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NOTA DE REPÚDIO 
 

As entidades comunitárias abaixo, que representam os bairros do 

Distrito de Santo Antônio de Lisboa, vêm a público manifestar completo REPÚDIO 
ao processo de revisão do Plano Diretor de Florianópolis apresentado pela 

Prefeitura. 
 
REPUDIAMOS o processo autoritário e antidemocrático de Revisão do 

PD, pois retirou dos membros da nossa comunidade a oportunidade de estudar, 
compreender, analisar e propor a revisão para nosso Distrito, por meio de oficinas 

acompanhadas de material como mapas, cartogramas, proposta e tabelas de uso e 
ocupação do solo. 

 

  REPUDIAMOS a proposta de revisão do PD pretendida pela Prefeitura 
de aumento de gabarito (verticalização) e consequente adensamento populacional, 

em nossos bairros, sem a prévia infraestrutura como rede coletora de esgoto, 
sistema viário, vagas suficientes em creche e escola. 
 

  REPUDIAMOS a propaganda enganosa que a Prefeitura faz do instituto 
da Outorga Onerosa do Direito de Construir - OODC, anunciando que será a solução 

para resolver todos os problemas de infraestrutura da cidade. 
 
  REPUDIAMOS a omissão da Prefeitura em não ter criado, desde 2014, 

o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU para receber os valores da 
OODC, com a devida prestação de contas. 

 
  REPUDIAMOS a omissão e negligência da Prefeitura em não ter 

atualizado os dados do Geoprocessamento, desde 2014, o que proporcionou que a 
Prefeitura licenciasse um prédio sobre um curso d’água natural, matando a Bica 
d’água dos Tanques das Lavadeiras de Santo Antônio de Lisboa, tombados pelo 

Patrimônio histórico. 
 

  REPUDIAMOS a falácia da Prefeitura em prometer que todos os 
problemas inerentes à ocupação desordenada e ilegal serão solucionados com o 
novo Plano Diretor. 

 
  REPUDIAMOS o engodo da Prefeitura em prometer aumentar a oferta 

de moradia popular com o novo Plano Diretor. 
 
  Não compactuamos com retrocessos e com propostas que poderão 

gerar um colapso na nossa cidade. 
 

  Por meio desta NOTA DE REPÚDIO reafirmamos nossa luta em defesa 
da qualidade de vida de nossos bairros e da cidade e por um Plano Diretor 
participativo! 

   
 

Associação dos Moradores de Cacupé – AMOCAPÉ 
Associação dos Moradores de Santo Antônio de Lisboa – AMSAL 

Associação do Bairro de Sambaqui - ABS 


