


Cuidar da Natureza, Cuidar da Terra e Cuidar das Pessoas - por uma 
Política Municipal Integrada e Participativa do Meio Ambiente em 

Florianópolis. 
 
Um olhar holístico, sistêmico, transdisciplinar e ecológico sobre a cidade. 
  
 Para nós, do Mandato Agroecológico, a natureza é fonte de 
inspiração! Os ciclos e as dinâmicas naturais apresentam soluções para 
muitos dos problemas que enfrentamos nos meios urbanos. Não são as 
chuvas que causam as enchentes, é a ação humana desconectada da 
natureza. A partir desse entendimento buscamos dialogar com a 
sociedade civil e o Poder Público para construir uma cidade  
sustentável, resiliente, acolhedora e socialmente justa por meio dos 
princípios das soluções baseadas na natureza.  
  



Cuidar da Natureza, Cuidar da Terra e Cuidar das Pessoas - por uma 
Política Municipal Integrada e Participativa do Meio Ambiente em 

Florianópolis. 
 
Um olhar holístico, sistêmico, transdisciplinar e ecológico sobre a cidade. 
  
 Os processos urbanos de ordenamento territorial podem se 
integrar  com os processos ecossistêmicos de maneira harmoniosa, 
proporcionando assim benefícios ambientais, sociais, culturais e 
econômicos. Ao buscarmos  nos reconectar com a sabedoria dos povos 
indígenas desta terra, nos  reconhecemos como parte da natureza, 
reverenciamos e agradecemos.  
  
Foi com esse sentimento de gratidão que realizamos o dia a dia  
do nosso  trabalho na Câmara Municipal de Florianópolis. 
 
  



 
AGROECOLOGIA 

 
 
 

O que pensamos 
 
Ao lutarmos pela agroecologia, estamos lutando pela disponibilidade de 
alimentos saudáveis para todos e todas, pela autonomia das 
comunidades  através da geração de emprego e renda e por uma outra 
economia, uma economia justa, igualitária e sustentável.  
 
A promoção da agroecologia urbana, da pesca artesanal e da maricultura 
familiar geram autonomia das comunidades, emprego e renda e preservar a 
cultura local.  
 
 
  



 
AGROECOLOGIA 

 
O que fizemos  
 
 Aprovamos  a lei da Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica de 
Florianópolis (PMAPO), uma lei que garante a compostagem de 100% dos resíduos 
orgânicos da cidade de Florianópolis e queremos lutar pela regulamentação das leis 
conquistadas e ir além. O mandato, por meio da Rede SEMEAR e Rede COMPOSTAR, 
fomenta hortas escolares e comunitárias, que geram conexões e aprendizado para a 
crianças sobre meio ambiente e alimentação.  Luta pelo apoio municipal a 
comercialização, organização e regularização das  das feiras orgânicas e agroecológicas. 
Dá suporte também à demanda por assistência técnica e extensão rural para a produção 
no município. 
 
 Aprovamos  a lei que define como Zona Livre de Agrotóxico a produção 
agrícola, pecuária, extrativista e as práticas de manejo dos recursos naturais,  
na parte insular do município de Florianópolis  



AGROECOLOGIA 
 

Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
 Queremos que o município de Florianópolis se comprometa com sua 
população e promova, (1) a ampliação da transformação de terrenos baldios em 
hortas urbanas, a implementação de hortas nas escolas e demais espaços 
público e o incentivo à produção agroecológica. Nos comprometemos a ampliar 
estes espaços para que sejam também ampliados os seus potenciais 
nutricionais, educacionais, terapêuticos, recreativos e também para a geração 
de emprego e renda para as comunidades envolvidas; (2) a ampliação dos 
espaços de comercialização e de convivência através de feiras, em especial a 
instituição de uma feira anual itinerante (que passe por todos os bairros da 
cidade) de promoção aos produtos da ilha e região para que todos conheçam, 
para que todos tenham a oportunidade de valorizar; (3) a aquisições  
públicas de alimentos agroecológicos via contratos antecipados visando o 
incentivo à produção agroecológica bem como a geração de emprego e  
renda; (4) que promova juro zero para financiar a promoção de  
.                                atividades agroecológicas, produção e venda;  



AGROECOLOGIA 
 

Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
(5) a caracterização dos alimentos conectados a cultura e a produção tradicional 
local como é a farinha de mandioca e a pesca artesanal; (6) o apoio a instalação 
de unidades de beneficiamento da produção local, com incentivo a produção 
agroecológica da matéria-prima; (7) a aquisição de composto orgânico 
produzido pela gestão comunitária de resíduos orgânico e o forneça para as 
hortas urbanas e para a agricultura urbana e periurbana do município, além de 
remunerar o trabalho da comunidade pela gestão do resíduo urbano; (8) que a 
população receba uma moeda social do município quando entrega seu lixo 
reciclável para as cooperativas de reciclagem que possa ser utilizada para a 
compra de produtos e alimentos de produção local. 
 
Queremos que floresçam por toda a cidade oportunidades de fortalecimento da 
soberania alimentar e da interação entre as pessoas para fazer brotar uma 
cidade sustentável para o meio ambiente e para as pessoas. 
 
  
 
 
 



Direitos da Natureza  
 

O que pensamos: 
Reconhecer os direitos da natureza é reconhecer que a Terra é um ser vivo, 
Mãe de todas as formas de vida que conhecemos. É compreender que a 
Terra é nossa Mãe e não um território a ser ocupado, apropriado e 
explorado até o fim de seus recursos. Sua existência não depende do ser 
humano, mas a nossa depende dela. A nossa e a de todos os outros seres 
vivos, que compõem um sistema complexo, interconectado, que foi se 
transformando durante mais de quatro bilhões de anos e funciona com 
perfeição. Sabemos disso agora, mas ainda é necessário transformar a 
cultura de exploração que se criou sem essa consciência. Garantir o respeito 
ao direito da natureza existir em forma de Lei é transformar o modo como 
vivemos a partir do conhecimento que adquirimos sobre nossa origem e a 
razão da nossa existência. É cuidar da nossa casa, a Mãe Terra, e de nossa 
família, todos os seres vivos. É garantir que nossos filhos e netos também 
tenham casa e família. É sair na frente e fazer parte de um movimento 
global, liderado pelas Nações Unidas.  

 
 



Direitos da Natureza 
 

O que fizemos: 
 
PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA  - PEL 00089/2018 - 
ALTERA O ART. 133 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA INCORPORAR TITULARIDADE DE DIREITO 
PARA A NATUREZA, EM CONSONÂNCIA COM A PLATAFORMA 
"HARMONY OF NATURE", APROVADA PELA 71° SESSÃO DA 
ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU. 
 
APROVADA a Emenda à Lei Orgânica Nº 47 de 2019 do 
Município que reconhece a natureza como sujeito de direitos. 
 
 



 
Direitos da Natureza 

 
 
Nossas propostas (por isso precisamos continuar): 
 
. Vamos protocolar junto ao Ministério Público Federal 
representação  solicitando o reconhecimento da titularidade 
jurídica dos diversos ecossistemas de restinga e dunas nos 
campos de dunas de Ingleses, Santinho, Ingleses do Rio 
Vermelho, Campeche, Armação e Pântano do Sul, conforme 
delimitação expressa no decreto municipal número 112, de 31 
de maio de 1985, que institui o tombamento das áreas. 
 

 



Áreas Protegidas e Unidades de Conservação 
 
O que pensamos: 
 Viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de 
todes, previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. E são as Áreas de 
Preservação Permanente (APPs) e as Unidades de Conservação (UCs) que garantem 
que esse direito, das atuais e futuras gerações, seja preservado. Em Florianópolis, há 
20 UCs, ocupando 26,49% de sua área terrestre e 6,93% de sua área marinha, que 
está interligada à região metropolitana. Por suas excepcionais características naturais 
e paisagísticas, a cidade também tem áreas tombadas, como as Dunas da Lagoa da 
Conceição. Além dessas áreas tombadas, sob a responsabilidade da prefeitura está a 
gestão de 17,47% das Unidades de Conservação do município. Temos uma legislação 
com instrumentos de gestão capazes de enfrentar os entraves da lei federal 
(9.985/2000), que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
mas não estabeleceu uma política realmente eficaz de planejamento do acesso e 
uso dos recursos naturais e da integração das políticas públicas incidentes sobre as 
áreas protegidas. O desafio agora é avançar na implementação dessa legislação 
municipal, promovendo o uso racional dos recursos naturais, aumentando a 
qualidade de vida da população e protegendo o seu patrimônio natural, histórico, 
paisagístico e cultural. 
 
 



Áreas Protegidas e Unidades de Conservação 
 
O que fizemos: 
 
. Participação na Frente Parlamentar de UC´s; 
. EMENDAS (de atividades ) PROPOSTAS PELO MANDATO - LOA - CRIAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E VALORIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO; 
. CRIAÇÃO DE BRIGADAS VOLUNTÁRIAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, EM 
PARCERIAS COM O CORPO DE BOMBEIROS E A COMUNIDADE LOCAL, PARA 
FISCALIZAR E COIBIR OS INCÊNDIOS E A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NESSAS 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. 
. AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO A RETOMADA DOS SERVIÇOS DE 
COLETA SELETIVA NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA LAGOA DO PERI, PRÓXIMO AO 
PROJETO LONTRA NA ARMAÇÃO. 
. SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO 
POR MEIO DA FLORAM A COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS NOS LIMITES DO 
PARQUE MUNICIPAL DO MACIÇO DO MORRO DA CRUZ, NA ERVIDÃO DA FELICIDADE, 
MORRO DA CRUZ, VISANDO INFORMAR E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE A 
EXISTÊNCIA DESTA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. 
 
 



Áreas Protegidas e Unidades de Conservação (UCs) 
 
Nossas propostas (por isso precisamos continuar): 
 
. Garantir o orçamento que as Unidades de Conservação (UCs) 
precisam para promover a gestão; a infraestrutura necessária ao 
turismo e à prevenção de impactos ambientais; os planos de manejo; 
e as funções administrativas dos conselhos gestores. 
 
. Propor a criação de novas unidades de conservação, incluindo 
importantes áreas como o “Maciço Norte”, o “Morro do Lampião” 
(Campeche), a “Planície do Pântano do Sul” e o “Parque das Aracuãs” 
(Santo Antônio de Lisboa/Sambaqui). 
 
. Propor a criação de Brigadas Voluntárias nas unidades de 
conservação. 
  



Plano Municipal da Mata Atlântica 
O que pensamos: 
 A Mata Atlântica é a floresta mais ameaçada do Brasil. Está 
presente em 17 Estados, mas dela hoje só temos 12,4% do que existia 
originalmente. De acordo com relatório da ONG SOS Mata Atlântica e do 
INPE, em Florianópolis, cerca de 25% do território é recoberto por 
remanescentes de Mata Atlântica (16.721 ha). A manutenção e recuperação 
dessa floresta no município é de extrema importância, pois dela dependem 
a regulação e manutenção de mananciais hídricos; a fertilidade do solo e do 
clima; a proteção da erosão das encostas; o abrigo de patrimônio histórico, 
cultural, paisagístico e genético de valor imensurável; o provimento de 
polinizadores para as culturas agrícolas e florestais; e a manutenção da 
biodiversidade. Por isso é fundamental que a prefeitura implemente o Plano 
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), já desenvolvido, 
de acordo com a Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006). No âmbito 
Legislativo, cabe a nós trabalhar para que o orçamento necessário seja 
destinado, criar instrumentos de zoneamento dos condicionantes 
ambientais e fiscalizar a execução do plano. 

 



 

Plano Municipal da Mata Atlântica 
 
 
O que fizemos: 
 
 
Reunião ampliada no âmbito da Frente Parlamentar das 
Unidades de Conservação para apresentação do Plano 
Municipal da Mata Atlântica, realizado por meio de um decreto 
municipal.  
 
 



  

Plano Municipal da Mata Atlântica 
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Instituir, por lei, as ações prioritárias do Plano Municipal da 
Mata Atlântica. O plano definiu 49 áreas conservação, sendo 15 
prioritárias, e 21 áreas recuperação, sendo 10 prioritárias. 
 
As áreas prioritárias para a recuperação são assim reconhecidas 
pelos seguintes aspectos: i) as características das 
fitofisionomias vegetais; ii) os processos ecológicos 
desempenhados; iii) as características geológicas e 
geomorfológicas; iv) o grau de influência antrópica;  
v) o nível de pressão urbana; entre outros.  
  



Recursos Hídricos/Água  
 

O que pensamos: 
 A água é um recurso natural essencial à vida, fonte 
geradora de todos os processos ecossistêmicos, o elo entre os 
humanos e toda a teia viva do planeta. Por isso, a manutenção de 
fontes de água limpa e o acesso à água potável para todes é o 
mínimo que a gestão pública precisa garantir. Mas ainda há um 
longo caminho a se percorrer nesse sentido, começando pelo fato 
de que o abastecimento da população de Florianópolis depende 
da exploração de águas de outros municípios. Nesse cenário, que 
por si só já é preocupante, ainda temos um processo de 
urbanização desordenado e um desperdício de 33,7% da água 
potável no sistema de tratamento, sem políticas efetivas para a 
resolução desses problemas.  



 
 Além disso, as pequenas nascentes na parte continental 
da cidade estão com seus cursos d’água degradados, 
contaminados e, a maior parte deles, canalizada, desviada ou 
tubulada. A maior lagoa de água doce do litoral de Santa 
Catarina e fonte de abastecimento de parte da Ilha de Floripa, a 
Lagoa do Peri, sofre com a estiagem, o crescimento da 
população e a exploração indevida. Mas, em sua região insular, 
a cidade ainda tem rios que podem ser preservados e é possível 
também evitar o desperdício de água a partir do uso de jardins 
filtrantes e as wetlands que, além de solucionar a destinação 
dos dejetos do esgotamento sanitário, purificam a água e 
tornam possível o seu reuso, criando um sistema natural de 
coprodução de água. 
 
 

 
 

 



Recursos Hídricos/Água  
O que fizemos: 
.   SOLICITANDO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICÍPIO, CAMPANHA DE USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA 
TODA POPULAÇÃO EM FLORIANÓPOLIS;  
.   SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO INFORMAÇÕES DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM A CIDADE 
DE FLORIANÓPOLIS, E TAMBÉM AS CONDIÇÕES E O MAPEAMENTO DOS 
LOCAIS ONDE ESTÁ FALTANDO ÁGUA; 
.   SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS URGENTES EM RELAÇÃO A ESTIAGEM, A SECA 
E AO NÃO VAZAMENTO DA LAGOA DO PERI AO RIO SANGRADOURO, 
COLOCANDO EM RISCO TODO O ECOSSISTEMA DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA LAGOA DO PERI; 
.   SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
INFORMAÇÕES SOBRE O DESPERDÍCIO DE ÁGUA EM RESERVATÓRIOS NO 
MORRO DAS PEDRAS. 
 
 



 
.   SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE TODAS OUTORGAS DE DIREITOS DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS NO MUNICÍPIO  E O VALOR REPASSADO PELA RESPECTIVA 
COBRANÇA; 
.    INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA TRATADA NO MORRO DAS PEDRAS E DA POLÍTICA ADOTADA PELA CASAN 
PARA CONTER AS PERDAS DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA; 
.    SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO INFORMAÇÕES DOS LAUDOS OU NOTAS TÉCNICAS ACERCA DAS 
ANÁLISES QUE ESTÃO SENDO FEITAS POR ESTE LABORATÓRIO REFERENTES À 
QUALIDADE DA ÁGUA DA LAGOA DO PERI; 
.     SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO PÚBLICO DA PRAÇA "LAGOA DA 
CHICA" E DE SUAS DUAS FONTES DE ÁGUA, CAMPECHE. 
.     SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO OS PROCESSOS DE MONITORAMENTO, AS DETERMINAÇÕES E AS 
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
(TCE/SC) REFERENTES AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO. 

 
 

 



Recursos Hídricos/Água  
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Recomendar aos órgãos competentes a elaboração de um plano de 
contingenciamento do uso dos recursos hídricos da Ilha de Santa 
Catarina, bem como das demais fontes de água que abastecem a 
cidade, de tal maneira que o abastecimento de água não gere 
injustiças sociais para as comunidades mais carentes. 
 
. Articular a efetiva instituição dos Comitês de Gerenciamento das 
Bacias Hidrográficas. 
 
. Propor a regulamentação da cobrança das outorgas de direitos  
de uso de recursos hídricos no município e do valor repassado  
pela respectiva cobrança. 

  
  



Impactos e Crimes Ambientais 
 

 
O que pensamos: 
  
 Os crimes ambientais fazem parte do histórico de ocupação 
de Florianópolis e, de acordo com investigação da Polícia Civil, que 
resultou na “Operação Mecanismo Verde” envolvem organização 
criminosa, corrupção, parcelamento irregular do solo urbano e 
crimes contra a economia popular.  As principais infrações estão 
relacionadas à destruição ou dano à florestas consideradas de 
preservação permanente, vegetação em estágio de regeneração, 
vegetação fixadoras de dunas ou protetoras de mangue. Construções 
em solos não edificáveis e abertura de estabelecimentos 
potencialmente poluidores sem licença, também são recorrentes.  
 



 
 Outros fatores que prejudicam a recuperação e contribuem para 
degradação da Mata Atlântica em Floripa, envolvem a criação de gado, 
mesmo que em pequena escala, em áreas em processo de regeneração; o 
turismo de massa e a consequente geração de efluentes, resíduos e danos à 
vegetação nas áreas naturais, inclusive em Unidades de Conservação, sem o 
devido controle e fiscalização; e os grandes empreendimentos para eventos, 
que também trazem centenas de pessoas para a cidade e geram, além de 
impactos ambientais, impactos urbanísticos, econômicos e sociais. Diante 
disso, é clara a urgência da regularização dos imóveis e o combate aos 
crimes ambientais. As pessoas merecem ter seus imóveis regularizados para 
ter segurança na sua moradia e na sua comunidade. Os governantes 
precisam da organização no território para proporcionar ações públicas 
como saneamento básico e serviços sociais, como escolas e postos de 
saúde, que acompanhem o crescimento da população. Bem como, 
estabelecendo áreas de preservação ambiental para proteger o meio 
ambiente e garantir qualidade de vida às pessoas. 



Impactos e Crimes Ambientais 
 
O que fizemos: 
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SOBRE POSSÍVEIS CRIMES AMBIENTAIS: 
 
.   REQUER A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO AMPLIADA NO ÂMBITO DAS 
COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE E PESCA, MARICULTURA E ASSUNTOS DO 
MAR DESSA CASA, PARA TRATAR DOS IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE 
MARINHO E NA ATIVIDADE DA PESCA ARTESANAL, REFERENTE A EXECUÇÃO 
DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA MARINA NA BEIRA MAR NORTE; 
 
.   SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 
SOLICITANDO QUE O MESMO ATUE RIGORASAMENTE NO CUMPRIMENTO 
DAS LEIS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS IRREGULARES E DOS CRIMES 
AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS; 
 
 

 



.   SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, 
SOLICITANDO QUE TOME PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO AO ASSOREAMENTO 
CAUSADO POR OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REGIÃO DO 
BAIRRO DO RIO VERMELHO; 
 
.     REQUER REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO ÂMBITO DAS 
COMISSÕES DE VIAÇÃO, OBRA PÚBLICA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE, 
PARA DEBATER OS IMPACTOS DOS GRANDES EMPREENDIMENTOS 
INSTALADOS NO BAIRRO DA VARGEM GRANDE. SOLICITA TAMBÉM QUE SEJA 
REALIZADA NA COMUNIDADE DA VARGEM GRANDE; 
 
.     REQUER A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO ÂMBITO DAS 
COMISSÕES DE VIAÇÃO,OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO E DE MEIO 
AMBIENTE, PARA DEBATER OS IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO DA PONTE DE 
ENTRADA DA FORTALEZA DA BARRA NO BAIRRO BARRA DA LAGOA. SOLICITA 
TAMBÉM QUE A AUDIÊNCIA SEJA REALIZADA NA COMUNIDADE DA 
FORTALEZA DA BARRA; 
 
 

 



.    Cópia integral EIA/RIMA realizados para a eventual prorrogação da licença de 
concessão para exploração da licença de concessão para exploração mineral da Pedrita 
Planejamento e Construções ltda; 
.    Denúncia recebida sobre a retirada ilegal de areia de área de área de preservação na 
região da Vargem do Bom Jesus, Florianópolis; 
.    Denúncia recebida sobre a retirada ilegal de areia de área de área de preservação na 
região dos Ingleses, Florianópolis; 
.     Envio de cópia integral dos Estudos de Impacto de vizinhança e demais autorizações 
deste órgão para as construções das lojas do Fort Atacadista e das lojas HAVAN na SC 
403, na Vargem Grande do Norte da Ilha e na SC 405 no sul da Ilha bem como do 
loteamento FIORI na Rua dos Eucaliptos no Campeche; 
.       Laudo técnico sobre incêndio ocorrido em Ratones 
.       Solicitação de eventuais licenças para extração de vegetação da área localizada à 
margem direita da Rodovia Admar Gonzaga pela empresa Biterra Empreendimentos 
Imobiliários S.A; 
.     Solicitação de informações acerca de denúncia sobre o loteamento Jardim 
Campeche;  
.     Solicitação de informações acerca de denúncia sobre o loteamento Pier da Campina; 
.     Solicitação integral dos procedimentos de licenciamento para construção dos 
supermercados Fort Atacadista na SC 405 na região do Sul da Ilha. 
 
 
 



Impactos e Crimes Ambientais 
 
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
.    Exercer o papel de fiscalização do vereador para tornar 
eficiente o planejamento e a gestão dos recursos naturais e 
garantir a transparência e a participação social na gestão dos 
recursos comuns. 
 
 
 



Biodiversidade 
 
O que pensamos:  
 
“Da biodiversidade dependem a existência das florestas e seus 
habitantes, as fontes de água, os solos, o ar, a regulação do 
clima, mas também a alimentação e as fontes de remédios. Em 
geral, nenhuma espécie sobrevive sem diversidade, porque o 
estreitamento da base genética de qualquer espécie significa 
cada vez maior vulnerabilidade às enfermidades e falta de 
adequação e coevolução com o meio, o que leva à extinção”, 
Sílvia Ribeiro. 
 
  
 

 



 

 A biodiversidade é fundamental para a nossa 
sobrevivência. Sem ela podemos desaparecer, pois é a base do 
sustento em seu sentido mais amplo (água, alimentos, 
medicamentos, animais, abrigo, materiais de construção, 
energia etc). Por isso é fundamental conservá-la. As mudanças 
climáticas, aliadas à erosão genética de sementes pelo uso de 
agrotóxicos e uniformização de sementes, têm levado a um 
processo acelerado de destruição da biodiversidade em todo o 
planeta. Em Floripa, a biodiversidade também vem sendo 
reduzida e está sob constante ameaça pelo avanço da 
especulação imobiliária, por projetos de infraestrutura e de 
mineração, entre outras ações antrópicas, realizadas sem a 
devida consideração de seus impactos ambientais. 
 



Biodiversidade 
 
O que fizemos: 
 
.     PL 17.834/2019 - DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO ÀS ABELHAS NATIVAS SEM FERRÃO 
(MELIPONAS) E ESTÍMULO A POLINIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS DISPOSIÇÕES;  
.     AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO 
DIDÁTICA DE MELIPONICULTURA, CUJO OBJETIVO É CRIAR PROCESSOS PEDAGÓGICOS 
REFERENTES Á IMPORTÂNCIA ECOSSISTÊMICA FUNDAMENTAL DAS ABELHAS NATIVAS 
SEM FERRÃO. SUGERIMOS TAMBÉM QUE O PROJETO GARANTA EM SUA ELABORAÇÃO A 
ARTICULAÇÃO INSTITUCIOINAL CONTEMPLANDO A PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 
SUPRACITADAS. INDICAMOS QUE O PROJETO VENHA A SER IMPLEMENTADO NAS AVL'S, 
UC'S E PARQUES ECOLÓGICOS DO MUNICÍPIO, SENDO RECOMENDADO O JARDIM 
BOTÂNICO DE FLORIANÓPOLIS, COMO ESPAÇO PILOTO. 
.      REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE  
PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA- EPAGRI 
(EPAGRI/APICULTURA), SUGERINDOA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DIDÁTICA  
DE MELIPONICULTURA. 
 
 

 



  

Biodiversidade 
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Frente ao avanço da ocupação desordenada do território, que 
proporciona significativa destruição da diversidade biológica e 
cultural, os pequenos projetos de conservação da 
biodiversidade acabam diluídos. Faz-se necessário um esforço 
político para a priorização e concretização de ações 
estruturantes em defesa da conservação da biodiversidade. 
Uma política sistêmica e integrada, que dialogue com todos os 
setores do serviço público, para conter o avanço da   
                             perda da biodiversidade em Florianópolis. 
  



Plano Municipal de Adaptação das Mudanças Climáticas 
 

O que pensamos: 
 As mudanças climáticas, causadas pelo aumento de gases poluentes na 
atmosfera, como o Dióxido de Carbono (CO2),  são uma realidade. A temperatura no 
planeta está subindo, o que tem levado ao derretimento das calotas polares e ao 
aumento na frequência e intensidade de tempestades, furacões e ciclones, como os 
últimos vivenciados em Santa Catarina. Em Florianópolis, uma cidade quase 
integralmente insular, ou seja, uma cidade-ilha, o avanço do nível do mar vem 
exigindo contenção em algumas praias. O aumento da acidez da água, vem reduzindo 
a população de ostras, mexilhões e berbigões, importante fonte de renda para a 
população tradicional da cidade. E a alteração no regime de chuvas vem reduzindo o 
nível dos reservatórios de água doce. Por isso, é urgente a necessidade de um 
enfrentamento direto e combativo das mudanças climáticas, que  
pode aliar a solução dos problemas ambientais e sociais. Podemos despoluir  
e restaurar ambientes perdidos, absorvendo carbono, gerando emprego e renda.  
 
Podemos transformar Floripa em uma cidade que sequestra carbono e  
                                  promove qualidade de vida. 
 
 



Plano Municipal de Adaptação das Mudanças 
Climáticas 

 
 
O que fizemos: 
 
 
Protocolamos memorando para instituir um grupo de trabalho – 
GT, no âmbito Frente Parlamentar em prol das Unidades de 
Conservação e da Frente Parlamentar do Saneamento, para a 
construção de uma proposta de Plano Municipal de  
Adaptação das Mudanças Climáticas. 
 
 



 

Plano Municipal de Adaptação das  
Mudanças Climáticas 

 
 

 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
.     Construção coletiva de uma proposta de Plano Municipal de 
Adaptação das Mudanças Climáticas. 
  



Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos 
 
 

O que pensamos: 
 Pagamento por serviço ambiental urbano na gestão de resíduos é 
a “transferência de recursos monetários entre atores sociais com o 
objetivo de criar, melhorar e garantir a manutenção de serviços 
ambientais urbanos, alinhando a destinação ambientalmente adequada 
de resíduos sólidos à valorização social e econômica do trabalho dos 
catadores e catadoras de materiais recicláveis”. Ele estabelece uma 
conduta proativa por parte dos agentes estatais, de promoção efetiva do 
ambiente, a partir da compreensão de que a proteção e o incentivo  
a condutas que promovam serviços ambientais é uma das formas  
de promover a própria proteção ao ambiente, reconhecendo a 
importância do trabalho destes agentes e criando condições  
para sua continuidade e ampliação. 



Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos 
 

 
O que fizemos: 
.    PL 17.765/2019 - DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS URBANOS PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E ESTABELECE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
.    EMENDAS (de programa ) PROPOSTAS PELO MANDATO - LDO - – A 
criação do Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais 
Urbanos, um programa de transferência de recursos com o intuito de 
garantir a preservação, conservação e a resiliência dos processos 
ecossistêmicos nos ambientais urbanos, alinhando, por exemplo, a 
destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos à  
valorização social e econômica do trabalho dos catadores e  
catadoras de materiais recicláveis. 
 

 



Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos 
 

 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Articular a aprovação do projeto de lei 17.765/2019, que dispõe 
sobre o pagamento por serviços ambientais urbanos para o 
gerenciamento de resíduos sólidos no município de Florianópolis. 
O objetivo é transferir recursos para garantir a preservação, 
conservação e a resiliência dos processos ecossistêmicos nos 
ambientes urbanos, alinhando, por exemplo, a destinação 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos à valorização  
social e econômica do trabalho dos catadores e catadoras de 
materiais recicláveis. 



Defesa dos direitos territoriais e reconhecimento de  
povos e comunidades tradicionais 

 
O que pensamos: 
 

“Sem culturas locais diversas, sem camponeses, nem indígenas,  
acaba a biodiversidade” 
 
 As populações tradicionais fundamentam suas práticas no 
conhecimento empírico, adquirido e acumulado através de várias 
gerações. Nesse sentido, a intuição, a percepção e a vivência integram 
esse “saber tradicional” que consolida na prática a gestão dos 
recursos comuns. Em outras palavras, o diálogo de saberes é  
condição fundamental para o fortalecimento da gestão  
integrada dos recursos comuns, que buscam por meio da  
gestão compartilhada validar as práticas tradicionais.  
 



 A garantia dos territórios tradicionais - indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais etc. - e 
seu livre acesso proporcionam desenvolvimento econômico, cultural 
e social para os povos e comunidades tradicionais. Em Florianópolis 
temos numerosas comunidades que podem ser consideradas 
tradicionais, são principalmente de pescadores e extrativistas 
artesanais de diferentes proporções e pequenas comunidades 
quilombolas e de agricultores remanescentes em partes do território. 
Destacam-se as comunidades de pescadores estabelecidas em 
diversas praias, com ranchos de pesca comunitários, sendo as 
maiores as da Costa da Lagoa, do João Paulo, do Pântano do Sul,  
da Armação, da Barra da Lagoa e dos Ingleses. Como referências 
oficiais, citam-se a comunidade quilombola Vidal Martins do Rio 
Vermelho, reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, e a 
comunidade pesqueira da Costa da Lagoa. 



Defesa dos direitos territoriais e reconhecimento de  
povos e comunidades tradicionais 

 
 
O que fizemos: 
 
.   Lei Ordinária nº 10.728 de 2020 - Autoriza os restaurantes e estabelecimentos 
congêneres a obter pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e 
aquicultores. 
 
-   Lei Ordinária n° 10.394 de 2018 - DECLARA A MARICULTURA FAMILIAR, A PESCA 
ARTESANAL E O EXTRATIVISMO DO BERBIGÃO, COMO ATIVIDADES DE INTERESSE SOCIAL 
E ECONÔMICO E ESTABELECE AS CONDIÇÕES PARA SEU DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
APROVADA . 
 
- PL 18.070/2020 - ESTABELECE A POLÍTICA PARA OS POVOS INDÍGENAS NO  
ÂMBITO DE FLORIANÓPOLIS. 



.     REQUER A REALIZAÇÃO DE SESSÃO COMEMORATIVA PARA CELEBRAR A ABERTURA DA 
TEMPORADA DE FEITIO DA FARINHA DE MANDIOCA ARTESANAL TÍPICA DA REGIÃO DE 
FLORIANÓPOLIS; 
 
.     REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA, NA PESSOA 
DE SEU PRESIDENTE , SENHOR ALEXANDRE WALTRICK RATES, PARA QUE REMETA A ESTA 
CASA INFROMAÇÕES ENTRE A ÁREA DO PARQUE ESTADUAL DO RIO VERMELHO E O 
QUILOMBO VIDAL MARTINS, LOCALIZADO NO MESMO BAIRRO; 
  
.      AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS PARA A CESSÃO, NO 
MERCADO PÚBLICO, DE PELO MENOS UM BOX PARA O COMÉRCIO DE ARTESANATOS 
GURARANI, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
VISANDO BUSCAR ALTERNATIVAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE PÚBLICO PARA 
OS PESCADORES ARTESANIS DO PÂNTANO DO SUL; 
 
.      Envio por meio digital de informações acerca das etnias da população  
indígena em Santa Catarina especialmente na grande Florianópolis 
 
-   OLP -  Trapiche para a pesca artesanal, maricultura familiar e  
transporte comunitário; 
 

 



 Defesa dos direitos territoriais e reconhecimento de  
povos e comunidades tradicionais 

 

Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
A sociobiodiversidade  é nosso maior patrimônio! 
 
. A erosão genética de sementes tem sido devastadora a partir da Revolução Verde, 
pelo uso de agrotóxicos e da uniformização de sementes. Faz-se necessária a 
construção coletiva de uma Política Municipal da Sociobiodiversidade - escolher 
produtos de variedades crioulas, da produção campesina, de produtos da 
sociobiodiversidade, agroecológicos e orgânicos. 
. Instituir normas técnicas e sanitárias adequadas à escala de produção de alimentos e 
bens de consumo por comunidades tradicionais, indígenas e da agricultura familiar; 
. Solicitar ao Poder Executivo a priorização da regularização fundiária de territórios de 
comunidades tradicionais. 
. Avançar na demarcação física dos territórios destinados às comunidades tradicionais, 
por meio de TAUS e CDRU vigentes.  
. Solicitar ao Poder Executivo a ampliação da oferta de assistência técnica e           . 
extensão  rural especializada para sistemas agrícolas tradicionais. 
  



Ecologia e Espiritualidade  
 

 Nós acreditamos que a espiritualidade é parte essencial da busca da pessoa 
humana por sua plena realização; e, nesta busca, que ela deve ser uma prática 
cotidiana (uma ética, portanto). E nós também acreditamos que a espiritualidade 
autêntica é aquela que é inclusiva, e não excludente (logo, acreditamos no 
pluralismo religioso, e no respeito profundo a todas as cosmovisões). No nosso 
mandato, fizemos muito por isso. Sempre mantivemos diálogo intenso com várias 
comunidades religiosas, e propusemos, inclusive, uma lei sobre os sítios sagrados de 
Florianópolis, buscando conectar essa questão da espiritualidade com o nosso 
próprio contexto cultural e histórico, e manter vivas as tradições locais nesse 
sentido. E, na dimensão ética já citada, também percebemos que nossa atuação está 
em plena sintonia com a preocupação que o Papa Francisco demonstra pela crise 
socioambiental, como ele chama, e com a saída que ele aponta pela via da  
ecologia integral. O nosso mandato traz a marca da agroecologia, e nele 
pretendemos continuar agindo,  junto dos mais variados grupos que atuam  
nesta busca, para que a prática da justiça sócio-ambiental, como mais uma 
expressão de uma espiritualidade autêntica, faça parte da vida cotidiana  
das pessoas na cidade em que vivemos. 
 
 



Ecologia e Espiritualidade  
 
 

O que fizemos: 
.   REQUER A REALIZAÇÃO DE UMA SESSÃO ESPECIAL PARA A 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO "AS BENZEDEIRAS DE FLORIANÓPOLIS: 
INVENTARIANDO SABERES", COM PALESTRA COM A SRA. TADE-ANE DE 
AMORIM BENZEDEIRA E COORDENADORA DO PROJETO, ASSIM COMO 
DE OUTRAS BENZEDEIRAS NA CIDADE; 
.       REQUR A RESERVA DO GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DE 09 DE NOVEMBRO PARA A CERIMÔNIA DA ENTREGA OFICIAL DO 
PEDIDO DE PATRIMONIALIZAÇÃO DO OFÍCIO DA BENZEDEIRA NA CIDADE 
DE FLORIANÓPOLIS À FUNDAÇÃO FRANKLIN CASCAES; 
 
.     Procedimentos para a patrimonialização imaterial da  
atividade de Benzedura em Florianópolis 

 
 



Ecologia e Espiritualidade 
 

 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Propor o Projeto de Lei sobre os Sítios Sagrados Naturais com o 
intuito de destinar ao  Poder Público Municipal e à sociedade o 
reconhecimento, a valorização e a proteção de sítios naturais 
sagrados, entendidos como elementos específicos da paisagem  
natural associados a valores culturais e espirituais (atuais ou 
ancestrais,), respeitando e conciliando o direito dos diferentes 
grupos sociais de acesso e cuidado com seus locais  
de crença e práticas religiosas.   
  



Parques Urbanos, Áreas Verdes de Lazer e Arborização Urbana  
 

 
O que pensamos: 
 
Uma cidade arborizada é uma cidade agradável, boa para se viver. Além de criar 
uma paisagem bonita, a presença de árvores cria um ambiente de conforto e 
mantém a regulação do ecossistema. No perímetro urbano, as árvores 
funcionam como corredores ecológicos, mantendo a cobertura vegetal, a 
biodiversidade e a permeabilidade do solo na região, o que evita alagamentos e 
preserva os lençóis freáticos. Elas sequestram o carbono emitido pelos carros e 
indústrias, diminuindo a poluição do ar. Também diminuem a poluição sonora, 
criam uma barreira contra o vento, controlam a temperatura e a umidade  
do ar. O plantio de frutíferas traz um benefício ainda maior quando os  
frutos estão disponíveis à população.  
 

Com mais árvores crescendo por Floripa, cresce também o  
bem viver na cidade. 

 
 



Parques Urbanos, Áreas Verdes de Lazer e Arborização Urbana 
 
O que fizemos: 
 
.     SOLICITA QUE TENHA PRIORIDADE NESTE MOMENTO DE PANDEMIA AS ATIVIDADES 
DA AGRICULTURA URBANA, COMO HORTAS COMUNITÁRIAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E 
TERRENOIS BALDIOS, PARA O PLANTIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS; 
 
.      REQUER A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO ÂMBITO DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE PARA DEBATER A DEMANDA DA COMUNIDADE DA LAGOA DA CONCEIÇÃO DE 
CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE MUNICIPAL NA REGIÃO; 
 
.    SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO 
QUE DETERMINE AO IPUF A IMEDIATA CONFECÇÃO DE MAPAS DESCRITIVOS  
SOBRE TODOS OS LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO ÀS PRAIAS DO MUNICÍPIO, E 
DISPONIBILIZE ESSES MAPAS NO PORTAL DA PREFEITURA PARA ACESSO  
AO PÚBLICO. 
 
 



.     Solicitação de uma parceria com o Parque Ecológico Municipal Prof. João 
Davi Ferreira Lima, no Córrego Grande para realização da atividade “Plantio de 
plantas e ervas dos orixás” 
 
Orçamento Legislativo Participativo - OLP: 
.     Implantação de uma praça no Alto Ribeirão; 
.     Revitalização da orla da Praia da Tapera; 
 .    Implantação de uma praça na rua Radialista Dakir (CAMPECHE); 
.     Implantação de uma praça no loteamento Araçás (CAMPECHE); 
.     Implantação de uma praça na Lagoa ( AÇORES/CAIEIRA DA BARRA DO SUL); 
.     Implantação de uma praça na comunidade Areais do Campeche. 
Implantação de Infraestrutura e equipamentos urbanos de parques, praças e 
quadras esportivas no Maciço do Morro da Cruz; 
.     Implantação de Infraestrutura e equipamentos urbanos de parques,  
praças e quadras esportivas no Monte Cristo/Chico Mendes; 
.      Implantação de Infraestrutura e equipamentos urbanos de parques,  
praças e quadras esportivas no Maciço do Morro da Cruz. 
 

 



Parques Urbanos, Áreas Verdes de Lazer e Arborização urbana 
 
 
 

Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Garantir orçamento para a criação e manutenção das praças,  parques 
urbanos e áreas verdes de lazer; 
. Aprimorar a Lei 8571/2011, que dispõe sobre a arborização de áreas 
públicas municipais, com a substituição de plantas tóxicas por espécies 
nativas, com o intuito de tornar-se efetiva essa importante legislação; 
. Fiscalizar o plantio, o corte e a poda das árvores, pois não podem ser 
realizados sem a autorização do DEPAP/FLORAM.  (Portaria nº 
010/2009/PMF/SMDU); 
. Solicitar a criação do Parque Urbano Municipal do Vassourão,  
na Lagoa da Conceição. 



Saneamento e balneabilidade das praias: esgoto tratado e água limpa com 
saneamento ecológico e inteligente 

 
O que pensamos: 

 No verão dos últimos anos, os boletins de balneabilidade do Instituto de 
Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), que verifica a contaminação da água das 
praias por esgoto doméstico, têm indicado como impróprias para banho algumas das 
praias mais frequentadas de Floripa, como Canasvieiras, Jurerê, Ingleses, Campeche 
e Armação do Pântano do Sul. O motivo principal são as ligações clandestinas de 
esgoto à rede pluvial e água da chuva carregada com sujeira urbana. O problema 
atinge também a Lagoa da Conceição, onde a espuma na água já faz parte da 
paisagem em alguns pontos, e não se restringe ao período de temporada. A situação 
é grave. Coloca em risco a saúde das pessoas e as principais atividades econômicas 
do município, que são o turismo, a pesca e a maricultura. No entanto, a Prefeitura 
ainda não encontrou um caminho eficiente para mudar essa dura realidade.  
 Falta acesso ao esgotamento sanitário, estações de tratamento eficientes e 
fiscalização de ligações clandestinas. As estações que existem não cumprem 
adequadamente seu papel. Ao contrário, têm contribuído para a poluição 
 dos rios no Norte da Ilha.  



 O Sul da Ilha ainda não tem estação de tratamento e a proposta de destinação 
em alto mar dos efluentes de uma futura estação de tratamento na região, por meio de 
um emissário submarino, pode ter impactos ambientais ainda mais graves. Além disso, 
não oferece a possibilidade do reuso da água, algo fundamental no atual cenário de crise 
no abastecimento. Acreditamos que a resposta está nas soluções baseadas nos ciclos e as 
dinâmicas naturais. Na natureza, os resíduos orgânicos se transformam em novas fontes 
de recursos e nutrientes para sustentar a vida. Da mesma forma, podemos transformar o 
esgotamento sanitário por meio da adoção de sistemas ecológicos e inteligentes 
descentralizados. O uso de banheiros secos e de bacias de evapotranspiração são 
exemplos viáveis de tratamento dos dejetos, que podem coexistir com o sistema 
tradicional de saneamento e já estão em funcionamento em diversos lugares, no Brasil e 
pelo mundo, com sucesso. São tecnologias de baixo custo, que podem ser adotadas 
individual ou coletivamente, em casas, condomínios e comunidades, com a vantagem de 
permitirem o retorno dos dejetos em forma de composto orgânico para a natureza.  
Os jardins filtrantes e as wetlands são tecnologias que, além de solucionar a  
destinação dos dejetos do esgotamento sanitário, purificam a água e tornam  
possível o seu reuso, criando um sistema natural de coprodução de água.  
Alternativas interessantes para a ilha de Floripa, que, por suas características  
territoriais, apresenta limitações para a construção de estações de tratamento  
de esgoto sem impactos ambientais. 



Saneamento e balneabilidade das praias: esgoto tratado e água 
limpa com saneamento ecológico e inteligente 

 
O que fizemos: 
.     REQUER O ENVIO DE EXPEDIENTE AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA, 
SOLICITANDO QUE INCLUA NO SEU RELATÓRIO MENSAL DE BALNEABILIDADE DAS 
PRAIAS E BALNEÁRIOS CATARINENSES ANÁLISE DE BALNEABILIDADE DA LAGOA 
PEQUENA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPECHE; 
.    AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO BUSCAR UMA SOLUÇÃO PARA O 
PROBLEMA DO ACUMULO DE ENTULHOS NAS PRAIAS DA CALDEIRA E DO MORRO 
DAS PEDRAS, AS QUAIS DEVIDO AS ÚLTIMAS RESSACAS GEROU UM VOLUME MUITO 
GRANDE DE MATERIAL NAS PRAIAS; 
.      REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE SANTA 
CATARINA (IMA) E A COMPANHIA DE ÁGUAS E SANEAMENTO  
(CASAN), SUGERINDO A INSTALAÇÃO DE REDES PARA CONTENÇÃO DO  
LIXO NOS TUBOS DE DRENAGEM; 
.      AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO À REVISÃO DO  
PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE SAEAMENTO BÁSICO DE FLORIANÓPOLIS. 
 
 



.     AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO AO ÓRGÃO COMPETENTE SOLUÇÃO 
PARA O PROBLEMA DE DRENAGENS DA RUA JOSE ELIAS LOPES, BAIRRO AREIAS DO 
MORRO DAS PEDRAS; 
 
.     AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO AO ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A 
REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO CONJUNTA DE FISCALIZAÇÃO DOS CASOS REFERENTES À 
POPULAÇÃO POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA REDE PLUVIAL E ESGOTO A CÉU ABERTO 
NA RODOVIA FRANCISCO THOMAZ DOS SANTOS (SEU CHICO), SC 406, NA ALTURA DO 
NÚMERO 1500;  
 
.      AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO INSTALAÇÃO DE BANHEIROS 
PÚBLICOS NA REGIÃO DO CENTRO DA CIDADE, EM ESPECIAL NO LARGO DA ALFÂNDEGA, 
NO TERMINAL URBANO CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, PRAÇA XV E LARGO DA CATEDRAL 
METROPOLITANA;  
 
.      IMPLANTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE REDES QUE PRENDEM O LIXO QUE SAI DOS TUBOS 
DE DRENAGEM, DE FORMA A MINIMIZAR A POLUOÇÃO DE CÓRREGOS, RIOS E  
MARES EXISTENTES EM NOSSOS AMBIENTES DE CARACTERISTICAS ECOSSISTÊMICAS 
SENSÍVEIS, PRESENTES NA ILHA DE SANTA CATARINA.  
 
 



.     AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO, A REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO 
CONJUNTA DE FISCALIZAÇÃO DOS CASOS REFERENTES À POLUIÇÃO POR ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO; 
.     INDICA REPARO NO VAZAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA CASAN, RUA 
CORA CORALINA NA LAGOA DA CONCEIÇÃO;  
.     REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO CONJUNTA DE FISCALIZAÇÃO DOS CASOS REFERENTES À 
POLUIÇÃO POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
IDENTIFICAÇÃO DA TRILHA DO POÇÃO NO CÓRREGO GRANDE; 
.     AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO A COLOCAÇÃO DE BANHEIROS 
QUIMICOS NA PRAIA DA SOLIDÃO NO BAIRRO DO PÂNTANO DO SUL, NO SUL DA ILHA. 
REQUER DA CASAN PROVIDÊNCIAS A RESPEITO DOS CONSTANTES LANÇAMENTOS DE 
ESGOTO IN NATURA NA PRAIA DO CAMPECHE; 
.      REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE À COMPANHIA CATARINENSE DE SANTA CATARINA 
(CASAN), AO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (IMA), À 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ÓRGÃO DA SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE E À AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA 
CATARINA (ARESC) SUGERINDO PROVIDÊNCIAS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A 
REALIZAÇÃO DE UMA AÇÃO CONJUNTA DE FISCALIZAÇÃO DOS CASOS REFERENTES À 
POLUIÇÃO POR ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
 
 



.     REQUER O ENVIO DE EXPEDIENTE AO DEINFRA SUGERINDO PROVIDÊNCIAS 
NA SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM DE CHUVA, NO 
ENTRONCAMENTO DA AVENIDA CAMPECHE COM A RUA NICOLAU JOÃO DE 
ABREU. (VIA DE ACESSO AO NOVO CAMPECHE); 
 
.     REQUER REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER O SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS, ESPECIFICAMENTE O SISTEMA 
DE DISPOSIÇÃO OCEÂNICA DO SUL DA ILHA, COM PARTICIPAÇÃO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PREFEITO MUNICIPAL, IMA E A CASAN; 
       
.     REQUER REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, COORDENADA PELA 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, PARA DEBATER O SISTEMA DE SANEAMENTO 
BÁSICO DE FLORIANÓPOLIS COM PARTICIPAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CASAN, ICMBIO, MPF E MPSC E REPRESENTANTES DAS ENTIDADES 
COMUNITÁRIAS E DA ARESC; 
  
 
 



. Construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Canasvieiras; 
 
. Construção da Estação de Tratamento de Esgoto em Ingleses; 
 
. Denúncia ambiental para realizar fiscalização sobre irregularidades no despejo 
nos corpos de agua localizados na região do SC 401 Corporate Square; 
 
. Revisão do plano municipal de saneamento integrado instituído pela Lei 
municipal 9400/2013; 
 
. Solicitação da realização de um ciclo de debates sobre as tecnologias de 
tratamento de esgotos; 
 
. Solicitação de informações acerca de como está o funcionamento dos 
Programas SANEAR e Se Liga na Rede II; 
.  
Solicitação de todas as denúncias e solicitações de autuação e fiscalização de 
casos referentes à poluição por esgotamento sanitário. 
 
 



Saneamento e Balneabilidade das Praias 
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
. Os ciclos e as dinâmicas naturais apresentam alternativas concretas para a resolução de 
muitos dos desafios que enfrentamos nos meios urbanos, como o acesso à água limpa e ao 
esgoto tratado para todes. A proposta de construção de um emissário submarino, da forma 
como tem sido apresentada até hoje pela Prefeitura de Florianópolis, não oferece segurança 
em relação ao tratamento dos dejetos e ao impacto ambiental que a destinação em alto mar 
pode ter. Além disso, não oferece a possibilidade do reuso da água, algo fundamental no atual 
cenário de crise no abastecimento.  
. A proposta do mandato é apresentar um projeto de lei, em construção desde 2018, que 
institui a política municipal de recuperação de recursos naturais em sistemas ecológicos de 
saneamento e incentivo ao aproveitamento seguro (tratamento e higienização) dos dejetos, 
por meio de tecnologias individuais e coletivas de saneamento ecológico no município de 
Florianópolis. 
 . Solicitar a transparência e a publicação periódica do Relatório Mensal de Balneabilidade das 
praias, rios, lagoas e nascentes do município de Florianópolis. 
. Exigir a obrigatoriedade da revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de 
Florianópolis, instituído pela Lei municipal 9400/2013. 
 . Fiscalizar a execução do Programas SANEAR e Se Liga na Rede II. 
. Realizar periodicamente ações conjuntas de fiscalização dos casos referentes à poluição por 
esgotamento sanitário. 
  



Gestão de Resíduos  
 
O que pensamos: 
 Anualmente, a cidade de Florianópolis envia cerca 90% de todo o resíduo 
coletado para o aterro. Desse montante, 65 mil toneladas, o equivalente a 37% do 
resíduo produzido, corresponde à fração orgânica. O Município despende anualmente 
milhões de reais para que uma empresa faça o transporte e o aterro de grande parte do 
resíduo orgânico coletado e que deveria ser compostada, de acordo com o artigo 36, da 
PNRS. Nós do mandato do Vereador Marquito defendemos uma gestão de resíduos 
sólidos descentralizada, com participação social, focada na redução progressiva do envio 
desses resíduos para o aterro sanitário em Biguaçu. 
 Você sabia que aprovamos  em Florianópolis a Lei da Compostagem? (uma lei 
inédita que se tornou referência nacional). Compostando os resíduos o município de 
Florianópolis desvia recurso para uma política municipal de pagamento por serviços 
ambientais destinado aos pátios institucionais da COMCAP e às cooperativas e 
associações de compostagem. Estamos falando de mais de R$ 20 milhões de reais em 
geração de emprego e renda . 
 O protagonismo de Florianópolis se destaca, inclusive, pela diversidade  
de tipologias de compostagem, havendo experiências institucionais em postos  
                              de saúde e escolas, experiências comunitárias e privadas. 
 
 



Gestão de Resíduos 
 
O que fizemos: 
.     SUBVENÇÃO SOCIAL LOA 2018 -  Instituir a Rede Municipal de Compostagem 
e Agricultura Urbana - Instituto ÇaraKura; 
 
.     CPI da Taxa de Coleta dos Resíduos Sólidos; 
 
.     REQUER À COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO QUE 
REALIZE AUDIÊNCIA PÚBLICA, PARA DISCUTIR O PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº1.664/2017, QUE DISPÕE SOBRE A TAXA DE MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS;  
  
.     PLC 01690/2017 - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE CONFECÇÃO  
E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS. 
 
 
 



 
.     Lei Ordinária n° 10.501 de 2019 - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 
RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS NO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS; 

 
.      PL 17.962/2019 - DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DAS TAXAS MUNICIPAIS DE 
REGULARIZAÇÃO E LICENCIAMENTO PARA ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE 
CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS FORMADAS POR 
PESSOAS FÍSICAS DE BAIXA RENDA, QUE EXERÇAM SUAS ATIVIDADES NO 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. 
  
 
.     EMENDAS (de programa ) PROPOSTAS PELO MANDATO – LDO: 
 
           - CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO COMUNITÁRIA DE      
 RESÍDUOS ORGÂNICOS;    
           - CRIAÇÃO DO PROGRAMA FLORIANÓPOLIS CAPITAL LIXO ZERO. 
      
 

 
 



 
.     EMENDAS (de prorama ) PROPOSTAS PELO MANDATO – LDO: 
 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO COMUNITÁRIA DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS;  
- CRIAÇÃO DO PROGRAMA FLORIANÓPOLIS CAPITAL LIXO ZERO; 
 
EMENDAS (de atividades ) PROPOSTAS PELO MANDATO – LOA: 
- AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VALORIZAÇÃOP DE RESÍDUOS ORGÂNICOS 
NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS; 
 
.      AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO AO ÓRGÃO COMPETENTE 
A INSTALAÇÃO DE NOVOS PÁTIOS DE COMPOSTAGEM QUE VISEM A GESTÃO 
COMUNITÁRIA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS NOS SEGUINTES LOCAIS: ECO  
PONTO DA COMCAP NO MORRO DAS PEDRAS, HORTO DA FLORAM NO  
RIBEIRÃO DA ILHA, PARQUE DO PACUCA NO CAMPECHE (SUL DA ILHA),  
NA REVOLUÇÃO DO S BALDINHOS NO MONTE CRISTO (CONTINENTE) E  
NO CANTO DAS CORUJAS NO RIO VERMELHO EM PARCEIRIA COM A A 
MORV E CASA DA CULTURA (NORTE DA ILHA) FLORIANÓPOLIS. 
 
 



.     SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO E 
INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO, VISANDO INCLUIR AS FAMÍLIAS DOS CATADORES 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS QUE FAZEM PARTE DAS ASSOCIAÇÕES CADASTRADAS 
JUNTO À COMCAP, NO ALUGUEL SOCIAL DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DO 
COVID-19; 
 
.     SOLICITA O ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, VISANDO INCLUIR NO FUNDO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO AS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS CADASTRADOS JUNTO À COMCAP, DURANTE O PERÍODO DA 
PANDEMIA DO COVID-19; 
 
.     AMPLIAÇÃO DO CALENDÁRIO E DO NUMERO DE VEÍCULOS/CAMINHÕES QUE 
EFETUAM A COLETA SETIVA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS; 
 
.     VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS/CAMINHÕES QUE  
EFETUAM A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, BEM COMO 
PROMOVER UMA AMPLA CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO E INCENTIVO                 .  
.                             POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÃNCIA DA RECICLAGEM. 

 
 



.      AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO INSTALAÇÃO DE 
CONTENTORES E CONTAINER PARA A COLETA SELETIVA NOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
E VIAS DE ACESSO EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, E A CRIAÇÃO DE NOVOS 
PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEVS) PARA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 
COM SEPARAÇÃO NA FONTE; 
 
.      SOLICITA A COMCAP A INCLUSÃO DOS SEGUINTES BAIRROS NO ROTEIRO 
DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS E INSTALAÇÃO 
DE CONTENTORES PARA A COLETA DE RESÍDUOS : RIO TAVARES, CAIACANGA, 
TAPERINHA, CAIEIRA DA BARRA DO SUL, RIBEIRÃO DA ILHA, SERRINHA, NO 
TRECHO DO ERASMO ATÉ A LAGOA DO PERI, PRAIA DA SOLIDÃO, PONTA DAS 
CANAS, MONTE VERDE, AGRONÔMICA, CAMPECHE, SACO GRANDE, COSTA DE 
DENTRO, SACO DOS LIMÕES, CENTRO, ALTO DA CAIEIRA, TAPERA, MONTE 
VERDE, RIO VERMELHO; 
 
.     AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SOLICITANDO RELAÇÃO AO 
RECOLHIMENTO ADEQUADO E REGULAR DOS RESÍDUOS HOSPITALARES NOS 
POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 
 
 



Gestão de Resíduos  

 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
.  Os dados oficiais da COMCAP demonstram que a economia que poderá ser gerada com 
o desvio do aterro de 80% dos resíduos orgânicos, como obrigatoriedade imposta pela Lei 
da Compostagem para 2024, poderá chegar ao montante de aproximadamente 20 
milhões de reais. Por meio de um programa de pagamento por serviços ambiental, 
proporemos ações para a geração de emprego e renda às associações e cooperativas de 
reciclagem e compostagem no município de Florianópolis.    
. Fomentar a destinação adequada de resíduos orgânicos dentro de uma perspectiva de 
gestão comunitária e descentralizada, oferecendo por meio da destinação da subvenção 
social, formações teóricas e técnicas sobre as diversas tipologias de compostagem a 
escolas, coletivos, conselhos comunitários, instituições, projetos, universidades, 
organizações não governamentais e indivíduos em geral, multiplicando o conhecimento e 
a prática da compostagem e da agricultura urbana em Florianópolis. 
. Acompanhar a regulamentação da Lei da Compostagem. 
. Solicitar aos órgãos competentes a instalação de novos pátios institucionais de 
compostagem, de Ecopontos, de contentores e de containers para a coleta seletiva nos 
espaços públicos e vias de acesso em todo território municipal. 
  



Educação ambiental, sanitária e alimentar  
O que pensamos:  
A promoção da educação ambiental, sanitária e alimentar é fundamental para que o 
direito humano à alimentação adequada e saudável e o direito à saúde sejam 
realidade em Florianópolis. O município já tem uma lei (5481/99), que instituiu a 
Política Municipal de Educação Ambiental, sob responsabilidade da Fundação 
Municipal de Meio Ambiente de Florianópolis. Nela estão previstas ações de 
educação formal, nas escolas, e não-formal, voltada conscientização de toda a 
população, de desenvolvimento e pesquisa, de capacitação de profissionais, entre 
outras, que não estão efetivamente sendo colocadas em prática. O trabalho fica 
restrito à iniciativas como a do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de 
Grupo (Cepagro), que mantém projetos de educação agroecológica em duas escolas, 
uma delas a Escola Estadual Básica Januária Teixeira da Rocha, no Campeche. A 
metodologia usada concilia o calendário agrícola e o escolar e trabalha a educação 
ambiental a partir de três eixos centrais: compostagem, horta agroecológica e 
alimentação saudável. Um modelo que poderia ser replicado em toda a rede 
municipal de ensino. É necessária a destinação orçamentária adequada para a 
efetiva implementação da Política Municipal de Educação Ambiental a partir de  
uma visão transdisciplinar, sistêmica e intersetorial. 

 
 



Educação ambiental, sanitária e alimentar 
 
O que fizemos: 
. EMENDAS (de atividades ) PROPOSTAS PELO MANDATO  - LOA: 
-  PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL; 
 
.   SUGERINDO INCLUIR NO PROJETO RUA DA EDUCAÇÃO, NO RIO VERMEHO, UMA 
UNIDADE DE HORTA COMUNITÁRIA E UM PÁTIO DE COMPOSTAGEM COMUNITÁRIO COM 
INTUITO DE AGREGAR POTENTES FERRAMENTAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NESTE 
PROJETO; 
 
.    AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, SUGERINDO PROVIDÊNCIAS VISANDO AO 
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁTER EDUCACIONAL E AMBIENTAL 
NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS; 
 
.    AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL SOLICITANDO A INSTALAÇÃO DE PONTOS DE 
ENTREGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E AÇÕES  
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DA CAIACANGA, TAPERINHA E CAIEIRA DA  
BARRA DO SUL, NO RIBEIRÃO DA ILHA. 
 
 



 
 

Educação Ambiental, Sanitária e Alimentar 
 
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Construir uma proposta de projeto político pedagógico para 
instituir nas escolas de forma transversal e intersetorial a temática 
da educação ambiental, alimentar e sanitária. 
 
 



Zoneamento Ecológico  
 
O que pensamos:  
 O zoneamento ecológico é um instrumento para planejar e ordenar o 
território brasileiro, harmonizando as relações econômicas, sociais e ambientais 
que nele acontecem. Demanda um efetivo esforço de compartilhamento 
institucional, voltado para a integração das ações e políticas públicas territoriais, 
bem como articulação com a sociedade civil, congregando seus interesses em 
torno de um pacto pela gestão do território. 
 
O que fizemos: 
SOLICITA ELABORAÇÃO DE DECRETO PARA REGULAMENTAR O ARTIGO 15 DO 
DECRETO -LEI Nº 57, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966, QUE IMPOSSIBILITA A 
INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA COBRANÇA DO IPTU E DO ITR PARA OS 
IMÓVEIS DESTINADOS À EXPLORAÇÃO EXTRATIVISTA VEGETAL, AGRÍCOLA, 
PECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL. 
 



Zoneamento Ecológico 
 

 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Em 2024, ocorrerá a revisão do Plano Diretor de Florianópolis, o mandato 
apresentará as seguintes emendas: 
 
i) zoneamento das áreas prioritárias apresentadas pelo Plano Municipal da 
Mata Atlântica; 
ii) zoneamento das áreas em que residem povos e populações tradicionais; 
iii) zonas especiais de produção agroecológica; 
iv) zonas especiais de produção agroflorestal. 

  
 

  



Plano de Gerenciamento Costeiro e o Projeto Orla  
 

O que pensamos: 
 O município de Florianópolis encontra-se para o GERCO no Setor 
3 Central, e precisa fazer com que o Comitê Temático Regional funcione e 
que dê continuidade à revisão e compatibilização do ZEEC e PGZC com o 
Plano Diretor Municipal, bem como a continuidade dos demais 
instrumento de Gestão Costeira, dentre eles o Projeto Orla. O Projeto 
Orla é um é um dos instrumentos do Gerenciamento Costeiro Integrado 
(GERCO), cuja elaboração é de responsabilidade dos municípios, 
juntamente com a Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla.  



Plano de Gerenciamento Costeiro e o Projeto Orla  
 

Em Florianópolis iniciou-se os trabalhos de elaboração do Projeto Orla 
em 2001, com oficinas piloto em Santo Antônio de Lisboa; foi retomado 
o Projeto Orla em Florianópolis nos anos de 2011 e 2013, quando da 
realização de um Seminário de lançamento do Projeto Orla; o município 
foi divisão em 8 Setores para uma melhor identificação dos problemas e 
a possibilidade de maior número de pessoas participando das oficinas, 
tendo sido realizadas oficinas e elaboração dos Planos de Gestão 
Integrado (PGI) da Orla de Florianópolis até 2014. Foram realizados 
Seminários Setoriais e diversas oficinas, com uma boa participação social, 
foram finalizados os PGIs dos Setores 6 (Leste-Sul) e 3 (Norte), foi iniciada 
as oficinas do Setor 5 (Costa da Lagoa). Portanto, há a necessidade de 
continuidade desse processo nos 08 Setores do município de 
Florianópolis e a formação de comissões setoriais e municipal do Projeto 
Orla. 
 
 
 
 



 

Plano de Gerenciamento Costeiro e o Projeto Orla 
  

 
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
.  Solicitar aos órgãos competentes a instituição do Gerenciamento 
Costeiro e do Plano Orla, que visa orientar a utilização dos recursos na 
Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de 
sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico 
e cultural. 
 



Gestão de Praias 
 

O que pensamos 
 

O município de Florianópolis entrou assinou o Termo de Adesão à 
Gestão de Praias no ano de 2019, que estava em análise, mas pelo 
fato do município possuir várias ações judiciais federais, o processo 
do TAGP encontra-se suspenso por causa das ações judiciais. A 
possibilidade da transferência da gestão de praias marítimas aos 
municípios costeiros é, portanto, uma tentativa não apenas de 
encarar uma realidade - concretizando um fato que as prefeituras já 
enfrentavam cotidianamente, mas de maneira limitada e sem  
acesso aos recursos financeiros - como também de tentar  
equalizar a gestão territorial e os órgãos competentes, buscando 
respostas mais rápidas e adequadas aos problemas locais.  



 

 

Gestão de Praias 
 

 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
 
. Acompanhar o processo em relação ao  Termo de Adesão à 
Gestão de Praias, assinado pelo poder público municipal no ano de 
2019, mas pelo fato do município possuir várias ações judiciais 
federais, o processo do  TAGP encontra-se suspenso por causa das 
ações judiciais.  
 
 



Economia Ecológica 
 
O que pensamos: 

Não há certezas sobre o futuro da civilização humana, nem como será 
uma economia que opere nos limites do planeta. É certo que os dilemas 
estão postos, muitas opções terão que ser feitas e essas mudanças terão 
que ocorrer objetiva e subjetivamente. Se insistir em caminhar em linha 
reta, a humanidade enfrentará problemas drásticos ecológicos, que terão 
inevitavelmente consequências econômicas. Muitos deles já estão 
presentes e são irreversíveis. Se ousar mudar, a civilização humana terá 
que ser outra em termos econômicos, seja na produção, seja na 
distribuição, seja no consumo. Esse nó górdio começa a ser desatado, 
mas só o futuro dirá exatamente para onde iremos.  
 
 



Economia Ecológica 
 
O que fizemos: 
 Protocolamos memorando para instituir   um grupo de 
trabalho – GT, no âmbito Frente Parlamentar em prol das Unidades 
de Conservação e da Frente Parlamentar do Saneamento, para 
analisar as peças orçamentárias sob a perspectiva socioambiental. 
 
 
Nossas propostas  (por isso precisamos continuar): 
Analisar e propor emendas às peças orçamentárias sob a 
perspectiva socioambiental, com o enfoque da economia 
ecológica. 
 
 
 
 




