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A -PERGUNTAS SOBRE ÁREAS VERDES E PONTA DO CORAL

1)No processo histórico de ocupação da Ilha a população em geral no distrito sede ocupava as áreas vazias, da orla e 
de marinha, como espaço aberto para praticas de esporte e lazer. Apesar dos enormes vazios e áreas subutilizadas 
existentes, passo a passo essas áreas de uso comum, foram desaparecendo com a criação de aterros para solução do 
sistema de trânsito e mobilidade urbana, para estacionamentos, equipamentos e prédios administrativos dos poderes 
executivos, judiciário e legislativo, que vão desde o elevado do CICaté o elevado da Costeira/ Aeroporto.

Diante disso, há mais de 10 anos, as leituras comunitárias dessa região e seu entorno, no processo de elaboração do 
Plano diretor, tem mapeado os vazios da orla, nas áreas de aterro, para reparação social do direito ao lazer das 
populações dos morros e do seu entorno.

Qual a proposta do programa de governo do candidato para uso e ocupação destas áreas e a reparação social do 
direito à Áreas Verdes, ao Esporte e Lazer e, de Acesso à Orla para as populações dos morros e do seu entorno?

R: Temos clareza que há grande déficit de áreas verdes no espaço urbano de Florianópolis, e nosso programa 
de governo tem diversas propostas para criação, expansão e qualificação dessas áreas nos diversos bairros da 
cidade, incluindo equipamentos para utilização desses espaços com atividades de lazer, esporte, arte e cultura. 
Entendemos que esse déficit é generalizado na cidade, não se restringindo as áreas citadas no questionamento,
de forma que a proposta do programa de governo busca viabilizar a disponibilização dessas áreas em diversos 
espaços, procurando atender todos os bairros da cidade. Para tanto necessário um diagnostico e identificação 
de espaços no território do município que poderão ser destinados para implantação dessas áreas.

2)Na busca da requalificação urbana e apropriação coletiva  do entorno da Beira Mar Norte,  as leituras comunitárias do 
Plano Diretor do Distrito Sede Central, aponta para transformação da área não tombada do Exército na Rua Bocaiúva 
em AVL - Área Verde de Lazer e Cultural de acordo com a vocação ambiental e do patrimônio histórico da área. Em 
contrapartida, aos interesses imobiliários do Exército, foi proposto que seja estendido para outra Área do Exército, na 
Rua Bocaiuva, de fronte do Shopping Beira Mar, o mesmo zoneamento de seu entorno imediato.

Porem, é sabido que esta proposta encontra resistência frente aos interesses privados, articulados com as elites 
politicas da cidade, para atender aos desejos dos proprietários do Shopping de manter a liberação visual da paisagem 
da orla ao seu empreendimento e, também para atender aos interesses dos setores imobiliários e da construção civil 
que buscam privatizar a área pública da União ocupada pelo Batalhão do Exército, para tanto buscam destombar a área
tombada e alterar o restante do zoneamento da área.

Parte integrante desta vontade das elites, foi o acordo de gabinetes a portas fechadas, articulados pela família Amin, 
Esperidião e João Amin, que buscam aprovar a criação uma Praça na área do Exército na frente do Shopping, em 
contra partida da alteração do zoneamento e privatização da área do Batalhão do Exército. Essa proposta não tem 
amparo ou participação do interesse da população, e nem dos órgãos do Planejamento Urbano e do Patrimonio Público,
apenas servirá para valorizar paisagisticamente os empreendimentos privados do entorno que ocuparam com suas 
edificações quase que a totalidade de seus terrenos.

Diante do exposto qual será a postura do candidato para administrar este conflito de interesse entre os objetivos 
privados que busca privilégios e os comunitários que buscam a qualificação urbana do entorno da Avenida Beira Mar e 
a apropriação coletiva dos espaços naturais e do patrimônio histórico existente para equipamentos de apoio ao Lazer e 
Cultura?

R: A constatação que o centro urbano de Florianópolis sofreu um processo de expansão sem qualquer cuidado 
com a manutenção de áreas verdes é fato; a proporção de áreas verdes nessa região da cidade esta muito 
aquém do mínimo recomendável para uma cidade saudável. Desse modo a coligação fara toda a gestão 
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necessária para impedir alterações de zoneamento que impliquem na expansão dessa ocupação, e 
deliberadamente procurará ampliar os limites das AVLs, notadamente na perspectiva de termos um espaço 
urbano que concilie a ocupação com manutenção de espaços naturais em o que concorram para a melhoria da 
qualidade de vida da população.

3) A Luta pela Criação do PARQUE CULTURAL DAS 3 PONTAS, desenvolvida pelo Movimento Ponta do Coral 100% 
Pública, faz parte do processo histórico da luta popular pela construção de uma cidade democrática, 
socioespacialmente inclusiva e ambientalmente sustentável, solidária com sua tradição cultural e as demandas de seu 
povo.

Esta luta não busca privilégios particulares ou de coletivos, mas o bem comum. Por isso atua amparada e no 
alargamento do direito e deveres individuais e coletivos, presente na legislação da Política Urbana, do Patrimônio 
Histórico, da Politica Ambiental e dos Povos Tradicionais, e via de regra conta com o apoio dos órgãos gestores destas 
políticas nas esferas federais, estaduais e municipais, bem como do Ministério Publico Federal e Estadual, defensores 
dos direitos individuais e coletivos.

Este ano se soma a essa causa a UFSC, ao aprovar Resolução do CUn – Conselho Universitário da UFSC, 
manifestando interesse científico sobre o Manguezal do Itacorubi e seu entorno até a Ponta do Coral, para 
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão e como área de preservação ambiental sob responsabilidade 
compartilhada com a Floram na Gestão do Parque do Manguezal do Itacorubi, e ao mesmo tempo manifesta-se 
favorável a criação do Parque Cultural das 3 Pontas.

Diante deste processo de luta e resistência popular pela Ponta do Coral 100% Pública, que dura mais de 35 anos, e 
diante de todos os pareceres favoráveis dos órgãos da gestão das politicas públicas vinculadas ao uso e ocupações no 
território da Ponta do Coral, Ponta do Lessa e Ponta do Goulart, qual a posição do programa do candidato acerca da 
proposta de criação do Parque Cultural das 3 Pontas?

R: Nosso Programa de Governo assume compromisso expresso com a destinação da área para implantação 
efetiva do Parque Cultural das 3 pontas.

4) Que tipo de gestão a candidatura pretende adotar para as Áreas Verdes de Lazer da cidade?

R: Gestão integrada dos órgãos do executivo municipal com as organizações da sociedade civil, sempre 
procurando qualificá-las para a indução do uso comunitário, buscando parcerias com a comunidade para 
valoração, apropriação, e adequada proteção desses espaços.
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