer fazer uma casa num terreno aonde existe a 300 1743 

(trezentos) anos sendo usada pela mesma família, quer fazer uma casinha traz 1744 

para o filho, não pode não liga a luz, não liga água, tem uma série de dificuldades, 1745 

não é, e outro de fora vem, eu não sei sinceramente olhando para o rosto de 1746 

cada um de vocês, eu não sei sinceramente qual é o método, né, a senhora que 1747 
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está com ar de cansada animes e resplandeça seja feliz, é eu sei que tem muito 1748 

pouco tempo que eu tenho é limitado, mas eu queria primeiro me ater nas áreas 1749 

consolidadas, as áreas consolidadas está aqui, existem como não Costão do 1750 

Pântano, não é, o Balneário dos Açores aqui era do meu avô, todo o Balneário 1751 

dos Açores, daqui desse travessão até no Pântano, o nome dele era Pedro de 1752 

Oliveira, foi vendido depois para doutor Eso Campos do DNERr e depois entrou 1753 

uma série de outras coisas já tem já tem um segundo das coisas, que eu 1754 

acompanhei todo o processo, mas a verdade é que as áreas consolidadas aonde 1755 

o sujeito está lá com água ligada, luz ligada, correio, não é, tudo ali já há anos, 1756 

funciona mais de 20 anos, tá, a pessoa vai mexer numa Telha, tá, e vem fiscal e 1757 

notifica, por favor, tenha misericórdia de nós, tenham misericórdia de nós.” Sr. 1758 

Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado senhor” e chama o Vereador Afrânio, 1759 

palavra, isso, por 5 minutos, que diz: Bem, meu boa noite a todos e todas, eu 1760 

inicialmente, eu queria declarar que eu tenho pleno acordo com o documento 1761 

que foi apresentado ao prefeito para se constituir a planície do Pântano do Sul, 1762 

ter um olhar especial uma preocupação especial e que se de fato consolide, e 1763 

que se consolide então prefeito pediu para o para o senhor uma atenção muito 1764 

especial, que se consolide como um parque, porque, é, e também quero, é, dizer 1765 

para vocês, vou aproveitar meu tempo para falar um pouquinho sobre 1766 

metodologia hoje, porque, é, esse processo como já foi dito no início, nós 1767 

teremos 13 (treze) Audiências culminando com uma Audiência final de toda a 1768 

cidade, ninguém tem garantias daquilo que está sendo dito aqui, hoje, ontem na 1769 

Lagoa, amanhã no Continente, ninguém tem garantia se o que está sendo 1770 

colhido vai efetivamente constar do pré projeto de lei que vai ser encaminhado 1771 

ao Conselho da Cidade, porque eles são soberanos, se consideram, não é, como 1772 

disse o Alvarenga, tem uma equipe de 30 (trinta) técnicos, que vale mais do que 1773 

milhares de pessoas participando, é bom que se coloque o pingo no “i”  para 1774 

entender a metodologia de participação, vai levar ao Conselho da Cidade esse 1775 

pré projeto chamado de minuta, Conselho da Cidade que também é um fato 1776 

importante precisa ser prestigiado vai dar uma opinião posteriormente vai para a 1777 

Câmara de Vereadores, quando se pergunta se como é que vai se ter acesso se 1778 

aquilo que foi discutido, apresentado a resposta sempre é, estará exposto no site 1779 

da prefeitura vocês têm que ir lá e buscar, eu acho que tem uma falha 1780 

metodológica, uma grande falha, porque a pergunta é vocês estão aqui para 1781 

legitimar a decisão deles, ou vocês estão aqui para participar na construção do 1782 

plano diretor de vocês, essa é a questão, nós não nós não podemos, depois o 1783 

prefeito vai para a imprensa, vai fazer aquele teatro, não teve tantas 1000 (mil) 1784 

pessoas que participaram, mas 0,01% (zero vírgula zero um) foi acolhido, então 1785 

nós Vereadores, quando essa matéria chegar na Câmara, e aí o projeto está lá 1786 

protocolado, vai ter número, nós temos que garantir 5 (cinco) audiências mínimo, 1787 

no mínimo 5  (cinco) audiências, uma no norte, uma no sul, uma no leste, uma 1788 

no centro e uma no continente, para vocês saberem discutirem, por que que a 1789 

minha reivindicação foi bem atendida ou porque não foi, prefeito o artigo 40 do 1790 

Estatuto da Cidade diz que compete aos poderes executivo e legislativo garantir 1791 

a participação, não é executivo ou legislativo, os 2 (duas) tem que garantir, os 2 1792 

(dois) e nós Vereadores precisamos garantir que isso aconteça, para terminar 1793 
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eu quero dizer o seguinte, aqui tem uma coisa que é básica, que é, aqui tem 1794 

povos tradicionais, nativos, pescadores, nós temos que garantir essa cultura, nós 1795 

temos que preservar essa cultura, o nosso jeito de ser, a nossa pesca artesanal 1796 

tem que ter apoio, e tem que ser respeitada no plano diretor, quero dizer para 1797 

vocês que quando se projeta uma casa, se diz assim, olha, essa casa vai ter vai 1798 

morar 2 (dois) adultos e 2 (duas)crianças, é uma caixa que é projetada para 4 1799 

(quatro) pessoas, depois chega um irmão com 5 (cinco) filhos, um outro vizinho, 1800 

e a casa já está com 15 (quinze) com 20 (vinte), não foi projetada para isso, o 1801 

que a prefeitura não diz nas Audiências é quantas 1000 (mil) pessoas que eles 1802 

estão querendo colocar aqui dentro, como incentivo da ocupação, nós não 1803 

sabemos, porque eles não falam os números, então é o seguinte nós não 1804 

podemos aceitar uma expansão, uma ocupação, um incentivo sem ter as 1805 

condições mínimas da casa, o banheiro continua o mesmo, a água, o quarto e a 1806 

cozinha, então esse bairro tem que primeiro ter e infraestrutura para depois 1807 

pensar em expandir e é isso eu quero. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado”. 1808 

Registra que o Sr. Richard Champilou desistiu de falolar e chama o Sr. Christian 1809 

Rocha Montes, número 16 (dezesseis), por 2 (dois) minutos” que diz:  “Oi, boa 1810 

noite é eu queria pedir uma atenção, é, para a questão do dos pacientes que 1811 

fazem tratamento de saúde, não é, e depende do transporte da Secretaria, é, 1812 

que os motoristas, não é, a logística às vezes tem uma demanda muito, não é, 1813 

e  não dá conta assim de atender a todos, não é, chega um momento que um 1814 

fica fazendo malabarismo com o outro para atender, e na maioria das vezes as 1815 

pessoas, os pacientes que estão esperando são idosos, não é, a pessoa que 1816 

não, às vezes tem que ficar lá mais de 1 (uma) hora esperando, é, chegar ao 1817 

transporte, não é, e eu acompanho meu pai a 8 (oito) anos, não é, e vejo muitas 1818 

outras outros pacientes passando por isso, e acho que teria que ter uma melhoria 1819 

aí, eu acho que se tivesse pelo menos uns 2 (dois) carros, é, 2 (dois) é motoristas 1820 

a mais. Assim tão coringas assim para nessa situação, porque às vezes tem um 1821 

imprevisto, às vezes tem uma demanda num dia é maior assim, e aí sobra para 1822 

o paciente que ainda tem que chegar no carro, não é, e às vezes eu tenho, tem 1823 

pessoas assim bem idosas, assim, que sofre, não consegue nem mais ficar 1824 

sentado, não é, tem que ficar, precisa deitar alguma coisa, às vezes tem que 1825 

esticar a pessoa no próprio assento ali nos corredores dos hospitais, não é, e 1826 

ainda esperar, aguardar o esse motorista ter que chegar na nos bairros é de 1827 

dessas, entregar os outros pacientes, não é, que também precisam chegar em 1828 

casa, e às vezes chega lá o último paciente chega vai quase anoitecendo em 1829 

casa, né, e faz isso 3  (três) vezes por semana também não é, então acho que é 1830 

uma é um ponto aí para ver, e sou contra a verticalização, não é, sou a favor da 1831 

do cuidado com as nossas águas não é e tratamento do saneamento primeiro 1832 

assim antes de ter uma verticalização desenfreada. Sr. Carlos Alvarenga diz: 1833 

Obrigado, antes da palavra para a Márcia Fernandes, vou chamar os próximos 1834 

4 (quatro): Telma Regina Coelho, Rodrigo da Silva Vieira, Hermógenes Brasil da 1835 

Costa Júnior e Bárbara Segal. Sra. Marcia Fernandes diz: “Provérbio chinês: o 1836 

método certo com a pessoa errada faz um método certo atuar de forma errada, 1837 

imagine o método errado com a pessoa errada, vai dar um caos, não é, então 1838 

nós temos que pensar em algumas questões muito importantes, para isso a 1839 
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questão do método que estamos falando tanto, é necessário entender aquilo que 1840 

Saramago fala, a diferença entre ver e enxergar, enxergar é algo mecânico, 1841 

superficial, ver significa algo profundo com análise, começamos a ver o lugar que 1842 

nos foi oferecido, cheio de idosos, reclamando que estava um barulho lá, que 1843 

não dá para ouvir ninguém, um monte de gente indo embora, isso é um descaso 1844 

muito grande, é um desrespeito muito grande, como é que nós fomos esperar 1845 

que uma prefeitura vai receber, com tantos outros lugares gente, por favor, sabe, 1846 

isso está no Estatuto do Idoso, você tem que prestar atenção nisso, não é 1847 

simplesmente falar tem lugar ali, não tem ventilação, não tem espaço, acontecer 1848 

segurança, a questão de segurança, olha aí, ó, muitas pessoas não puderam 1849 

participar, isso é muito sério, tá gente, outra questão, em relação a ver e a 1850 

enxergar, a questão do ver, eu ia perguntar para vocês, vocês conseguem ver 1851 

as florestas, vocês conseguem ver a biodiversidade, vocês conseguem elencar 1852 

as espécies que estão extinção aqui, se sabe qual é a diferença entre áreas de 1853 

preservação permanente e uma APA, uma PL, eu gostaria de, eu trouxe aqui 1854 

para vocês entenderem essa questão da metodologia, nós temos aqui um mapa 1855 

do plano diretor de 2020 (dois mil e vinte), esse mapa daqui tem erros crassos 1856 

que fala a respeito naquilo as aulas básicas de cartografia, que fala a respeito 1857 

de APP, onde é APP foi colocado a PL e área verde, então não tem não tem 1858 

como a fazer um método em que as pessoas não tem nenhum tipo de 1859 

legitimação, assim olha, como nós temos muito tempo, é preservação da 1860 

natureza em todos os sentidos, do Parque da Lagoa do Peri, do Sangradouro, 1861 

do Matadeiro, a nossa vocação é turística, ecoturística, vamos, nós somos os 1862 

guardiões desse lugar.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado e chama a Sra. 1863 

Telma Regina Coelho, por 2 (dois) minutos que diz: “Boa noite a todos e a todas, 1864 

é, em bom português revisão significa tornar a ver o que já foi visto, mas parece 1865 

que a gente não tenha uma minuta para analisar, a gente está trabalhando em 1866 

cima do nada ou do branco ou de um cheque em branco, não é, aí a prefeitura 1867 

vem falar que nós estamos construindo um plano diretor, mas a gente está 1868 

revendo ou a gente está construindo, porque realmente são 2 (dois) caminhos 1869 

diferentes, rever já existe algo escrito, então onde a gente pode reavaliar, não é, 1870 

construir significa que a gente tem que fazer oficinas, fazer novos encontros, a 1871 

gente tem que levantar novamente uma série de dados para a gente ter substrato 1872 

para construir um novo plano diretor, não é, então são tempos diferentes, então 1873 

a gente realmente, é, precisa ter uma clareza da prefeitura, do que que realmente 1874 

a gente está fazendo aqui, né!? Como todos os outros já falaram, em 14 1875 

(quatorze), em 2014 (dois mil e quatorze), a gente realmente trabalhou muito no 1876 

plano diretor, e nada do que a gente decidiu e lutou foi levado em consideração, 1877 

então a gente sabe que em uma reunião tudo o que está sendo falado aqui, a 1878 

gente tem certeza que vocês não vão levar em consideração, então a gente 1879 

realmente está num momento em que a Terra está com todos os ecossistemas 1880 

colapsados, mas a gente realmente não tem garantia de que a prefeitura vai 1881 

trabalhar em cima de restauração, despoluição, não é, repovoamento das 1882 

nossas Lagoas.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado”e registra que a Sra. 1883 

Narqa Evangeline desistiu de falar. Na sequência chama Sr. Rodrigo da Silva 1884 

Vieira, representando a ACIF, por 5 (cinco) minuto, diz: “Boa noite, boa noite a 1885 
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todos, pessoal, sou Rodrigo da Silva Vieira, estou aqui representando a ACIF, 1886 

eu sou membro do Conselho da Cidade, também sou membro do Conselho 1887 

Municipal de Saneamento, a gente escuta a cidade aí desde 2007, envolvido 1888 

nessas causas, mas acima de tudo e qualquer representação, represento eu 1889 

mesmo, sou manezinho nativo do Campeche, famílias de geração da ilha, então 1890 

tudo que a gente faz aqui é de carinho e amor pela cidade, eu também preferia, 1891 

bem sincero estar jogando bem o coração aberto, eu preferia o Campeche 1892 

antigo, eu preferia a Florianópolis da minha infância, eu preferia aquele tempo 1893 

de pegar onda no Matadeiro, se falar na frente do Jacaré e ficar jogado na praia 1894 

a tarde inteira, gostava para caramba, ali eu era muito mais feliz do que hoje, só 1895 

que hoje o compromisso chegou né, a gente precisa trabalhar, a gente precisa 1896 

evoluir, e o meu primeiro projeto grande de vida foi pensar o que que eu vou 1897 

fazer para não sair daqui, então graças a Deus hoje eu tento ganhar a vida dentro 1898 

da minha cidade naquilo que eu amo e defendendo ela, então eu queria falar um 1899 

pouquinho sobre convergências e divergências, né, a gente está começando o 1900 

pessoal todos os discursos pela conversa pela divergência, pelo estímulo a raiva, 1901 

e estamos esquecemos a convergência, se a gente tiver 10% (dez por cento) 1902 

aqui de cada um para convergir e começar por ali, a gente pode mudar alguma 1903 

coisa, neste o tipo de ambiente que a gente às vezes quer criar instigando a raiva 1904 

a gente não vai criar nada, seja tendo mais oficinas, seja tendo mais Audiência, 1905 

seja não tendo, nada a gente vai criar, vamos parar de botar nós e eles, a gente 1906 

é tudo um só, é toda uma cidade só, todo mundo tem que respeitar aquilo que 1907 

acredita, aquilo que pensa, e eu tenho visto aí muitas vezes 2 (duas) 1908 

personalidades imperando nessas Audiências Públicas, e na cidade no convívio, 1909 

no dia a dia, que anda no bairro sabe, que anda no bairro de cabeça erguida 1910 

sem nada para temer, tem 2 (dois) tipos, o manezinho, tem 3 tipos, o terceiro nós 1911 

vamos descobrir, o primeiro tipo é uma mezinho, como eu nativo, que 1912 

infelizmente pensa que a cidade não vai mais crescer, que não vai chegar mais 1913 

ninguém que não pode chegar mais ninguém, fora haole, eu também pegava 1914 

onda na direita, e lá eu falava fora haole, era a cultura da época né, então, fora 1915 

haole, sai daqui ninguém vai crescer, esse é um tipo, outro tipo é o pessoal que 1916 

vem de fora, não respeita ou respeita às vezes o manezinho, às vezes é muito 1917 

bem recebido, pega o seu lugar ao sol e depois diz que nada mais pode crescer, 1918 

nada mais pode acontecer, esses 2 (dois) tipos aí estão fadados ao fracasso, os 1919 

2 tipos, o que eu sou e o que vem de fora é, a gente tem que fazer o terceiro 1920 

tipo, o terceiro tipo que está aberto a quem vai chegar, aberto à diversidade, 1921 

aberto a uma cidade nova que pode crescer de uma forma correta, e a gente 1922 

tentar fazer ela da forma mais sustentável possível, então daí vamos tentar 1923 

descobrir a terceira personalidade, a única coisa que eu falo é por experiência 1924 

própria discutindo o plano diretor, a 482 (quatrocentos e oitenta e dois) está aí 1925 

há 8 (oito) anos, e eu só pergunto para vocês e como está bom, alguém aqui 1926 

acha que como está bom? Eu acho que está terrível, a cidade cresce todo dia 1927 

na irregularidade, de 2014 (dois mil e quatorze) para cá, foram lançados 30.000 1928 

(trinta mil) lotes no cadastro imobiliário da prefeitura, 30.000 (trinta mil), apenas 1929 

900 (novecentos) deles foram de forma irregular, olha sonegação, e o que que 1930 

não chega lá na nossa ponta, então nós apenas 900 (novecentos) de forma 1931 

DocuSign Envelope ID: D0F0A516-84A8-416A-9BC5-FB16786F7479



 
 

 

Página 43 de 68 
Ata Audiência Pública - Minuta de Alteração Plano Diretor de Florianópolis 

regular, de unidades no sul da ilha se fez um levantamento georreferenciado 1932 

preciso, tá, a época que já é defasado, nós tínhamos 4500 unidades clandestinas 1933 

de apartamentos sendo construído, no sul da ilha, só no sul da ilha, casas 1934 

aprovadas para 3 (três) pessoas, terreno unifamiliar, porque foi colocado como 1935 

ferramenta de freio na 482 (quatrocentos e oitenta e dois), o  ARP com o uso 1936 

unifamiliar, se tivesse freado tudo bem, está OK, está tudo, certo freio, mas o 1937 

único jeito de frear é que a gente junto aqui fizer um projeto de lei para derrubar 1938 

as pontes, porque a cidade está crescendo, então esses 4.500 (quatro mil e 1939 

quinhentas) unidades clandestinas, pensando fossa, filtro sumidouro para 3 1940 

(três) famílias, empurra 40 (quarenta) em cima no mercado irregular, porque a 1941 

gente abre, precifica o risco, da margem para propina, da margem para quem 1942 

vem de fora, venha operar atividade imobiliária irregular aqui e depois vazar, 1943 

essa foça feito, sumidor está contaminando o lençol, o lençol freático, está 1944 

correndo lá no Rio do Noca, está correndo no Riozinho, e os emissários 1945 

submarinos que às vezes a gente tá parando para discutir, já estão aí, já estão 1946 

saindo lá, o Riozinho hoje no Campeche é um emissário submarino natural, 1947 

então Floripa está no olho do mundo e todo mundo deseja vim para cá, se 1948 

aposentar morar aqui, então a gente não vai parar de crescer, pessoal, e a nossa 1949 

taxa hoje é de 10.000 (dez mil) habitantes por ano, do jeito que está, está 1950 

crescendo não temos como mudar isso, então a 482 (quatrocentos e oitenta e 1951 

dois) ela é extremamente burocrática, é complicado por uma atividade de 1952 

maricultura por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, Riberão da Ilha, o de forma 1953 

rápida, o cara que tem 30 (trinta) meses para atender no seu restaurante, ele 1954 

precisa fazer uma licença que ele tem que saber qual o sistema federal, nesse 1955 

momento ele vira atividade de indústria, qual é o resíduo que esse cara gera, ele 1956 

não pode mais ter o seu alvará de funcionamento para servir as suas mesas, 1957 

porque lá ele foi classificado como atividade de indústria, olha o absurdo que a 1958 

gente tem ali  discutindo, então pessoal não vou nem passar aqui os 4 (quatro)  1959 

pilares, eu acho que a gente tem que pensar em plano diretor, tem que pensar 1960 

infraestrutura, tem que pensar em conservação ambiental, regularização 1961 

fundiária, e a gente tem que pensar assim saneamento, eu não vejo que seja 1962 

capacidade de suporte, eu acho que com engenharia, o investimento dá para 1963 

chegar lá, eu vejo que seja a capacidade de CASAN, pode até continuar, mas 1964 

no modelo que está não dá, precisamos mexer aí em outros pontos. Obrigado 1965 

pela atenção de todo mundo aí.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que 1966 

agradecemos” e passa a palavra para o Sr. Hermógenes Brasil da Costa 1967 

Júnior, por 2 minuto, que diz: “Boa noite, eu gostaria de lembrar apenas um 1968 

assunto de tudo que foi falado aqui, e ninguém entrou bem nesse ponto, é todos 1969 

os planos sempre falam no saneamento básico, e eu fico contente em ver que 1970 

existe um plano de se tratar o esgoto e que ele pare de ser jogado tanto lá no 1971 

Rio Santo Antônio enquanto no Rio Sangradouro e acabe todo lá no Matadeiro, 1972 

e aquela direita que a gente gosta tanto de surfar lá, às vezes está cheia de 1973 

esgoto e tem fralda suja boiando, eu não surfo mais lá fã 5 (cinco) anos a última 1974 

vez que eu fui aconteceu isso, o tratamento então eu acho que todos querem 1975 

esse tratamento de esgoto, só que existem 2 (dois) tipos de tratamento o 1976 

tratamento que tem sido usado até agora pela prefeitura é aquele tratamento 1977 
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químico, que foi usado lá na beira mar norte e ali na barra da Lagoa, esse 1978 

tratamento junta todo o esgoto que é coletado lança dentro de um grande tanque 1979 

e adiciona antibiótico para matar as bactérias, e detergentes para dissolver o 1980 

óleo, então tem umas pás gigantes que misturam, e essa mistura esse lodo é 1981 

lançado de volta ali na beira mar norte, no oceano, e lá na barra da Lagoa, na 1982 

Lagoa da Conceição, então isso na verdade é um sistema que não resolve, que 1983 

mata as bactérias, dissolve o óleo e joga todo esse lixo na água, existe um outro 1984 

sistema que é o sistema de biodigestor, e que por incrível que pareça custa 1985 

menos para ser instalado e para se manter, para se fazer a manutenção, em que 1986 

se coloca bactérias dentro de alguns tanques que vão dar como o produto final 1987 

água potável, na França, na Alemanha, está se usando essa água que sai do 1988 

biodigestor para ser injetada na rede da cidade, sai água da torneira que foi 1989 

recuperada do esgoto, então essa qualidade da água que lá eles usam para 1990 

torneira, a gente pode ter aqui e jogar no Rio Santo Antônio, jogar lá no Rio 1991 

Sangradouro, e daqui a pouco a gente pode ter aquele riozinho lá do Matadeiro, 1992 

com água cristalina de novo, como ele sempre foi, e como ele devia ser até 1993 

agora, então eu peço atenção, sistema de esgoto, sim, mas qual o sistema? A 1994 

gente precisa um sistema que seja (...) Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado 1995 

amigo” e antes de dar a palavra para a Bárbara Segal, chamar os próximos 4 1996 

(qautro): André Schmidt, número 26 (vinte e seis), Andreoara Schmidt, Carlos 1997 

Apollara, o número 30 (trinta), Zoraya Vargas Guimarâes e Carine, número 32 1998 

(trinta e dois). Na sequência, chama a Sra. Bárbara Segal que diz: “Boa noite a 1999 

todas e a todos, eu sou bióloga, sou professora da Universidade Federal de 2000 

Santa Catarina, e sou moradora desse Distrito, há mais de 10 (dez) anos, meu 2001 

filho estudou nessa escola, aprendeu muito bem aqui com a Rita com a 2002 

professora Clarice a valorizar o ambiente natural desse espaço territorial, então 2003 

eu gostaria de retomar esse ponto do que sustenta o desenvolvimento que são 2004 

os ambientes naturais, não é, nós temos aqui esse exemplo muito nítido é no 2005 

nosso território, então eu gostaria de falar sobre questões que não estão 2006 

contempladas e foi falado aqui da questão da revisão, se é um processo de 2007 

revisam precisamos olhar para trás e olhar o que não foi contemplado, o plano 2008 

diretor ele não contempla 2 (dois) conceitos muito importantes, a vulnerabilidade 2009 

a mudanças climáticas, e aí eu queria lembrar em vários aqui vivenciaram esse 2010 

drama, de cerca de 2 (dois) anos atrás nós chorarmos literalmente, eu chorei 2011 

pela Lagoa do Peri, porque nós pensávamos que nós íamos perder esse 2012 

importante meio de sustentação dos nossos modos de vida, no modo de vida de 2013 

várias pessoas tradicionais que estão aqui há muito mais tempo do que eu do 2014 

que vários de nós aqui, então esse crescimento ele não pode ser a qualquer 2015 

custo, ele tem sim que ter um limite, e o limite é a capacidade desses 2016 

ecossistemas, então vulnerabilidade climática tem que ser tratada, adaptação a 2017 

mudanças climáticas tem que ser tratado, porque só assim a gente vai manter 2018 

os modos de vida dessa comunidade, valorizando de verdade a presença dos 2019 

pescadores, que eles sim são responsáveis por a gente ter um diferencial nesse 2020 

Distrito, de atrair turista, né, isso é é muito bem propagandeado quando a gente 2021 

fala de objetivos do desenvolvimento sustentável, que introduz todo esse esse 2022 

material que vocês trazem, mas isso não está de verdade contemplado, e a 2023 
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gente não tem segurança da forma como foi apresentada aqui onde a gente teve 2024 

47 (quarenta e sete) minutos de questões genéricas da cidade inteira, depois um 2025 

vídeo de 5 (cinco) minutos que não tratou essas especificidades do bairro, então 2026 

eu gostaria de que a gente tivesse mais segurança para decidir sobre algo que 2027 

pode mudar muito a vida de todo mundo, e segurança de que as comunidades, 2028 

as pessoas tradicionais vão estar incluídas nessa outorga, e não de que a gente 2029 

está vendendo o nosso Distrito por meio de outorgas.” Sr. Carlos Alvarenga diz: 2030 

“Nós agradecemos”e chama a Sra. Andreoara Shmidt, número 26 (vinte e seis), 2031 

por 2 (dois) minutos que diz: “É, boa noite eu sou Andreoara, morador aqui do 2032 

Distrito do Pântano do Sul, e eu trabalho aqui no próprio Distrito com o patrimônio 2033 

natural, bem eu não sei nem por onde começar direito, pois as dúvidas e as 2034 

incertezas são imensas na revisam desse plano diretor, e na proposta que a 2035 

prefeitura vem nos apresentar, principalmente para os próximos 10 (dez) anos, 2036 

não só para o Distrito mas ele é parecido para todos os modelos dos Distritos de 2037 

Florianópolis, a solução para as demandas que está sendo proposta é a 2038 

verticalização, aumento de gabarito, e para o nosso Distrito, principalmente para 2039 

SC, avenida Antônio Borges, a Garmes e os Açores, mas como que a gente vai 2040 

sair aqui durante o verão, não nos contam, não é, a gente tem um problema alto 2041 

com o trânsito aqui, a gente não sabe como vai sair daqui no verão, lembrando 2042 

que a entrada e a saída do nosso Distrito é necessário a passagem por uma 2043 

unidade de conservação, tanto pela Armação, como o Sertão do Peri, é a Mona 2044 

da Lagoa, do perigo mas de maneira geral a minha maior dúvida é o que a gente 2045 

está discutindo aqui, são construções de 4 (quatro) e 5 (cinco)pavimentos, ou a 2046 

gente desaprendeu a contar ou isso já é possível dentro do Distrito 2047 

principalmente aqui dentro dos Açores, ou tem um jeitinho que bota “pilotis” e 2048 

“átrio” que aumenta esses gabaritos, então qual é o pavimento real que nós 2049 

vamos ter dentro do nosso Distrito, porque o que nós queremos e o que nós 2050 

escutamos nas conversas de moradores nas reuniões de bairro, é a geração de 2051 

trabalho e economia local, baseada nos atributos que a gente tem aqui que a, 2052 

natureza, é a paisagem e a cultura, turismo de base comunitária, turismo e de 2053 

conservação, turismo cultural e um turismo de qualidade para que a gente possa 2054 

conquistar a economia do nosso Distrito, é, a gente também tem como por 2055 

exemplo uma outorga onerosa, como a CASAN nós somos produtores de água, 2056 

nós produzimos águas dentro do nosso Distrito, e nós precisamos respeitar isso, 2057 

queremos o planejamento é a melhor condição de trabalho para os nossos 2058 

pescadores artesanais, os seus territórios reconhecidos e demarcados, temos 2059 

uma ação civil Pública, há anos que não.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito 2060 

obrigado” e chama o Sr. Carlos Apollara, o representante a AMONC, por 5 2061 

(cinco) minutos, tá,? Não compareceu chamo Zoraya Vargas Guimarães 2062 

representando a Associação de Moradores de Lagoa do Peri, por 5 (cinco) 2063 

minutos que diz: “Bom, primeiro dar um boa noite a todas e todos, não é, e dizer 2064 

que eu sou presidente da Associação de Moradores da Lagoa do Peri, nós temos 2065 

uma luta de mais de 40 (quarenta) anos né, dentro da Lagoa, a gente mantém 2066 

uma escola comunitária que tem mais ou menos tem que tem né que é atende 2067 

60 crianças em período integral, então a gente tem um trabalho há muito tempo 2068 

de conservação, é, lutando pela conservação da nossa unidade, e mas eu quero 2069 
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começar falando por uma questão que é, é, eu considero que a verdade é 2070 

libertadora, já diz um Vereador de Curitiba, um Vereador negro que tem lutado 2071 

muito pelo seu mandato, o Renato Freitas, não é, a verdade liberta, e uma 2072 

verdade é o seguinte pessoal, quando nós descendentes de europeus chegamos 2073 

aqui, quem estavam aqui era os indígenas, não é, os Carijós os Guaranís, então 2074 

nós todos aqui viemos de fora, não é, nós temos as pessoas que, claro nós temos 2075 

que respeitar aqueles que chegaram antes dos povos tradicionais, e é uma das 2076 

coisas que a gente tem lutado aqui no nosso Distrito, por exemplo, a questão da 2077 

pesca e dos pescadores, os pescadores estão abandonados, é uma verdade, a 2078 

pesca tem diminuído e não tem se buscado uma forma de fortalecer essa 2079 

atividade, é uma atividade que tem que ser fortalecida aqui, é preciso por 2080 

exemplo o museu da pesca, uma escola da pesca, tem todo um trabalho que 2081 

pode ser feito aqui em relação a nossas comunidades tradicionais, a gente tem 2082 

uma comunidade tradicional importante no Sertão do Peri, uma comunidade 2083 

tradicional importante no Porto do Contrato, na Lagoa do Peri, no Pântano, na 2084 

Armação, então a gente precisa se fortalecer essas comunidades, e quero dizer 2085 

a vocês que não é com esse plano diretor que a gente vai fazer isso, não é com 2086 

esse plano diretor que a gente vai regularizar as casas aí que os pescadores 2087 

estão reclamando que não conseguem regularizar, não é, não é como o plano 2088 

diretor, o plano diretor visa adensar, trazer prédios, não é, e não quer dizer que 2089 

quem vai morar nesses prédios somos nós aqui da comunidade não pessoal, 2090 

quem vai morar é gente de fora aqui, se vocês estão falando da questão de fora 2091 

e de dentro, então não é esse o problema, não é, e eu acho que nesse sentido 2092 

fora e dentro a gente tem que se pacificar, somos todos brasileiros, todos 2093 

estamos aqui em algum momento, e queremos o melhor para o nosso Distrito 2094 

com certeza, a gente que é o melhor para esse Distrito, certo, com certeza todos 2095 

nós queremos ser regularizados, queremos ter água, queremos ter saneamento 2096 

e isso se resolve com o quê pessoal? Não é com o plano diretor, é com política 2097 

Pública, políticas Públicas, faz 6 (seis) anos, né, 6 (seis) anos que esse governo 2098 

está aí, e outros atrás, eu pergunto a vocês o que foi feito pelo nosso 2099 

saneamento? Alguém pode falar isso me responder temos alguma obra de 2100 

saneamento? Alguma expansão de rede elétrica? Alguma estrada interesse, 2101 

bom fizeram a rosa aquela parte ali, da Costa de Cima, fizeram um pouquinho 2102 

ali não é na Costa de cima, ali fizeram uma estradinha ali, até porque parece que 2103 

estão pensando devido ao extremo engarrafamento no verão, né gente, que 10 2104 

(dez) horas da noite tem engarrafamento aqui no verão, não é assim, ninguém 2105 

consegue trafegar nesse bairro, é final de linha, aí eles estão melhorando um 2106 

pouco ali a estrada do Sertão para o pessoal poder escapar do engarrafamento, 2107 

certo, o pessoal está conseguindo escapar um pouco pelo Sertão do Peri, e aí 2108 

atravessa uma unidade de conservação que deve ser conservado, porque tem 2109 

animais, porque abastece a cidade, está virando um está ficando um trânsito 2110 

absurdo lá no Sertão do Peri, então assim ó, é o que falta para nós são políticas 2111 

Públicas, nós não fomos atendidos esgoto sanitário, na questão de resíduos 2112 

sólidos, a questão da água a gente sabe o apuro que a gente passou em 2018 2113 

(dois mil e dezoito), nós somos um Distrito que abastece através da Lagoa do 2114 

Peri cerca de 100.000 (cem mil) pessoas nessa cidade, nós somos a fonte de 2115 
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água para a Lagoa da Conceição, para o Campeche, para várias regiões dessa 2116 

cidade, somos em Distrito onde 60% (sessenta por cento) era de preservação 2117 

temos que lidar com isso, e não é adensando, trazendo o prédio que a gente vai 2118 

trazer qualidade de vida para nós pessoal, nós temos aqui uma fonte 2119 

impressionante de economia que é o turismo, o turismo de base comunitária, 2120 

com a pesca, com essas comunidades tradicionais, né, com a nossa própria 2121 

população que pode receber pessoas, e fazer um turismo que não é um turismo 2122 

de massa, um turismo local, a gente pode pensar nisso gente, e não precisa 2123 

adensar já a baixa que os Açores que está sendo adensado com um monte de 2124 

prédio, sem infraestrutura, não é, e já basta o crescimento natural que está vindo 2125 

para cá, não é, temos muitas casas fechadas aqui, muitos terrenos vazios que 2126 

podem ser ocupados, essa verticalização e esse adensamento não nos 2127 

interessam, não nos vai trazer qualidade de vida, quero deixar isso bem claro, e 2128 

nós da Comunidade do Peri queremos o nosso plano de manejo urgente, porque 2129 

nós vivemos na faca da prefeitura, da fiscalização, que que é toda hora nos 2130 

demolir, porque não faz um plano de manejo, que regulariza a situação das 2131 

comunidades tradicionais que habitam essa unidade de conservação, todos nós 2132 

moradores aqui do Distrito precisamos dessa regularização e precisamos que 2133 

faça esse plano de manejo.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e antes 2134 

de passar a palavra para a Karine B. número 32 (trinta e dois), vou chamar os 2135 

próximos 4 (quatro): Vereador Marquito, Thiago A., número 34 (trinta e quatro), 2136 

Luiz Rodrigo Bertolini, 35 (trinta e cinco) e Márcio Sodré. Na sequência, chama 2137 

Sra. Carine B. , por 2 (dois) minutos, que diz: “Boa noite a todos, é, hoje eu estou 2138 

aqui enquanto signatária do movimento desse Santa Catarina, eu venho 2139 

manifestar para que as metas e os objetivos da agenda 20 (vinte) e 30 (trinta), 2140 

eles sejam contemplados nesse plano diretor, é, na justificativa ele inclui as ODS 2141 

3 (três), 8 (oito), 10 (dez) e 11 (onze), mas eu peço que se olhe com muita 2142 

atenção também para ODS 6 (seis), o 7 (sete), o 12 (doze), o 13 (treze), o 14 2143 

(quatorze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis), para esclarecer a todos a agenda 20 e 2144 

30 para o desenvolvimento sustentável, ela é baseada em 5 (cinco) eixos de 2145 

atuação, é paz, pessoas, planeta, prosperidade e parcerias, é os ODS eles são 2146 

integrados e indivisíveis, equilibram as dimensões do desenvolvimento 2147 

sustentável, eles não podem é ser utilizados de forma isolada, não, eles não 2148 

atuam de forma isolada, e não há tempo para negligenciar a ação de nenhum 2149 

dos ODS, pois sem uma biosfera sustentável, que é o que contempla ODS 6 2150 

(seis) ou 13 (treze), o 14 (quatorze), o 15 (quinze), a gente não tem como viver, 2151 

as mudanças climáticas elas vão se tornar irreversíveis, e a condição ambiental 2152 

ela é especialmente relevante em territórios como de Florianópolis, que é uma 2153 

ilha repleta de ecossistemas frágeis, não há outro planeta, estamos extrapolando 2154 

a capacidade de suporte da Terra e o que que tudo isso tem a ver com o plano 2155 

diretor de Florianópolis, nós estamos vivenciando a ocorrência de eventos 2156 

climáticos extremos, o fenômeno das marés altas tem se tornado mais intenso e 2157 

frequente, afetando áreas suscetíveis a inundação, que justamente tem sofrido 2158 

recentemente grande pressão para que sejam urbanizadas, também vimos, é, 2159 

vimos uma crise hídrica muito preocupante há pouco tempo que impactou a 2160 

Lagoa do Peri, então não a gente não tem tempo, é, tempo para perder, quando 2161 
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se trata de desenvolvimento sustentável, e muito menos a gente pode dar um 2162 

passo para trás, a gente precisa olhar para o território, para a população em toda 2163 

a sua diversidade, Florianópolis deve avançar no modelo sustentável de cidade, 2164 

com estímulo à economia circular, turismo ecológico, é, negócios e economia 2165 

verde, sem deixar ninguém para trás, então o movimento nacional desse Santa 2166 

Catarina apesar de hoje eu estar só representando aqui como signatária não o 2167 

movimento, mas ele se coloca à disposição por meio do acordo cidades 20 2168 

(vinte) e 30 (trinta), para a somar com a prefeitura, para que sejam feitos 2169 

diagnósticos, olhando o ODS, obrigada. Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado” e 2170 

passa a palavra ao Vereador Marquito, por 5 minutos. Que diz: Muito obrigado, 2171 

boa noite a todos e todas, uma satisfação poder estar aqui, também na qualidade 2172 

de Vereador, mas também enquanto morador, que circula e que conhece 2173 

bastante o Distrito, é, tem a satisfação de ter já uma das minhas filhas que já 2174 

estudou nessa unidade escolar, importantíssimo para a comunidade que 2175 

compromete a vida comunitária, aqui nesse Distrito. Quero dizer que esse 2176 

processo que está em curso ele é um processo de revisão, e que a prefeitura 2177 

apresentou uma proposta de diretriz, agora a proposta de diretriz para revisar o 2178 

plano está baseada em criar centralidades, aumentando gabaritos, é a proposta, 2179 

eu conhecendo o Distrito, seu prefeito e secretários, é muito pobre a proposta da 2180 

prefeitura no ponto de vista da diversidade da qualidade que tem esse Distrito, 2181 

mas pior demonstra que a prefeitura não está fazendo o trabalho que ela deveria 2182 

estar fazendo, se quer fazer centralidades não é, minimamente compreensível 2183 

que uma pessoa que vai fazer um tratamento dentário daqui, tem que sair para 2184 

ir para o Estreito fazer um raio x, que é o que acontece, não é adequado que as 2185 

crianças e os jovens sair daqui para fazer ensino fundamental e ensino superior 2186 

e até mesmo ensino médio fora do Distrito, então se a prefeitura quer fazer 2187 

centralidades, ela traga os serviços, coloque uma unidade da SMDU ou aqui 2188 

coloca uma unidade do pró cidadão aqui, coloque um estabelecimento, e a 2189 

prefeitura cria as condições, agora a prefeitura não pode vir aqui defender o setor 2190 

imobiliário, gente, não está certo isso, ela não tem essa competência, quer criar 2191 

centralidades? Apresenta propostas de estrutura da própria prefeitura para que 2192 

a comunidade fique aqui no Distrito, e aí sim começa a ter menor mobilidade, 2193 

acesso a transporte, quer colocar uma diretriz fundamental? É defender a praia 2194 

da Solidão, quem anda na praia da solidão, sabe o Rio está poluído, então vamos 2195 

fazer um sistema de saneamento ecológico para aquelas unidades que 2196 

familiares que ali estão na comunidade, para a gente proteger aquela área, não 2197 

é trazer mais prédios para dentro do Distrito, é proteger o que nós temos lá, se 2198 

a gente quer proteger os povos tradicionais, pescadores, por que que até hoje 2199 

não saiu o trapiche do pântano do sul? Que as famílias dependem daquela área 2200 

quem quer fazer turismo, que quer pescar, não tem trapiche prefeito, o trapiche 2201 

é uma ação que nós enquanto mandato tentamos fazer, que é proteger a 2202 

Lagoinha do Leste, que é uma é o maior centro até então antes da abertura da 2203 

Ponte Hercílio Luz, a foto que mais saia de Florianópolis era aquela foto lá na 2204 

Pedra da coroa, que representava Florianópolis e não tem um centavo investido 2205 

da prefeitura lá dentro gente, a superintendente Beatriz sabe, eu coloquei 2206 

250.000 (duzentos e cinquenta) BRL da emenda impositiva em 2021 (dois mil e 2207 
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vinte e um), e não foi aplicado era para fazer, continuar a estrada e o caminho 2208 

de pedras até a Pedra da coroa e não saiu, era para fazer Placas de sinalização 2209 

do programa roteiros do ambiente, e não saiu porque eu sou de oposição? Não 2210 

pode ser isso gente, é para a cidade não é para nós, e é para qualificar essa 2211 

unidade de conservação que é a mais reconhecida do mundo, e quero dizer mais 2212 

eu sou totalmente a favor ,tem um parecer favorável para transformar a planície 2213 

do pântano do sul numa unidade de conservação, que dialoga com ou Distrito 2214 

do pântano do sul, ou de do pântano do sul é onde nós temos as principais, é, 2215 

centros de abastecimentos alternativos que são os sistemas alternativos de 2216 

abastecimento de água, isso deve ser tratado como um patrimônio, e tem que 2217 

ter como diretriz cuidar das águas da bacia daqui da planície do pântano do sul, 2218 

quero colocar ainda mais e aqui nessa nesse Distrito nós poderíamos ter uma 2219 

central, uma cooperativa, uma associação de produção e consumo de energia 2220 

solar, é possível, e é possível pensar em sistemas de tratamento de esgotamento 2221 

sanitário de forma adequada e ecológico, eu tenho dialogado, tenho tentado 2222 

dialogar com vigilância sanitária para não somente liberar fossa e filtro, mas nós 2223 

temos diversos dezenas e dezenas de sistemas que podem ser liberados para 2224 

unidades unifamiliares, e que são muito mais adequadas, quero colocar aqui 2225 

esse é um compromisso que a gente tem que tem que firmar aqui, quero 2226 

reafirmar também o que o Vereador Afrânio colocou, nós enquanto Câmara a 2227 

gente precisa ter 8 (oito) assinaturas, esse projeto em que só tem um 2228 

compromisso com o setor imobiliário, tentou passar na Câmara e por um voto 2229 

não foi aprovado, por um voto, sem nenhuma participação social, sem nenhuma 2230 

consulta, sem nenhuma Audiência, por um triz que não passou, quero dizer que 2231 

tentaram fazer uma única Audiência no dezembro do ano passado, a gente teve 2232 

que judicialização, agora tem um compromisso nosso gente isso aqui é uma 2233 

Pérola de Florianópolis, o Distrito pântano do sul é a pérola, e pode ter turismo 2234 

de base comunitária, pode ter agricultura sustentável, pode psicológico pode ter 2235 

sistema de tratamento de esgoto de forma adequada, tem que ter um plano de 2236 

drenagem não pode transformar Rio em dreno, isso é cuidar da cidade e pensar 2237 

para as próximas gerações, e também desenvolver a região com um modelo 2238 

ecológico local e que valoriza o conhecimento e as povos se como (...) Sr. Carlos 2239 

Alvarenga diz: “Muito obrigado, Vereador” e chama Thiago Borges (desistiu de 2240 

falar) Sr. Carlos Alvarenga diz:  Ana, você não? Tiago Borges Júnior? Então tá. 2241 

Sr. Luis Rodrigo Bertolini dos Santos, representando o Conselho de 2242 

Segurança, o CONSEG.” diz: “Boa noite pessoal, obrigado a todos que estão aí 2243 

esperando até agora. Queria enfatizar que isso aqui é um serviço de civilidade, 2244 

é muito bonito ver a comunidade aqui, de sexta-feira à noite, deixou as crianças 2245 

em casa, deixou o momento de lazer, isso serve para mostrar para a Prefeitura 2246 

Municipal de Florianópolis o engajamento que essa população aqui, tem o 2247 

cuidado que essa população aqui tem com essa região. O CONSEG hoje 2248 

gostaria de deixar aberto para os senhores, tomei aqui a posse há 2 (dois)  2249 

meses atrás como o Presidente, é um Conselho de Segurança que que 2250 

contempla desde o Morro das Pedras até a Solidão, então queria me colocar à 2251 

disposição dos senhores para trazer informação sobre o Plano Diretor, sobre 2252 

essas questões que atacam todas as esferas do nosso dia a dia como 2253 
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mobilidade, segurança, saúde educação. Então eu gostaria de começar aqui 2254 

falar um pouquinho com vocês da onde que vem essa história do Plano Diretor. 2255 

Então como eu notei que é uma grande intenção, não vou dizer deficiência, mas 2256 

poderia ser trazido um pouco mais para a população, para poder entender do 2257 

que a gente está falando. Então a gente tem ali no Artigo 182 (cento e oitenta e 2258 

dois) da Constituição, vou falar só dele, que está lá em cima, que rege todo o 2259 

território nacional. Então a política de desenvolvimento urbano executada pelo 2260 

poder público municipal, então vejam só, a gente tem a Constituição Federal 2261 

trazendo essa competência para a municipalidade diretamente, conforme 2262 

diretrizes fixadas em lei é vinculado, eles têm que cumprir a lei, dentre essas leis 2263 

estão o estatuto da cidade, então a gente ter a municipalidade trazida para a 2264 

nossa região por força de uma ação do Ministério Público, a gente tem que ter 2265 

um pouco de cuidado com esse tipo de situação, porque pode trazer uma boa 2266 

intenção, e a gente espera que seja uma boa intenção, a gente quer ver o poder 2267 

público trabalhando em prol dessas pessoas que estão aqui, é importante que 2268 

haja isso, esse respeito recíproco. Então a gente tem aqui que tem… o que que 2269 

é o Plano Diretor? Ele tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 2270 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então está 2271 

aqui o desenvolvimento, o que que isso quer dizer? Vocês viram agora há pouco 2272 

aqui um mapinha do Plano Diretor, cada “númerinho” daqueles que tem no meio 2273 

de cada terreno é um número de IPTU, o que que significa isso? Essa lei que a 2274 

gente tem aqui ela é de 88 (oitenta e oito), a gente tem uma lei de parcelamento 2275 

de solo urbano de 79 (setenta e nove), dentro do nosso Plano Diretor e tem um 2276 

negócio chamado Módulo Mínimo Urbano, ou seja, é o mínimo que um terreno 2277 

pode ter. Agora quando eu chego com um contrato de Posse, de Compra e 2278 

Venda, lá na Prefeitura com 150 (cento e cinquenta) m² e um termo de quitação, 2279 

e a Prefeitura me dá um IPTU, ela estava lidando esse desenvolvimento 2280 

irregular, ela está permitindo que daqui 5 (cinco) anos essa pessoa vá ter 2281 

propriedade desse terreno por meio de usucapião. O que que eu quero dizer com 2282 

isso? Essa pessoa terá então a partir daí o direito de usar, fruir, dispor e 2283 

reivindicar de quem ilegalmente a detenha, então isso é uma coisa muito séria, 2284 

o que que é? É uma regularização posterior, é uma regularização que o 2285 

município permitiu até 2015 (dois mil e quinze) aqui, dando ali é IPTU para lotes 2286 

de 130 (cento e trinta) a 150 (cento e cinquenta) m². Tem a responsabilidade 2287 

sobre o desenvolvimento, vamos falar de novo ali do Artigo 182 (cento e oitenta 2288 

e dois), então isso não pode senhores ser utilizado agora como fundamentação 2289 

para alteração do Plano Diretor, essa questão do desenvolvimento urbano 2290 

desordenado está intrinsecamente ligado às ações da Prefeitura Municipal no 2291 

período pretérito. Então estou trazendo isso para a gente contextualizar para que 2292 

ambos os discursos tenham mais solidez e para pedir encarecidamente para os 2293 

senhores, que isso seja de fato uma conversa, um debate, porque se não a gente 2294 

está aqui perdendo tempo. Eivar esses procedimentos de qualquer vício, vamos 2295 

fazer aqui depois o Ministério Público ou até as comunidades, nós vamos nos 2296 

mobilizar para fazer cessar qualquer irregularidade que a gente tenha. Então 2297 

assim eu gostaria de saber, rapidinho aqui então, se há algum convênio com o 2298 

Governo do Estado, porque a gente está sem contingente de Polícia Militar, isso 2299 
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é uníssono. A questão hídrica tem que ter, eu sei que o saneamento básico não 2300 

está acompanhando, mas tem que ter. A questão do exemplo, se eu dou 4 2301 

(quatro) pavimentos aqui, a pessoa que vai construir irregular, vai falar depois eu 2302 

vou (…). Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado”. Antes de passar a palavra 2303 

para o Márcio Sodré, eu vou chamar os próximos 4 (quatro): Roseane Panini, 2304 

Carlos Leite, Pedro Henrique Simas e Elisabeth Backes. Márcio Sodré por 2 2305 

minutos.” Sr. Márcio Sodré diz:“Boa noite a todos. Não sei se vocês viram, quem 2306 

aqui viu ontem na TV o programa do Cacau Menezes na rede Record? Vocês 2307 

podem ver no YouTube, acessem o YouTube “Programa do Cacau Menezes na 2308 

rede Record”, 8 (oito) minutos e 15 (quinze) segundos, Cacau anuncia: Pessoas 2309 

maconhadas nas Audiências Públicas do Plano Diretor. E ele mostra montagens 2310 

escrotas de duas pessoas que participaram das reuniões, das suas falas, cortes, 2311 

montagens e fazem coisas terríveis. Vejam, vejam todos. Essas pessoas são 2312 

minha companheira Roseane Panini e a Telma, e o pior de tudo é que se vocês 2313 

forem analisar as imagens, vocês vão ver que é que as imagens saíram destas 2314 

câmeras da Prefeitura. A Prefeitura forneceu imagens… Sim senhor, deixa eu 2315 

falar, eu tenho direito de falar 2 (dois) minutos! Eu tenho direito de falar 2 (dois) 2316 

minutos! A Prefeitura forneceu imagens dessas duas câmeras para a rede 2317 

Record, para o Cacau Menezes, criaram uma montagem ridícula para difamar 2318 

pessoas, então isso será judicializado. Nós entraremos na justiça em todas as 2319 

instâncias contra a Prefeitura, contra a Record, contra Cacau Menezes e sugiro 2320 

que se encerrem, sugiro que se encerre essas Audiências até que isso seja 2321 

apurado. Eu queria pedir uma salva de palmas para essas 2 (duas) mulheres 2322 

guerreiras, porque eles só atacam as mulheres, eles só atacam as mulheres, os 2323 

homens eles não atacam. Covardes!” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Senhor, a sua 2324 

fala foi registrada em vídeo e foi gravada, o senhor vai ter que provar o que o 2325 

senhor falou. Roseane Panini por 5 (cinco) minutos, representando AMOCAM.” 2326 

Sra. Roseane Panini diz:“Boa noite a todos e a todas. Sou eu essa pessoa que 2327 

foi rechaçada, que fui difamada, difamada em rede televisiva, são vídeos que 2328 

passaram no WhatsApp para todos os grupos ridicularizar a minha pessoa e a 2329 

pessoa da Telma que é também a nossa amiga lá do Canto da Lagoa. Então, eu 2330 

faz pouco tempo que eu sou Presidente da Associação de Moradores do 2331 

Campeche, é uma associação que já está há 35 (trinta e cinco) anos lutando 2332 

para preservar o nosso meio ambiente, tanto da ilha, quanto do próprio 2333 

Campeche. Então o Márcio já falou, mas eu quero que registre esse fato ocorrido 2334 

nesta semana comigo e com a Telma, nessa Audiência Pública que foi na Lagoa 2335 

da Conceição, na última segunda-feira. Foi algum grupo ou alguma pessoa de 2336 

má fé que pegou a nossa imagem e editou de maneira pejorativa, tentando 2337 

desqualificar o nosso pensamento, criando um ambiente para que as pessoas 2338 

não dêem crédito a nossa fala. Esse vídeo editado de forma pejorativa correu 2339 

então pelos grupos de WhatsApp e foi apresentado para o Cacau Menezes no 2340 

programa Balanço Geral no dia de ontem. E além disso, Cacau Menezes fez um 2341 

trocadilho da palavra AMOCAM para AMACON, associação de maconheiros né, 2342 

AMACON. Então é isso, acredito que por sermos mulheres e estarmos nos 2343 

posicionando contra a metodologia adotada pela Prefeitura, sem participação 2344 

popular na construção da revisão do Plano Diretor e também por sermos contra 2345 
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a verticalização e o adensamento da população na ilha de Santa Catarina sem 2346 

nenhum estudo técnico. Então a gente acredita que é por isso que eles estão 2347 

nos atacando, mulheres contra esse método da Prefeitura e também contra a 2348 

verticalização da cidade e adensamento. Só para relembrar que o atual Plano 2349 

que nós estamos, que vivemos, o 482 (quatro, oito, dois) de 2014 (dois mil e 2350 

quatorze), ele cumpriu as determinações do Estatuto da Cidade, a Prefeitura na 2351 

época iniciou as discussões com a criação do núcleo gestor do Plano Diretor 2352 

participativo lá em 2006 (dois mil e seis). Esse núcleo gestor ele privilegiou as 2353 

atividades das instituições comunitárias e dos núcleos distritais e objetivou 2354 

garantir a maior participação da comunidade. Nesses núcleos distritais foram 2355 

realizadas as chamadas oficinas, oportunidades em que representantes da 2356 

comunidade de cada Distrito desenvolveram a leitura comunitária da realidade 2357 

distrital, com significativas contribuições e registros das distintas reivindicações. 2358 

Além disso, a leitura comunitária foi complementada por informações e 2359 

resoluções aprovadas durante a realização dos eventos setoriais como fóruns, 2360 

seminários e jornadas e oficinas técnicas, com especialistas da área, além das 2361 

apresentadas por instituições acadêmicas. Cadê esse núcleo gestor? Por que 2362 

que ele não está nos amparando? Como que a gente como comunidade pode 2363 

chegar num dia de uma audiência sem saber o que que está acontecendo e falar 2364 

das nossas vontades em 2 (dois) minutos, como? Ah, mas tem também lá no site 2365 

da Prefeitura, você também pode entrar lá no… como é que é mesmo o nome? 2366 

Consulta pública, na consulta pública e escrever o que que você quer lá, mas 2367 

como se a gente não tem uma base, não foi discutido, não foi criado oficinas com 2368 

pessoas que saibam como conduzir a comunidade para realizar isso. Então fica 2369 

aí o nosso… o meu desabafo por ter passado ao ridículo, passado vergonha, 2370 

sorte que minha mãe e meu pai não moram aqui em Florianópolis, porque se 2371 

não eles iam ficar muito tristes com o que aconteceu comigo. E espero que a 2372 

Câmara quando chegar essa minuta, que a gente não sabe o que que vai 2373 

acontecer, ela realmente traga de volta para a comunidade e se possível a gente 2374 

possa discutir isso de uma maneira mais íntegra. Agradeço a todos.” Sr. Carlos 2375 

Alvarenga diz: “Obrigado, eu vou passar a palavra para o Prefeito Topázio que 2376 

quer pronunciar algumas palavras.” Prefeito Topázio Neto diz: “Eu queria 2377 

aproveitar e falar agora, porque depois a Audiência pode estar esvaziada, e me 2378 

solidarizar com a Rosane e com a outra senhora que foi exposta na televisão, 2379 

Telma, e dizer o seguinte, essas imagens das Audiências Públicas estão no 2380 

YouTube 2 (dois) dias depois, então o senhor ali que acusou… um dia depois. 2381 

Então o senhor ali que acusou a prefeitura de ter editado a imagem, entendo a 2382 

sua insatisfação por se tratar da sua companheira, eu queria lhe dar a 2383 

oportunidade de se retratar na acusação feita à Prefeitura porque não procede, 2384 

essas imagens estão na internet, qualquer um pode pegar a imagem da internet, 2385 

a Prefeitura não se prestaria a isso, de editar e mandar para quem quer que 2386 

fosse. Vocês têm acompanhado, eu já estive em outras audiências com a 2387 

senhora, a senhora tem acompanhado o respeito que a gente tem tratado de 2388 

cada um que se manifesta aqui e não seria o papel do poder público fazer uma 2389 

coisa dessa. Então eu lhe dou a oportunidade de se retratar, se o senhor quiser, 2390 

porque se não nós vamos interpelar para que o senhor prove o que o senhor 2391 
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está dizendo, porque eu não vou deixar que o senhor manche as Audiências 2392 

Públicas com uma acusação dessa. Que eu lhe digo o seguinte, eu entendo a 2393 

sua insatisfação e a sua incompreensão por se tratar da sua companheira, 2394 

entendo de verdade, de coração, eu não gostaria de levar esse assunto adiante 2395 

porque ele não procede e não faz sentido o que o senhor falou, a não ser pela 2396 

emoção que lhe tomou.” Sr. Márcio Sodré diz: “O fato que eu quero afirmar é que 2397 

essas imagens saíram dessas duas câmeras. Prefeito Topázio Neto diz: “As 2398 

imagens saíram das duas câmeras estão na internet conforme nós anunciamos 2399 

nas Audiências Públicas no início de cada uma. Todos nós que estamos aqui 2400 

falando, sabemos que a nossa imagem está na internet para todo mundo, por 2401 

isso são Audiências Públicas.” Sr. Márcio Sodré diz: “Esta informação eu não 2402 

tinha, então eu posso, agora tendo posse dessas informações, eu posso retificar 2403 

a acusação à Prefeitura. Porém reafirmo que essas imagens saíram dessas duas 2404 

câmeras.” Prefeito Topázio Neto diz: “Não sei se saíram das duas câmeras, mas 2405 

essas estão na internet. Tá bom? Obrigado pelo senhor, viu.” Sr. Carlos 2406 

Alvarenga diz: “Também agradeço, reitero, eu faço as palavras do Prefeito as 2407 

minhas, mesmo assim eu agradeço as palavras. Na sequência, passa a palavra 2408 

para o Sr. Carlos Leite, por 5 (cinco) minutos que diz: “Boa noite a todos. Eu 2409 

sou membro do Conselho da Cidade, representando o SINDUSCON e venho 2410 

participando de todas estas Audiências Públicas e aqui queria deixar registrado, 2411 

seu Prefeito, que a luz do que nós escutamos nas sete anteriores e mais nessa 2412 

aqui, eu acho que está na hora de que um ator desse nosso processo aqui, 2413 

comece a estar presente aqui na Audiência Pública para que escute das 2414 

comunidades algo que é uma unanimidade na ilha e no continente, não tem 2415 

dúvida, a CASAN. Saneamento vem sendo falado desde lá do Ribeirão como 2416 

sendo o grande problema e eu acho que, acho não, tenho plena certeza que está 2417 

na hora de que da mesma maneira que o Prefeito e os Secretários estão 2418 

participando aqui e ouvindo, a CASAN, não sei se pela sua presidente ou por 2419 

algum representante, comece a fazer parte da mesa e escute diretamente da 2420 

comunidade o que está acontecendo. A Prefeitura é o poder concedente, ela é 2421 

a concessionária, o poder concedente está aqui escutando e a concessionária 2422 

não participa. Esta é uma unanimidade, o saneamento é o grande problema hoje 2423 

no município de Florianópolis e principalmente na ilha de Santa Catarina. Se 2424 

comentou aqui, meio rapidamente, alguns comentaram sobre a questão de 2425 

habitação de interesse social eu queria fazer um convite, eu acho que posso 2426 

fazer em nome da Vereadora Carla, do Vereador Afrânio e do Vereador Marquito, 2427 

que nós combinamos na há duas assembléias atrás, que nós vamos promover 2428 

uma oficina técnica temática na Câmara de Vereadores no dia 28 (vinte e oito) 2429 

de julho às 14 (quatorze) horas para discutir AUE’s, Áreas de Urbanização 2430 

Especial, e ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, na Câmara de 2431 

Vereadores. Então, deixo aqui o convite para que os que se interessam por esse 2432 

tema participem conosco lá nessa discussão, lá no dia 28 (vinte e oito), 14 2433 

(quatorze) horas na Câmara de Vereadores. Além disso também tenho uma boa 2434 

notícia para dar, eu faço parte do Conselho de Saneamento, a exemplo do 2435 

Eugênio que está aqui, e eu até queria deixar registrado que se vocês tinham 2436 

um defensor aguerrido aqui desse Distrito, dessa região aqui do sul da ilha, na 2437 
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pessoa do Gert na época do Núcleo Gestor, eu tenho certeza que agora esse 2438 

papel está sendo cumprido no Conselho da Cidade pelo Eugênio, que já vinha e 2439 

que já vem batalhando nas questões de saneamento a bastante tempo lá no 2440 

Conselho de Saneamento, então eu acho que vocês continuam sendo muito bem 2441 

representados aqui no sul da ilha. Uso misto de construções, zoneamento, APP, 2442 

ruas projetadas, sobreposição de unidades de conservação em propriedades 2443 

privadas, isso aí apareceu praticamente em todos os Distritos e tenho certeza de 2444 

que quando essa proposta de Plano chegar lá no Conselho da Cidade, nós 2445 

membros do Conselho vamos nos deter em relação a isso, bem como por 2446 

exemplo as questões de paisagem aqui, que foi falado hoje aqui no Pântano do 2447 

Sul sobre paisagem, na Barra da Lagoa na quarta-feira foi muito falado, se 2448 

discutiu bastante paisagem também no Ribeirão da Ilha e lá no Distrito de Santo 2449 

Antônio a pesca, uma atividade econômica importante e cultural aqui nesse 2450 

nosso Distrito e tem um item também, senhor Prefeito, que eu acho que está na 2451 

hora do município começar a deixar claro se existe ou não uma preocupação, se 2452 

existe ou não um estudo, que é algo que eu tinha anotado sempre como 2453 

mudanças climáticas, mas a professora que anteriormente falou aqui, ela usou 2454 

uma expressão que agora eu vou adotar daqui para frente que se chama é 2455 

vulnerabilidade climática, eu acho que essa expressão é muito importante, a 2456 

sambar que é uma série de problemas ligados à clima que nós temos e eu 2457 

entendo que isso aí seria também muito importante que que comece a entrar na 2458 

pauta aí do município e que seja contemplada na minuta, que chegue lá no 2459 

Conselho, porque não tenho dúvida que lá no Conselho nós vamos também 2460 

questionar por esses temas aí. No mais eu fico muito feliz pela oportunidade que 2461 

nós estamos tendo de debater, pode-se para alguns pode ser pouco tempo, para 2462 

outros pode ser muito tarde, muito apressado, mas existe uma realidade, há pelo 2463 

menos 8 (oito) anos que a 482 (quatro, oito, dois) vem sendo discutida ao longo 2464 

da cidade e nós só chegamos aqui hoje porque estamos numa democracia e, 2465 

graças aos pesos e contrapesos dessa democracia, houve uma decisão judicial 2466 

que obrigou que fossem feitas essas audiências, 13 (treze) mais 1 (uma), 14 2467 

(quatorze) ou outras quantas forem necessárias a critério posteriormente lá na 2468 

Câmara de Vereadores. Muito obrigado, boa noite.” Sr. Carlos Alvarenga diz: 2469 

“Nós que agradecemos” passando a palavra para Sr. Pedro Henrique Simas, 2470 

por 2 (dois), minutos que diz: “Boa noite, boa noite a todos. Sou Pedro Henrique 2471 

Simas, a turma já me conhece. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu sou 2472 

ilhéu, sou nativo e estou estendendo desculpa a uma pessoa de fora aqui que 2473 

foi ofendida lá na rua. Eu trabalho com populações tradicionais, trabalho com 2474 

zoneamento ecológico econômico para populações tradicionais, o nosso Distrito 2475 

tem duas áreas, três áreas econômico-culturais mapeada no Plano… desde o 2476 

nosso Plano Diretor. Então, aos amigos pescadores, aqueles que eu atendo 2477 

diariamente, não caiam nessa armadilha, não caiam. A primeira coisa que eles 2478 

fazem é arrumar briga e desestabilizar a comunidade, então eu vou pedir para 2479 

aqueles pescadores que são nossos colegas não entrem nessa jogada. Segunda 2480 

questão, eu gostaria de falar uma coisa que eu nunca falei, eu participei do Plano 2481 

Diretor aqui como técnico responsável na época, eu tinha que assinar a 2482 

ocupação de toda a bacia hidrográfica aqui do Pântano do Sul, quando eu estava 2483 
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saindo do IPUF com uma outra pessoa, uma pessoa humilde e dois técnicos, um 2484 

técnico me olhou e disse assim para mim: como é bom brincar de Deus. Como 2485 

é bom brincar de Deus, um técnico que estava trabalhando comigo me falou isso, 2486 

então eu espero que os técnicos não brinquem de Deus, por que que eu estou 2487 

falando isso? Eu sou auxiliar do Eugênio no Conselho da Cidade, eu queria 2488 

discutir tecnicamente, eu tenho aqui, mas a principal, a principal coisa da nossa 2489 

Constituição que é a liberdade de expressão, que é o direito de falar, que é o 2490 

direito de se expressar, que é o direito de cidadão está sendo negado, porque 2491 

nós vamos para dentro do Conselho da Cidade é monólogo, a gente vai assistir 2492 

a Prefeitura, eu tenho 2 (dois) minutos e 30 (trinta), como é que eu vou discutir 2493 

aqui? Isso aqui tecnicamente, eu tenho os furos aqui desse Plano Diretor e uma 2494 

pergunta, é uma pergunta, vão construir casa popular dentro da (...)  Sr. Carlos 2495 

Alvarenga diz: “Muito obrigado, senhor. Elisabeth Backes, antes de dar a palavra 2496 

a você, vou chamar os próximos 4 (quatro): Fernando Mujica, Viviana Patricia 2497 

Fernández Méndez, Fernanda Haskel e Manu, a Vereadora Manu. Elisabeth 2498 

Backes por 2 minutos. Elisabeth Backes? É a senhora Elisabeth que está vindo? 2499 

(desistiu de falar). Então tá, Sr. Fernando Mujica, por 2 (dois) minutos que diz: 2500 

“Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu defendo este documento que foi feito 2501 

de uma forma bastante democrática e agora ouvindo as diferentes ideias que eu 2502 

ouvi aqui, eu sou ciente de que cada um pode se expressar, pode falar o que 2503 

pensa. Agora o que me preocupa é até que ponto o poder constituído como é a 2504 

Prefeitura vai levar em conta as nossas ideias ou não vai usar isso aqui como 2505 

um apoio para dizer que teve alguma coisa de democracia nisso. Não seria o 2506 

caso talvez de fazer votações sobre esse tipo de de propostas como um Plano 2507 

Diretor, eu claramente tô defendendo a natureza. Nós estamos num Distrito 2508 

chamado Pântano do Sul e tudo o que estou ouvindo sobre a centralização, 2509 

outorga onerosa, gente, outorga onerosa, quem é que vai ter dinheiro para uma 2510 

outorga onerosa? São os pescadores, somos nós, eu acho que 10% (dez por 2511 

cento) dos que estão aqui, com sorte, vão poder usufruir de uma outorga 2512 

onerosa, o resto vamos ter que vender e sair daqui, porque não temos essa 2513 

capacidade. Quando eu vejo no centro que tem poluição visual, poluição sonora, 2514 

o mar totalmente poluído, pessoas morando nas ruas, pessoas morando nas 2515 

ruas, eu fico com tanta pena e vergonha, que quando escuto esse tipo de 2516 

palavras, de outorga onerosas, dá vontade de não falar mais nada. Muito 2517 

obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado o senhor passando a palavra para 2518 

Sra. Viviana Patricia Fernández Méndez, por 2 minutos, que diz: “Aqui na 2519 

plateia está sentada minha neta. Eu venho a falar pelos tucanos, que o dia que 2520 

Santa Clara entrou um fim de semana a rasurar toda a planície aqui em frente 2521 

como se fosse una barba, em uma pessoa, sem ninguna permissão, morreu um 2522 

tucano. Que pode importar para um negócio que um tucano morre? Não tem 2523 

ningun lucro, não tem ninguna perda. Mas eu tinha que explicar para ela que o 2524 

futuro da comunidade porque que esse Tucano estava morto e ela falou assim 2525 

para mim “é que as pessoas, o passarinho me disse, querem construir prédios 2526 

mas não se importam conosco, não se importam com as vidas, não se importam 2527 

com os animais, não se importam com a mãe natureza que é quem nos vai dar 2528 

vida sempre. Sem natureza não temos vida e a natureza está cobrando, 2529 
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querendo ver os exemplos, Morro das Pedras, dois fines de semana atrás, aqui 2530 

na rua dos salva-vidas, caiu um poste inteiro elétrico porque o mar comeu toda 2531 

a borda, do lado dos salva-vidas vocês podem ir conferir. Como que eu vou 2532 

explicar para ela que vai ter vida aqui? Vocês estão vendendo uma Ilha da Magia 2533 

que não existe, a magia é para llegar nas praias. Vocês acham que os turistas 2534 

que vieram aqui o dia 31 (trinta e um) de diciembre do ano passado, tiveram um 2535 

corte de luz, rotura de um transformador, desde Solidão todos sin luz, as 2536 

geladeiras para celebrar a reveillon fartas, todos sin luz. É essa qualidade de 2537 

vida que vocês querem oferecer para todos? E para nossas crianças? Natureza 2538 

morta, a orla invadida pelo mar, vocês pretendem vender esses terrenos? A falta 2539 

de água, vocês prefiere…” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado”passando 2540 

a palavra para Sra. Fernanda Haskel, por 5 (cinco) minutos representando a UC 2541 

da Ilha, que diz: “Boa noite. Eu fico pensando a gente reunido em torno de temas, 2542 

construindo o futuro da nossa cidade, a cidade que a gente quer. Eu acho que 2543 

seria bem mais produtivo do que uma técnica e uma metodologia de palanque, 2544 

em que cada um vem aqui falar 2 (dois), 5 (cinco) minutos e todo o resto fica 2545 

ouvindo. Imagina a gente junto construindo a nossa cidade do futuro e já que a 2546 

gente está falando de modelo de cidade, eu quero saber o que que vai se 2547 

estabelecer como um modelo de cidade aqui para o Pântano do Sul, 2548 

empreendimentos de 5 (cinco) andares ou o Parque da Planície do Pântano do 2549 

Sul? Eu fico curiosa e tentando entender quem que vai olhar todas essas 2550 

informações, tudo isso que a gente está construindo coletivamente, o que vai e 2551 

o que não vai para a minuta, quem tem esse poder de decisão? Como que a 2552 

gente vai assegurar que tudo que a gente está trazendo aqui vai ser incluído na 2553 

minuta? É uma pergunta, eu gostaria que isso fosse garantido e se já que é 2554 

assim, eu trago aqui um recado que vem em nome de uma construção coletiva, 2555 

o Pântano do Sul ele é vanguardista e desde janeiro a gente está se reunindo 2556 

para construir, para tentar entender, quais são as nossas importâncias locais e 2557 

nós construímos um documento chamado Vozes do Sul da Ilha, que a gente 2558 

gostaria que fosse escutada e tivesse na minuta. As Vozes do Sul da Ilha 2559 

revelam as nossas importâncias e que são transformados em reivindicações, 2560 

elas dizem respeito aos patrimônios, patrimônios naturais, patrimônio imaterial e 2561 

cultural, paisagem e capacidade de suporte da cidade. O que que a gente pede 2562 

objetivamente? A criação da unidade de conservação Parque Natural Municipal 2563 

da Planície do Pântano do Sul, a gente pede para restaurar o Rio Sangradouro 2564 

e suas nascentes e encostas e proteger o único resquício de mangue da parte 2565 

leste da ilha, o mangue para quem não sabe berçário da vida marinha, ou seja, 2566 

não permitir nenhum tipo de enrocamento ou qualquer tipo de obra que possa 2567 

prejudicar esse ecossistema. A gente já tem um abaixo assinado com mais de 2568 

1.200 (um mil e duzentos) assinaturas contra esse empreendimento. A parte 2569 

óbvia que é implantar o Conselho da Unidade de Conservação da Lagoinha do 2570 

Leste que está abandonada e é o nosso patrimônio, é o nosso lugar e o plano 2571 

de manejo do Mona e do parque da Lagoinha do Leste. Patrimônio imaterial, 2572 

valorizar a memória e os modos de vida tradicionais, cuidar dos nossos 2573 

engenhos de farinha, promover a pesca artesanal, renda e outras manifestações 2574 

culturais, incluir na revisão do Plano Diretor as áreas de interesse cultural e 2575 
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zonas rurais, promover espaços de cultura que já foi falado de espaço, escolas 2576 

de pesca, empreendimentos, o Eugênio trouxe muitas ideias que a gente foi 2577 

construindo nesses debates comunitários que aconteceram desde janeiro e por 2578 

fim, eu também defendo esse documento que foi realizado coletivamente que 2579 

tem as diretrizes comunitárias para o Plano Diretor, com base em seis eixos. 2580 

Nesses seis eixos, o que que a gente revela? A gente revela o cenário comum 2581 

que a gente tem para todos esses eixos, são diretrizes comunitárias e quais são 2582 

eles? Saneamento, infraestrutura social, trabalho e renda e uso urbano e meio 2583 

ambiente, então se as nossas ideias forem incluídas na minuta do Plano Diretor, 2584 

esses documentos estarão inclusos também certamente e eu acredito, pelo que 2585 

eu vi aqui, que o nosso modelo de cidade, o nosso modelo para o Pântano do 2586 

Sul, não tem nada a ver com a possibilidade de construir prédio de 5 (cinco) 2587 

andares e isso está fora de cogitação para aquilo que é valorizado localmente. 2588 

A gente quer o parque, a gente quer a manutenção do nosso território e a 2589 

valorização do que a gente já tem como potencialidade, vocês querem mesmo 2590 

que o sul da ilha seja parecido com o norte ou centro da cidade ou a parte 2591 

continental? Não né? A gente vai preservar, a gente vai olhar para as 2592 

especificidades e eu peço encarecidamente que todas as nossas vozes sejam 2593 

de fato incluídas. Como que vai incluir as nossas vozes na consulta online que 2594 

vai até o dia 12 (doze), se a minuta final vai estar pronta dia 1 (um) de agosto? 2595 

Gostaria que revisasse esse tipo de processo, porque precisa garantir que a 2596 

gente olhe a minuta final e tenha certeza que aquilo que a gente está 2597 

reivindicando aqui vai ser útil para alguma coisa, se não a gente vai estar 2598 

perdendo o tempo coletivo, jogando fora aquilo que a gente podia estar usando 2599 

para construir o futuro da cidade. Muito obrigada.”Sr. Carlos Alvarenga diz: 2600 

“Fernanda, é só uma pergunta, você está fazendo o protocolo na consulta 2601 

também? O documento que vocês prepararam, vocês estão fazendo um 2602 

protocolo na consulta também? Então perfeito! A consulta vai até dia 12 (doze), 2603 

mas depois dia 12 (doze) nós vamos dar continuidade, inclusive vai 2604 

recentemente sair um vídeo explicativo de que a gente já começou a análise das 2605 

demandas comunitárias para a construção do projeto de lei, nós estamos 2606 

ouvindo a comunidade, então assim até lá não quer dizer que a gente para, 2607 

espera até dia 12 (doze) e começa a analisar, não é assim. A gente já está em 2608 

análise, o processo da equipe técnica já está em análise, quando chegar lá nós 2609 

vamos finalizar, vamos dar continuidade, mas ainda vamos analisar a 2610 

comunidade, não vai gastar um dia para analisar tudo, não é assim que funciona. 2611 

Só para deixar claro que a metodologia é simplesmente um prazo para a pessoa 2612 

entender, durante o processo, como que funciona o prazo de consulta pública, 2613 

até quando pode fazer o protocolo, entendeu? É só isso. Então vamos lá, antes 2614 

de passar a palavra a Vereadora Manu, vou chamar os próximos quatro: Andra 2615 

Maria Nunes, João Paulo Rocha Netto, Maria Marta Torquato Silva não vai falar 2616 

mais, Lívia Guilardi e Glória Clarice Martins. Vereadora Manu sua palavra por 5 2617 

(cinco) minutos.” Segue chamando, Vereadora Manoella Vieira da Silva que 2618 

diz: “Obrigada. Agradeço a mesa, agradeço também a todos que estão aqui 2619 

presentes, vocês na verdade são a parte mais importante dessas Audiências. Eu 2620 

estou Vereadora, para quem não me conhece, sou a Vereadora Manu, primeiro 2621 
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mandato, mas entrei muito consciente de que seria o voto mais importante da 2622 

legislatura, porque ele significa a Florianópolis que nós estamos desenhando 2623 

para o nosso futuro e o futuro de quem amamos. Não tenham dúvidas que 2014 2624 

(dois mil e quatorze) deixou uma marca nessa cidade que não vai ser sanada 2625 

com a revisão, mas a revisão pode trazer alguns instrumentos que podem 2626 

agregar mais segurança jurídica e aqui ouvindo principalmente as pessoas, 2627 

porque eu tenho notado algumas coisas nessas Audiências, metade das 2628 

pessoas que vêm falar são as mesmas, incluindo nós Vereadores e eu acho uma 2629 

pena, inclusive eu gostaria de ter tanto tempo quanto o morador porque eu venho 2630 

aqui para ouvi-los. E outra questão que é comum a todas as Audiências, tem 2631 

sido a questão do saneamento e da infraestrutura e nesse sentido eu gostaria 2632 

até de colocar aqui, enquanto Câmara e Prefeitura, nós temos a 2633 

responsabilidade de trazer esses projetos paralelamente à conversa do Plano 2634 

Diretor, inclusive me sinto bem culpada desse processo não ter avançado antes 2635 

do Plano Diretor. Porque o Plano de Saneamento está na casa, o Plano de 2636 

Saneamento ele foi inicialmente concebido pela CASAN, que é concessionária 2637 

de um contrato com Florianópolis até 2032 (dois mil e trinta e dois), juntamente 2638 

com técnicos da Prefeitura e eu devo dizer, o Plano não satisfaz muitas metas 2639 

que nós temos aqui de ambição para a cidade, o Plano de Saneamento está 2640 

descolado do Plano Diretor como deve ser, mas deve ser igualmente ou mais 2641 

cobrado tendo em vista que o Plano Diretor aqui, em todas as audiências, nós 2642 

ouvimos a mesma coisa a falta de saneamento. Florianópolis tem 65% (sessenta 2643 

e cinco por cento) de cobertura, é inadmissível a capital da cidade, a maior 2644 

pagadora da CASAN, não ter a previsão dos 100% (cem por cento) de 2645 

saneamento e a dificuldade também da regularização fundiária, isso acontece 2646 

porque o Plano de 2014 (dois mil e quatorze) mudou a vida para muita gente. 2647 

Esse projeto do REURBE ele tinha que estar andando também dentro da 2648 

Prefeitura e eu entendi que em agosto vem um projeto para a Câmara, eu 2649 

gostaria muito que os senhores levassem com tamanha seriedade, que estão 2650 

aqui também, mas com igual seriedade o Plano de Saneamento Municipal, que 2651 

é a principal dor de Florianópolis, bem como a regularização fundiária, porque 2652 

como já foi apontado aqui em outras falas, esses problemas não são resolvidos 2653 

agora, mas nós precisamos sim resolver agora problemas futuros, como por que 2654 

que o Plano Diretor de Pântano do Sul tem apenas dois pequenos pontos de 2655 

onde é possível regularizar empreendimentos? A gente não pode ter uma 2656 

padaria do lado de casa, então tem que pegar o carro e comprar pão lá na… 2657 

Porque quando a gente entende que a pessoa pode ter possibilidade de 2658 

empreender dentro do bairro, significa mais vida para o bairro, significa geração 2659 

de vínculos no bairro. Eu acredito que esse é um instrumento que está sendo 2660 

revisto agora que pode ser positivo sim. Outra questão, quando falam sobre 2661 

turismo no bairro e a vocação turística que nós, temos esse turismo e de meio 2662 

ambiente, um pequeno hostel, um pequeno empreendimento, ocuparia esses 4 2663 

(quatro) andares e ainda emprestaria potencial construtivo de outorga para 2664 

construir saneamento dentro dessa parte do bairro, o que deveria estar sendo 2665 

exigido na verdade, aí já coloco aqui também para a comunidade, é que essa 2666 

contrapartida seja dentro do bairro, seja para o bairro. Não é admissível que a 2667 
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gente não tenha a continuidade da infraestrutura dentro do bairro se tiver mais 2668 

potencial construtivo, aí está errado. E por último, eu estou anotando aqui 2669 

diversas falas de vocês que trouxeram pontos muito importantes, em especial as 2670 

áreas alagáveis do Pântano e o Parque Municipal, entendo que é uma demanda 2671 

e também entendo que quando a gente coloca uma área pública em que não há 2672 

muita gerência, visto que tem pessoas que estão esperando um plano de manejo 2673 

a décadas, é uma falha nós temos que ter soluções melhores e convido também 2674 

a Prefeitura para que a gente possa apresentar outras soluções, porque essas 2675 

realmente não estão muito claras e há uma demanda muito clara aqui. Senhores 2676 

eu não quero nem ocupar todo o tempo, porque eu quero continuar ouvindo 2677 

vocês, então muito obrigada, continuem se expressando, eu vou ler com atenção 2678 

a minuta produzida daqui. Obrigada.” Sr. Carlos Alvarenga diz: Nós que 2679 

agradecemos. Andra Maria Nunes por 2 minutos. Andra Maria? (desistiu de falar) 2680 

e chama Sr. João Paulo Rocha Netto, por 2 minutos que diz: “Bom, boa noite. 2681 

Senhor Prefeito Topázio nós temos aqui na cidade uma responsabilidade muito 2682 

grande, no Brasil, Florianópolis é um dos maiores tesouros verdes e o senhor 2683 

sabe o que eu estou falando, do potencial para preservar e conservar a nossa 2684 

natureza. Estamos aqui em Santa Catarina, o estado, 100% (cem por cento), um 2685 

dos poucos estados do Brasil, no bioma de mata Atlântica, patrimônio nacional 2686 

pela Constituição Federal, Artigo 225 (duzentos e vinte e cinco), temos também 2687 

uma lei da política nacional de preservação do bioma mata Atlântica em 2006 2688 

(dois mil e seis) e o município publicou esse documento, que é o plano municipal 2689 

para a conservação e recuperação do bioma mata Atlântica. Então o senhor 2690 

Prefeito, me permita discordar e corrigi-lo quando o senhor no início da nossa 2691 

Audiência disse que o plano de saneamento, por exemplo, ele caminha paralelo. 2692 

Só que o paralelo não é o termo mais adequado ao meu modo de ver, porque 2693 

são 2 linhas que nunca se comunicam, que seguem reto toda a vida, como dizem 2694 

aqui na cidade, então a gente precisa ter comunicação, conexões, inter-relações, 2695 

o planejamento urbanístico não pode deixar alheio esse grande tesouro verde 2696 

que nós temos. Esse Plano aqui ele estabelece 13 (treze) objetivos e o primeiro 2697 

deles é integrar políticas públicas de planejamento territorial visando a 2698 

conservação e recuperação da mata Atlântica, então ele dialoga sim diretamente 2699 

com o nosso Plano Diretor. Então eu gostaria de ver na futura minuta, nas 2700 

complementações dos estudos técnicos, Senhora Beatriz, na parte ambiental, 2701 

citar esse importante documento publicado em 2020 (dois mil e vinte), nós 2702 

estamos há 2 (dois) anos e temos uma grande conquista já. Porque existem 15 2703 

(quinze) áreas prioritárias para conservação da ilha. Isso, é isso que eu quero 2704 

chegar. A primeira delas é o Meiembipe, hoje uma unidade de conservação, está 2705 

escrito aqui que a proposta é a criação da unidade de conservação, foi criada no 2706 

final do ano passado pelo Gean Loureiro, por essa gestão. Mas por outro lado, 2707 

é lamentável saber que, por exemplo, o parque da Lagoinha do Leste criado em 2708 

92 (noventa e dois), há 30 anos atrás, não possui plano de manejo e sequer um 2709 

conselho consultivo em 30 (trinta) anos para discutir essa área, importantíssima 2710 

para a preservação da…” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama a 2711 

Sra. Maria Marta (que desistiu de falar). Então chama a Vereadora Lívia 2712 

Guilardi, representando a Coletiva do Bem Viver, por 5 minutos, que diz: “Boa 2713 
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noite, boa noite a todas, a todos. Bom eu sou Lívia, eu sou uma das co 2714 

Vereadoras da Coletiva Bem Viver. Eu estava… Primeiro, acho que o diagnóstico 2715 

dessa audiência, o resumo, é de que o que a população desse Distrito quer, 2716 

dialoga muito pouco ou quase nada com o que foi apresentado aqui, então a 2717 

gente vai ficar muito atento a essa resposta. Outra questão que foi trazida aqui 2718 

e entrou em um processo de contraditório, foi a função do Plano Diretor. A função 2719 

do Plano Diretor é justamente dialogar com o que foi trazido aqui agora, que são 2720 

as outras esferas do planejamento do território do município, ele dá a direção 2721 

para o planejamento desse território, então não tem como direcionar, conduzir 2722 

essa cidade, seus serviços, a questão ambiental, o crescimento da população, 2723 

decrescimento em outras áreas, sem um Plano que dê uma direção, é essa a 2724 

função. Então se a gente tem uma escolha que desconecta e separa em 2725 

caixinhas, plano de habitação, plano de educação, plano de cultura e não traz 2726 

esse espaço de convergência para esse planejamento específico que é a base 2727 

da execução das políticas públicas, a gente vai esbarrar no problema que a gente 2728 

está, que é a necessidade de uma revisão antecipada do Plano Diretor. E aí eu 2729 

fiquei observando o espaço que nós estamos, porque a gente está falando de 2730 

território, a gente está falando de espaço, de localidade, de relações, a gente 2731 

está em uma escola planejada e construída para crianças e aqui a gente está 2732 

dentro da quadra de prática esportiva. A gente já foi inclusive notificada que tem 2733 

pouca ventilação, mas o que eu observei, esse olhar espacial, é uma escola de 2734 

crianças pequenas então as dispersões geométricas atendem as crianças 2735 

pequenas, consideram o tamanho da bola que elas vão usar, o distanciamento 2736 

entre elas, todas essas questões e todas essas questões são consideradas 2737 

quando a gente vai pensando no Plano Diretor, fazendo uma analogia. Mas aí 2738 

às vezes a gente pega um equipamento, um modelo, que vem de fora e que a 2739 

gente esqueceu de conversar com aquele ambiente que estava sendo 2740 

socialmente construído que é aqui, esse desenho da quadra, e aí a gente olha a 2741 

cesta de basquete e aí eu fico imaginando essas crianças pequenininhas, com 2742 

uma bola de basquete que passa naquele aro, sem força nenhuma para fazer a 2743 

bola chegar naquele aro. Eu vejo que ela caiu de paraquedas e que não interage 2744 

em nada com o tamanho das crianças, com as dimensões necessárias para a 2745 

ocupação, para o jogo coletivo que tem que ser menos crianças no garrafão e é 2746 

disso que a gente está falando, a gente está numa área que tem… E aí eu 2747 

gostaria de notar novamente, como a gente fez lá no Distrito do Ribeirão, essa 2748 

área tem comunidades tradicionais reconhecidas, como aqui já foi mencionado 2749 

várias vezes, a gente tem o Decreto 6.040 (seis mil e quarenta) que precisa ser 2750 

cumprido, ou seja, as comunidades tradicionais precisam de um momento 2751 

exclusivo de conversa para o planejamento da cidade, é sobre isso que o 2752 

Decreto 6.040 (seis mil e quarenta) fala, toda ação do estado ou mesmo de 2753 

iniciativa privada que afete diretamente o ambiente aonde as comunidades e 2754 

povos tradicionais residem, carece de consulta prévia desses povos e 2755 

comunidades tradicionais, e, o que parece ser contraditório, quem está aqui há 2756 

mais tempo, quem é essa população tradicional e quem chega de fora que tem 2757 

esse olhar de uma conservação ambiental, mas que quando veio, quando a 2758 

gente vem morar em qualquer lugar, a gente vai afetar e transformar o meio, mas 2759 
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a gente pode pensar em como afetar e transformar esse meio para redução de 2760 

impacto e ao mesmo tempo trazer formas de regeneração ao ambiente. E é 2761 

sobre isso que, por exemplo, a gente precisa saudar o trabalho dessa 2762 

comunidade, a luta dessa comunidade e garantir a preservação da planície do 2763 

Pântano do Sul através da demarcação do parque e dos planos de manejo dos 2764 

outros parques. Assim como todo o trabalho do conselho comunitário que trouxe 2765 

aqui propostas, que precisa ser considerado a partir do modo de vida e do 2766 

entendimento que como ninguém conhece como entra ao vento, como esse 2767 

vento circula, como correm as águas desse lugar, ou seja, como esse ambiente 2768 

interage com as pessoas que aqui moram, como ele reage as chuvas da maré e 2769 

tudo isso.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Muito obrigado. Antes da palavra a Glória 2770 

Clarice Martins, vou chamar os últimos quatro manifestantes da noite, Margareth 2771 

McQuade, Vereador Maikon Costa, Maria Beatriz Cappello e Sérgio Machado 2772 

Araujo. Sra. Glória Clarice, sua palavra por 2 minutos, que diz: “Eu sou Glória, 2773 

moradora da Armação e quero defender esse documento, assim como o 2774 

documento Vozes, que trazem, consolidam as diretrizes que foram apresentadas 2775 

já desde o início das discussões do Plano Diretor que combinou de 2014 (dois 2776 

mil e quatorze) e não foi respeitado pela Prefeitura. Espero que respeitem agora 2777 

e eu trago a questão da mobilidade. Nós não queremos mais adensamento para 2778 

causar mais problemas de mobilidade, nós já temos eles, mais adensamento é 2779 

mais carro, mais carro é mais transtorno e aí vai ser o ano inteiro, não só no 2780 

verão. Ah, mas tem duplicação da via rumo às ruas, duplicação induz a mais 2781 

adensamento, mais carro, mais caminhões de material de construção, 2782 

maquinário para construir os prédios na planície e nas centralidades, não 2783 

queremos isso. Nós queremos calçada, nós queremos transporte público 2784 

sustentável e de qualidade com baixo custo operacional, novas tecnologias 2785 

integrando os novos modais, tarifa zero, prioridade do pedestre e do ciclista, 2786 

calçadas, controle do adensamento, o turismo ecológico e de base comunitária, 2787 

um distrito parque, a valorização cultural e do comércio local, porque a 2788 

duplicação da via vai fazer o que com os moradores tradicionais e o comércio ao 2789 

longo da via? Vai passar por cima ou vai empurrar o carro na porta? Nós 2790 

queremos a centralidades, mas de centros culturais que respeitem a nossa 2791 

cultura, a nossa economia que seja economia solidária de empreendedorismo 2792 

local, regenerativa e que valorizem as comunidades tradicionais, Armação, 2793 

Pântano do Sul, Costa de Dentro, nós somos comunidades tradicionais, nós não 2794 

queremos ser centros urbanos. E a Prefeitura que diz ali que quer nos ouvir, 2795 

espero que não só ouça, que faça com que a gente possa participar, respeite os 2796 

documentos que eles estão trazendo desde 97 (noventa e sete) e tudo que se 2797 

ouviu aqui remete a aquelas diretrizes lá apresentadas que precisam ser 2798 

atualizadas, a gente atualizou nesses documentos, mas a gente quer construir o 2799 

Plano Diretor, quem tem que nos ouvir é a Prefeitura e quem (...) Sr. Carlos 2800 

Alvarenga diz: “Muito obrigado” e chama a Sra. Margareth McQuade, por 2 2801 

(dois) minutos, que diz: “Bom, boa noite. Meu nome é Margareth, eu sou 2802 

moradora do Campeche, também faço parte da Associação de Moradores do 2803 

Campeche, da AMOCAM e eu me sinto muito bem representada aqui pelas falas 2804 

de todas as pessoas, eu venho acompanhando algumas Audiências e eu 2805 
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percebo que assim 90% (noventa por cento) das falas são parecidas e são contra 2806 

esse Plano Diretor que está sendo apresentado e eu queria saber se vocês vão 2807 

levar isso em conta, porque é muito grande o número de gente que está contra 2808 

esse Plano Diretor. E outra coisa também é que eu percebo que todo mundo, 2809 

quando a comunidade se reúne para conversar sobre um Plano Diretor ou sobre 2810 

como vai ser o desenvolvimento da própria comunidade, ela tenta fazer uma 2811 

maneira de ter uma divisão, uma distribuição de renda e é uma coisa que eu 2812 

percebo que a Prefeitura nunca olha isso, ela quer muito centralizar nas 2813 

empresas e as empresas só ganhando todo o financiamento, como o esgoto está 2814 

sendo tratado, se pode fazer diferente, porque é que a gente tem que centralizar 2815 

e fazer com que empresas ganhem mais dinheiro? A gente precisa de 2816 

distribuição de renda, esse é um fato, quanto mais distribuição de renda a gente 2817 

tem, melhores são as condições e menos violência se tem numa cidade. A 2818 

segunda coisa que eu queria por aqui é que, a minha amiga Roseane e a minha 2819 

amiga Telma foram ridicularizadas em memes que foram de imagens de vocês, 2820 

da Prefeitura, não tudo bem, eu sei, tudo bem, não é de vocês, está na internet, 2821 

está aberto para qualquer um pegar, mas vocês como Prefeitura podiam pôr uma 2822 

carta de repúdio e ir atrás, é só acionar a Polícia Federal, ela descobre da onde 2823 

saiu esse meme, é uma coisa simples de se fazer, eu já consegui fazer isso, de 2824 

saber da onde vem uma notícia. Então assim, eu peço que a Prefeitura tente de 2825 

alguma forma ou ponha uma carta de repúdio contra uma coisa assim, aparecer 2826 

na televisão num programa sabe, para todo mundo ver, é muito feio. Então acho 2827 

que… eu estou com você Roseane, Telma, queridas! Obrigada, boa noite.”Sr. 2828 

Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos e  Vereador Maykon Costa, por 5 2829 

minutos. Vereador Maykon Costa diz: “Boa noite senhores e senhoras. Antes 2830 

de eu adentrar no assunto do Plano Diretor, eu queria pedir para que o Eugênio 2831 

que está aqui no fundo, liderança comunitária, levanta-se e ficasse, 2832 

permanecesse em pé. Eu vou falar do plano de saneamento, muito se falou aqui 2833 

e eu quero agradecer o Eugênio, porque foi na segunda, na terça-feira, se não 2834 

me falha a memória, que eu, o Vereador Marquito e o Vereador Dalmo Meneses, 2835 

presidente da Comissão de Meio Ambiente, estivemos junto com o Ministério 2836 

Público da 22ª (vigésima segunda) promotoria, se não me falha a memória, Dr. 2837 

Felipe Azevedo, que vai fazer uma recomendação à Prefeitura Municipal de 2838 

Florianópolis, Prefeito Topázio, para que o plano de saneamento não seja 2839 

atropelado como está sendo atropelado, propondo Audiências não por distrito, 2840 

porque a gente achou que os distritos não contemplam nem o Plano Diretor, que 2841 

tem sido a minha fala em várias reuniões do Plano Diretor, mas no modelo de 2842 

bacia hidrográficas, como sugeriu o Vereador Marquito. Então queria pedir uma 2843 

salva de palmas para Eugênio, que foi pela sociedade civil que isso será 2844 

possível. Quero fazer um apelo também, Prefeito Topázio, que eu acho que a 2845 

gente não pode fazer as coisas de brincadeira, se essa Prefeitura é séria, com 2846 

todo o respeito que eu tenho pelas pessoas e eu estou sendo inclusive acusado 2847 

de violência parlamentar de gênero, porque denunciei um fato de uma mulher 2848 

Vereadora na Câmara, se essa prefeitura tem vergonha e precisa realmente 2849 

fazer um processo às claras, nós precisamos imediatamente do afastamento da 2850 

Senhora Beatriz da superintendência da FLORAM, ela responde um inquérito 2851 
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por não cumprir legislação específica, eu digo específica do corte de três árvores, 2852 

a qual ela foi alertada por este Vereador que ela estava descumprindo uma 2853 

legislação específica, lei 10.136 (dez mil, cento e trinta e seis), e no ato, eu tenho 2854 

tudo gravado, um empreendedor conseguiu contato com a Senhora Beatriz e eu 2855 

não conseguia contato com ela. Ou seja, um empreendedor que pediu o corte 2856 

das árvores conseguia contato com a Senhora Beatriz, com o pessoal da 2857 

FLORAM, mas este Vereador não conseguia contato com a FLORAM, tive que 2858 

ir lá pessoalmente na FLORAM. Eu disse lei específica, a lei era específica, ela 2859 

falava que aquelas três árvores específicas não poderiam ser cortada, artigo 2860 

primeiro era esse e o artigo segundo a lei entre em vigor. A lei específica, está 2861 

claro, as árvores não podem ser cortadas. É assim que nós vamos construir o 2862 

Plano Diretor, Prefeito? Nessa questão açodada como foi a vergonhosa, 2863 

vergonhosa, digo vergonhosa aprovação de 67 (sessenta e sete) milhões de 2864 

dólares de empréstimo na sessão da Câmara de Vereadores, a última do ano, 2865 

antes do recesso parlamentar. Se eu fosse Prefeito eu teria vergonha da base 2866 

governista que o senhor tem, uma base governista que não permite discutir 2867 

parecer, que não permite discutir um projeto, que tratora a aprovação de um 2868 

projeto que vai ter uma contrapartida de 19 (dezenove) milhões, Secretário 2869 

Maurício. Que vai sair da Prefeitura Municipal de Florianópolis e que ninguém 2870 

sabe o que acontece. Isso tem uma correlação muito grande com o Plano Diretor, 2871 

porque este Vereador defende o aumento de gabarito, agora que seja feito da 2872 

maneira correta, que seja feita da maneira adequada, não para criar dificuldade, 2873 

para vender facilidade, que seja feito um debate limpo para que o dinheiro das 2874 

contrapartidas, como disse a Vereadora Manu, fique no Distrito, não vá para os 2875 

cofres de campanhas eleitorais, como é isso que vai acontecer. O Plano Diretor 2876 

construído por Gean Marques Loureiro não pode prosperar por vários motivos, 2877 

entre eles o motivo técnico, o censo que determina a quantidade populacional 2878 

de Florianópolis que deveria acontecer em 2020 (dois mil e vinte), não aconteceu 2879 

devido à pandemia. Diante disso, nós precisamos aguardar os dados que vão 2880 

sair em 2022 (dois mil e vinte e dois), o censo está sendo construído. A revisão 2881 

Distrital que coloca o Pântano do Sul em igualdade com outros Distritos, 2882 

Audiência da Barra foi uma Audiência pequena, faltou até, eu digo com todo o 2883 

carinho que nós temos por ela, faltou até quórum, a Barra teve um mesmo 2884 

momento que o Pântano do Sul? Que vai ter um mesmo momento do Distrito 2885 

Sede? Que vai ter o mesmo momento do Distrito da parte Continental? Que foi 2886 

dividido em dois, mas o continente precisa de discussões do lado leste e do lado 2887 

oeste, da parte do Abraão e da parte do Estreito, que são áreas que não se 2888 

conversam por causa da 282 (dois, oito, dois) que passa e corta aqueles dois. 2889 

Tão importante quanto o conteúdo, tão importante com que precisa ser alterado, 2890 

senhor Prefeito Topázio, é como alterar com clareza, transparência, podemos 2891 

até não ter um plano perfeito, mas justo é possível encontrar. Quem sabe justo 2892 

e perfeito, mas fazer a coisa certa da maneira certa. Muito obrigado.” Sr. Carlos 2893 

Alvarenga diz: “Nós que agradecemos” e chama Sra. Maria Beatriz Capelo, 2894 

representante da Associação de Moradores do Matadeiro, por 5 (cinco)minutos. 2895 

“Boa noite. Vou ser bem pontual no que eu quero falar, sou moradora da Praia 2896 

do Matadeiro e faço parte da Associação do Matadeiro, como grupo Matadeiro, 2897 
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que a gente está na direção da Associação. O que eu queria dizer é o seguinte: 2898 

fiquei por último em relação a fazer uma avaliação de que eu assisti todas as 2899 

Audiências que estão tendo nos outros Distritos, e todas as Audiências, tanto 2900 

muito claro que a maioria da população não está de acordo com essa 2901 

metodologia que a Prefeitura está colocando, então eu queria entender por quê 2902 

que se processo continua. Você, Michel, é arquiteto e urbanista, eu sou arquiteta 2903 

e urbanista também, eu sei o quê que é um Plano Diretor, assim como aqui foi 2904 

falado várias vezes, o que é construir um Plano Diretor junto com a comunidade 2905 

e você sabe bem disso, o que está no Estatuto da Cidade que está no Plano 2906 

Diretor, então eu não consigo entender por quê que esse processo continua, se 2907 

vocês falam que querem vim aqui para escutar a comunidade, e as 2908 

comunidades, em todos os Distritos, estão falando que não concordam com essa 2909 

metodologia. E uma coisa que eu percebi, também, em todas as Audiências, 2910 

vocês têm 1 (uma) hora, 1 (uma) hora e meia para fazer a explanação de vocês, 2911 

hoje nós estamos tendo mais tempo, mas as outras Audiências tiveram em 2912 

média de 2 (duas) horas para escutar as pessoas com 5 (cinco) e 2 (dois) 2913 

minutos, que não dá, não é um diálogo, não é um debate, não é uma troca de 2914 

informações ou uma conversa, e vocês ainda, no final, se defendem daquilo que 2915 

foi falado durante a Audiência com mais quase 40 (quarenta) minutos. Então 2916 

vocês estão tendo um tempo muito maior do que a comunidade e, ao meu ver, 2917 

vocês não estão escutando e não estão entendendo o que a comunidade está 2918 

contra esse processo. Eu, na realidade, eu acho que vocês deveriam escutar 2919 

mais, parar esse processo do modo como ele está sendo planejado, e voltar para 2920 

as oficinas temáticas e começar tudo como a partir dos Distritos, fazer os 2921 

diagnósticos a partir dos Distritos e depois vocês fazerem as propostas técnicas, 2922 

é isso.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Obrigado” e chama Sr. Sérgio Machado 2923 

Araújo, por 2 (dois) minutos, é o último da noite, que diz: “Boa noite a todos, 2924 

parabéns para todos que estão aqui, todos os guerreiros, né, que estão lutando 2925 

por uma causa nobre, as autoridades, todos vocês. Meu nome é Sérgio Araújo, 2926 

eu moro no Sertão do Ribeirão, fico feliz porque moro num Paraíso, assim como 2927 

todos nós aqui, e eu gostaria que esse Plano Diretor levasse em consideração 2928 

as áreas rurais que existem aqui no nosso município, no Sertão, né, porque a 2929 

gente fala da nossa tradição, nós falamos dos nossos engenhos de farinha, nós 2930 

falamos dos nossos alambiques, e aonde que nós vamos plantar, né? Onde é 2931 

que nós vamos ter as nossas roças, para sustentar essa tradição, né. Anteontem, 2932 

eu estava indo para casa, moro no Sertão, passei em frente ao alambique do 2933 

Zeca para convidá-lo para participar da reunião do conselho, e estava o filho 2934 

dele, um jovem, e perguntei para ele: “Zeca, o teu filho vai continuar o 2935 

alambique?”, e ele disse: “não, não dá mais para plantar, a gente não pode 2936 

plantar, a gente não tem espaço para plantar”. E aí, em breve, a cachaça do 2937 

Zeca, do Adilson, do Bento, ali do Sertão, vão virar peças de museu, de 2938 

colecionadores, obrigado.” Sr. Carlos Alvarenga diz: “Nós que agradecemos. 2939 

Antes de passar a palavra para as considerações da mesa, eu queria 2940 

parabenizar todos que vieram, pela coragem de falar, pelas manifestações que 2941 

fizeram, e agradecer a todos vocês. É muito orgulho da minha parte, fazer parte 2942 

da minha história, vir aqui na comunidade escutar vocês. Independente da 2943 
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credibilidade, eu entendo, eu tenho empatia com as dores e descrédito que todos 2944 

vocês têm passado, vocês sofreram, isso é normal. Então a gente se ver aqui, 2945 

ser alvo, a gente já está preparado para isso, a gente está no poder público, nós 2946 

estamos a serviço da sociedade, então é isso, fiquem tranquilos quanto a isso, 2947 

a gente tem a humildade de reconhecer todos os erros que já foram cometidos, 2948 

a gente está aqui é para tentar corrigir o futuro, e o futuro a gente vai corrigir com 2949 

vocês. Então a gente veio escutá-los, e isso vai ser exercício, é isso que eu quero 2950 

dar continuidade e informá-los que toda a participação popular vai ser ouvida, 2951 

não só com isso, porque está gravado em vídeo, mas pela leitura do registro em 2952 

ata, que está sendo tabelado por temas, por localização e critérios objetivos, 2953 

para que uma comissão, onde tem técnicos da Prefeitura, não só os técnicos 2954 

que nós estamos aqui na mesa, como a Cibele, que é servidora de carreira da 2955 

Prefeitura, da SMDU, ela é originária da habitação social, ela tem um viés de 2956 

habitação social. Hoje, atualmente, ela é diretora de planejamento urbano no 2957 

IPUF, hoje, o Alexandre Felix é geógrafo, ele faz parte da comissão e é servidor 2958 

de carreira do IPUF, tem outros tantos, inclusive, por muito tempo servidores do 2959 

IPUF vieram ouvir vocês aqui, eles não vão ver só nas câmeras, hoje não existe 2960 

teatro, nós estamos aqui para escutar vocês. Então assim, de novo reitero, só 2961 

para passar a palavra ao Michel para as considerações finais, agradecer, 2962 

parabenizar vocês, são essas minhas palavras finais antes de passar as 2963 

considerações, então vou passar ao Michel para as palavras finais.” Sr. Michel 2964 

Mittmann diz: “Obrigado Carlos, obrigado a todos que se fizeram presentes. 2965 

Para nós, sempre é um aprendizado, independente dos espíritos, né, mas a 2966 

construção de alguma situação, de uma observação, ela é complexa, e muitos 2967 

temas que já tinham sido abordados em outras Audiências se repetem, e nos 2968 

tornam evidentes, né, desafios que teremos que construir. Entre eles, 2969 

fundamentalmente a questão do saneamento básico, as infraestruturas. Insisto 2970 

também, para que a gente tenha maturidade para discutir o modelo de cidade 2971 

que está previsto no Plano Diretor, e sobre os caminhos da construção de uma 2972 

sociedade sustentável, que vai passar por reavaliar o que nós estamos fazendo 2973 

com a nossa cidade, no nosso território, não demonizar, a priori, soluções ou 2974 

situações que podem produzir um território mais resiliente e mais sustentável, 2975 

inclusive as mudanças climáticas as quais passaram, obrigatoriamente, por uma 2976 

revisão da forma com que temos ocupado as planícies, de forma extensiva, 2977 

ocupando áreas extensas da cidade, o que vão ocasionar, no caso, parece que 2978 

evidente né, de um andar da carruagem da humanidade para essa questão dos 2979 

impactos da natureza sobre o ambiente construído, vai passar, a gente queira 2980 

ou não, sobre discutir adensamento. É o que recomendam todos os órgãos 2981 

ambientais do mundo, todos os órgãos que estão propondo modelos de cidades 2982 

mais resilientes e sustentáveis. A grande dificuldade vai estar em conciliação de 2983 

tentar entender que essa eventual centralidade, está dizendo aqui no Pântano 2984 

do Sul, quiçá tenha ou não tenha, há de se verificar, mas em alguns outros 2985 

territórios da cidade, vai passar também e pode passar por uma maior conversa 2986 

entre a cidade construída e a natureza, mas vamos ter que conseguir indicar 2987 

caminhos para a nossa arquitetura, desde a mais simples, como foi falado aqui, 2988 

do pescador que quer dividir, que quer ocupar seu terreno, ter o direito de ocupar, 2989 
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aquele que visita, que também ocupou, talvez de forma irregular, como é que a 2990 

gente vai trazer de volta para um modelo mais sustentável e que se destaque… 2991 

Muitas áreas não deveriam estar ocupadas nesse tempo, né, desde 2014 (dois 2992 

mil e quatorze) até agora se ocupou bastante em lugares que não deveriam ser 2993 

ocupados, inclusive aqui no Pântano do Sul, independente se é o 2994 

empreendimento do empreendedor ou do cidadão mais comum, só que são 2995 

coisas que estão colocadas e geraram problemas que a gente vai ter que buscar 2996 

a solução, esgoto, infraestrutura, formas de tratar. Essa questão da resiliência 2997 

do território, da construção de uma cidade mais harmônica com a natureza, vai 2998 

passar, principalmente, por uma coisa: não negar a cidade, como parte também 2999 

da natureza. Essa cidade, como parte da natureza, ela pode ser desde a casinha 3000 

mais simples no território, até um empreendimento em algum lugar que ocupe 3001 

mais alto. Vão ter que ser redesenhados, começar a repensar o redesenho disso, 3002 

para que eles façam parte também desse contexto ambiental, natural. Ficou 3003 

evidente também, e nós já estamos trabalhando, da necessidade de ter uma 3004 

especial atenção sobre como organizar as áreas de preservação, os parques, 3005 

que estão colocados com um dos principais patrimônios, e que, de alguma forma, 3006 

em todas as demandas comunitárias, antes ainda de 2014 (dois mil e quatorze) 3007 

já aparecem, sugestão de outros parques, ou o parque que existe e que não 3008 

acontece, e nos perguntar, as áreas de proteção cultural, e que organizam a vida 3009 

comunitária em termos da pesca, e outras situações, nos perguntar dos 3010 

“porquês”, por quê que não acontece essas coisas, por quê que não vai para a 3011 

frente. Nós vamos ter que repensar o modelo econômico, que o Plano Diretor 3012 

pode favorecer, pode inibir, mas o modelo econômico, para essa bacia do 3013 

Pântano do Sul, que me parece hoje, não é sustentável. Ele é muito dependente, 3014 

ainda, de uma situação regional do resto da cidade, e assim como o próprio 3015 

Pântano do Sul, vários outros Distritos, vários outros lugares estão nessa 3016 

interdependência, então se a gente conseguir captar elementos para que 3017 

consiga ter uma economia, que inclusive foi falado aqui em turismo de uma base 3018 

social, uma base comunitária, como uma das possibilidades, até onde a gente 3019 

pode atingir isso, vai conseguir atingir… São hipóteses que vão ter que ser 3020 

pensadas, cotejadas, promovidas, criar instrumentos para tal. Então, novamente 3021 

a gente ouviu aqui, aprendemos novamente bastante, mas é, também, um 3022 

momento para que a gente reflita sobre a cidade que nós estamos construindo, 3023 

não precisa pensar sobre a cidade como um todo, mas pensar sobre o bairro 3024 

que a gente está construindo, ou que seja a rua que a gente está construindo, e 3025 

quem sabe, até, por quê não pensar na casa que a gente habita, e que está 3026 

construindo, se ela está realmente adequada a tudo aquilo que a gente está 3027 

pregando, ou a comunidade está pregando aqui, a gente vai ter que refletir sobre 3028 

isso, pode ser que a gente encontre contradições, também, nas próprias atitudes 3029 

internas, sobre como enfrenta o todo, o conjunto, a partir de um nível particular, 3030 

e ok, faz parte, assim como nós temos que tentar entender uma mediação, o 3031 

cidadão também vai ter que entender essa mediação que vai acontecer com a 3032 

cidade ao longo do tempo. Dito isso, eu acho que eu posso ao Prefeito aqui para 3033 

encerrar, agradeço muito as oportunidades, e estamos no processo.” Prefeito 3034 

Topázio Silveira Neto que diz: “Obrigado Michel. Faço uma fala só para 3035 
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agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos intérpretes de 3036 

libras, que sempre estão aqui nos ajudando nas Audiências. Não é fácil ficar aí 3037 

4 (quatro) horas traduzindo, nós estamos em 3 (três) aqui, mas não é moleza, 3038 

mas faz parte, é inclusivo e isso a gente se preocupa muito. Agradecer a 3039 

FEPESE e toda a estrutura que montaram, agradecer a nossa Guarda Municipal, 3040 

que nos ajudou na organização, servidores da Prefeitura, os componentes da 3041 

mesa que estão aqui, mas, sobretudo, agradecer a presença da comunidade, 3042 

porque se não fosse a presença da comunidade, não teria sentido as Audiências 3043 

que aqui estão. Faço um agradecimento especial à nossa querida Rita, que é a 3044 

diretora da escola e a todos os funcionários que ficaram até agora aqui nos 3045 

ajudando a usar esse espaço belíssimo da escola, aqui da Costa de Dentro. 3046 

Dizer que, só pontuando aquela questão do nosso querido Vereador Maikon, que 3047 

falou da aprovação lá na Câmara, de fato, nós conseguimos, pela boa condição 3048 

financeira que a Prefeitura tem, aprovar no banco Interamericano um 3049 

empréstimo de 67 (sessenta e sete) milhões de dólares para investir 100% (cem 3050 

por cento) em educação. Nós teremos 10 (dez) novas escolas, 5 (cinco) novas 3051 

escolas do futuro, 5 (cinco) escolas tradicionais, 12 (doze) creches, e mais 18 3052 

(dezoito) reformas de outras instalações educacionais na cidade, esse é um 3053 

investimento que vale a pena, esse é um investimento que deixa legado, esse é 3054 

um investimento que muito nos orgulha, e foi aprovado na Câmara, na sessão 3055 

de ontem, pelos Vereadores. Temos, ainda, a escola Dilma Lúcia, que são 420 3056 

(quatrocentos e vinte) matriculados e ainda temos 15 (quinze) vagas, lá na Dilma 3057 

Lúcia. Nessa escola aqui, ainda temos 15 (quinze) vagas sobrando, no NEIM da 3058 

Armação, na creche da Armação ainda tem 71 (setenta e um) vagas sobrando e 3059 

no NEIM aqui do Pântano do Sul, que é um NEIM pequeno, são 41 (quarenta e 3060 

um) matriculados mas tem 12 (doze) vagas sobrando. Agradecer a todos, 3061 

desejar um bom final de semana, eu acho que esse final de semana tem Festa 3062 

do Divino, aqui no Pântano do Sul… Na Armação, né? Ah, no Campeche, 3063 

desculpa, é no Distrito, mas não é aqui, é no Campeche. Aqui foi no final de 3064 

semana passado. Então muito obrigado a todos, boa noite e bom final de 3065 

semana, e até a próxima Audiência, na segunda-feira.” Desta forma, encerrou-3066 

se a presente Audiência Pública, às 22h36 (vinte e duas horas e trinta e seis 3067 

minutos) e, lavrada a ata que vai ser assinada por mim, Adriana Zanqueta Wilbert 3068 

Ito que redigi a presente ATA, pelo Sr. Carlos Leonardo da Costa Alvarenga 3069 

(Superintendente do IPUF e Presidente da Mesa Diretora/Coordenador Geral 3070 

Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor – CRMPD e pelo Sr. 3071 

Alexandre Felix – Secretário Executivo Comissão Multidisciplinar de Revisão do 3072 

Plano Diretor – CRMPD e Geografo IPUF). 3073 

 3074 

 3075 

Adriana Zanqueta Wilbert Ito 3076 
Redatora da Ata 3077 

 3078 
 3079 
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