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QUEM É MANU VIEIRA?

Sou manézinha da ilha, vereadora de primeiro mandato, gradu-
ada e mestre em Nutrição pela UFSC, com MBA em Gestão de 
Negócios.

Trabalho desde os 16 anos, mas foi quando resolvi empreender 
e ser dona de restaurante que percebi que perdia muito mais 
tempo brigando contra a burocracia do que investindo no 
crescimento do meu negócio e minha equipe.

Isso me motivou a entrar na política, pois percebi que a mudan-
ça precisava ser feita. Conheci o NOVO, vesti a camisa, e hoje 
trabalho para que Floripa tenha mais liberdade, que o pagador 
de impostos tenha seu dinheiro respeitado e que o poder público 
tenha muito mais eficiência.

Temos muito a fazer para termos a cidade que a gente sempre 
sonhou e estou disposta a trabalhar para isso.

Contem comigo.
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COMPROMISSOS DO MANDATO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEFENDER SEMPRE A
LIBERDADE

A liberdade é a base da civilização, 
sem ela não temos democracia ou 

instituições que funcionem. Seja para 
empreender ou tomar decisões a que 
dizem respeito apenas a si próprio, a 

liberdade é peça chave e por isso 
mesmo este é meu valor principal.

LUTAR CONTRA O AUMENTO DE
IMPOSTOS

Cada centavo que vai para o governo, 
é um centavo a menos na mão 

do cidadão. Já pagamos muitos 
impostos, por isso serei sempre 

contra qualquer aumento.

BASEAR-SE EM DADOS TÉCNICOS

Qualquer lei precisa ser avaliada dos 
seus impactos com dados técnicos. 

Uma lei não é boa se sua intenção é boa, 
e sim se seu impacto é positivo no 

dia a dia da população.

RESPEITO AO PAGADOR DE
IMPOSTOS

É impossível querer menos impostos 
se não formos responsáveis com 

os gastos públicos. Por isso um dos 
meus compromissos é sempre priorizar 

quem paga a conta: o cidadão!

COMBATE À PRIVILÉGIOS

Se todos somos iguais perante a lei, 
não podemos ter grupos que detenham 

privilégios em detrimento dos demais. Por 
isso não só abri mãos dos privilégios 
que vereadores tem, como também 

me esforcei ao máximo para economizar
seu dinheiro. São mais de R$ 200 mil

economizados em dois anos de mandato.
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GABINETE EM NÚMEROS

INDICAÇÕES

15
REQUERIMENTOS

33
DILIGÊNCIAS, PARECERES

E VOTOS DE VISTA

188
EMENDAS

147
MEMORANDOS, OFÍCIOS

E REPRESENTAÇÕES

282
PROJETOS DE LEI

20

O TRABALHO QUE VOCÊ NÃO VÊ
EM DOIS ANOS DE MANDATO:
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FISCALIZAÇÕES

FISCALIZAÇÕES E DENÚNCIAS
Uma das funções mais importantes de um vereador é fiscalizar atos do executivo. É através da fiscalização que garantimos que o SEU dinheiro não seja desperdiçado.
Mas não apenas isso: Fiscalizar traz eficiência e transparência, que é uma das minhas prioridades. Então separei situações que meu mandato fiscalizou e acompanha de
perto.

Essas foram algumas das fiscalizações do meu mandato, mas se tiver alguma denúncia ou demanda 
é só entrar em contato no WhatsApp no número (48) 99166 4722 ou ou ler esse QR Code

AVENIDA DAS RENDEIRAS

Problemas:
• Execução da obra;
• Acessibilidade,

Resolução: Encaminhamento ao MP com 
fiscalização in loco e apoio da AMOLAGOA, 
discussão dos problemas de acessibilidade, 
• pisos podotáteis e sinalizações, apontamen-
tos em relação ao acabamento

SC 406

Problemas: 
• Impacto no trânsito e insegurança com má 
sinalização
• Alteração de projeto

Resolução: Presença na reunião com entida-
des no local e confecção de um documento 
com sugestões para sinalização da obra e 
maior segurança, baseado em normas do 
DNIT.

ETE INGLESES

Problemas:
• Execução, 
• Aditivos de prazo, 
• Aditivos de valor, 

Resolução: Reunião ampliada com a CASAN para 
saber sobre cronograma de entregas de obras da 
cidade.

IVO SILVEIRA

Problemas: 
- Calçadas irregulares
- Pavimento com problemas 
- Ausência de sinalização 

Resolução: Ofício encaminhado a SMI, solicitando 
que a empresa responsável pela obra realizasse 
as devidas correções apontadas em relatório 
enviado.
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SANEAMENTO

A CASAN presta um péssimo serviço 
para Florianópolis, isso se reflete nos 
preocupantes indicadores:

Obras que possuem anos de atrasos; 
perdas de 43,85% da nossa água na 
distribuição; apenas 57,84% do esgoto é 
tratado!

Florianópolis é a maior fonte de receita 
da CASAN, porém não recebe investi-
mentos à altura. Para se ter ideia, desde 
2012, a CASAN investiu apenas 34,3% do 
previsto no contrato de programa.

Por isso, em 2022,  realizei uma agenda 
de fiscalização e pressão na CASAN com 
as seguintes ações:

• Uma reunião ampliada;
• Duas reuniões com a ARESC (Agência 
reguladora do contrato);
• Fiscalizações nos rompimentos das 
adutoras;
• Visita técnica na ETE Rio Tavares;
• Visita técnica na ETE Ingleses;
• Visita técnica estação elevatória Rua 
do Ipê Roxo;
• Uma audiência pública;

Esses fatos culminaram na aplicação de 
uma multa de R$ 1.5 milhão por parte do 
Executivo, além de compromisso do 
executivo na revisão do contrato.executi-
vo na revisão do contrato.

AGENDA DE PRESSÃO NA CASAN

Nos últimos anos, mais de R$
750 milhões deixaram de ser
investidos em Florianópolis!
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RETROFIT

OPORTUNIDADE PARA FLORIPA
Retrofit, ou requalificação imobiliária, é uma técnica que trans-
forma prédios abandonados em lugares bonitos e funcionais.
Por mais positivo que seja, nossa atual legislação impede que 
muitos imóveis possam ser requalificados, sendo empurrados 
para a ilegalidade.

Como consequência da burocracia, surgem imóveis obsoletos, 
áreas largadas ao descaso ou subaproveitadas na cidade, redu-
ção da oferta de imóveis, que por sua vez aumenta o custo do 
aluguel. É esse cenário que o Retrofit quer mudar.

Retomei a discussão do projeto iniciada pelo Bruno Souza, 
enquanto vereador em 2018,  apresentando um substitutivo 
global atualizando e melhorando o projeto.

Com ele, quero reduzir a burocracia para reformar e requalificar 
prédios, facilitando alterações de uso, simplificando trâmites na 
prefeitura, permitindo assim que regiões da cidade ganhem 
mais vida e segurança.

Atualmente ele tramita na Comissão de Viação e tem tudo para 
ser uma vitória para a cidade em 2023, sendo de fundamental 
importância na revitalização do centro-leste, por exemplo.
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CCJ da câmara aprova parecer de Manu Vieira, pela tramitação do Plano Diretor

PLANO DIRETOR

APROVADO NA CCJ MEU PARECER
SOBRE O PLANO DIRETOR

• Fiz 57 sugestões na consulta pública 
da prefeitura, sendo 15 aprovadas.
• Criei um material de comunicação 
educativo nas redes sociais.
• Diversas reuniões com entidades para 
mapeamento de problemas.
• Voto de Vistas na CCJ, com 70 pági-
nas.
• 30 Emendas de minha autoria incluí-
das na CCJ.

Na última reunião de 2022, que durou 
mais de 4 horas devido a extensa 
discussão, a Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara Municipal aprovou 
meu parecer, com 4 votos, pelo segui-
mento da matéria.

Agora, o texto, incorporado das emen-
das, seguirá tramitando nas comissões 
de mérito, o que acontecerá em 2023.

A lei que mais impacta a sua vida na 
cidade, está tramitando na câmara 
municipal. O plano diretor precisa ser 
revisto a cada 10 anos conforme o 
estatuto das cidades, mas mais do 
que uma obrigação, revisar nosso 
atual plano diretor indispensável.

A nossa atual lei do plano diretor é 
terrível, impediu o crescimento 
sustentável, causou danos econômi-
cos e ambientais, além de criar um 
cenário de extrema insegurança jurídi-
ca. Não à toa que, 99% de todo m² 
construído na cidade é irregular.

Por isso tomei como prioridade me 
aprimorar e estudar muito bem a 
legislação. Acompanhei todas as audi-
ências públicas e já obtive vitórias 
importantes na pauta:
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FLORIPA 5G

FLORIPA MAIS CONECTADA
Florianópolis é destaque nacional quando o assunto é conexão. O 5G chegou à capital graças
ao projeto apresentado na câmara em 2021.

Fui autora do Floripa 5G, projeto que modernizou a legislação sobre insta-
lação de antenas, o que permitiu a chegada do 5G a Florianópolis.

Antes da nova legislação, o processo de aprovação de uma nova antena era 
extremamente demorado. Segundo dados da própria prefeitura, o tempo 
de análise de todas as antenas necessárias para cobertura em Florianópo-
lis ultrapassaria 100 anos. Nesse prazo já existiria o 6G antes de Florianó-
polis ter o 5G.

A lei fez Florianópolis subir 75 posições no Ranking Cidade Amiga do 5G, 
que avalia a facilidade regulatória para implementação da tecnologia. E 
nos tornou destaque nacional, como o maior crescimento na região Sul.

Mas isso mudou com a aprovação do Floripa 5G
e com a derrubada do veto parcial ao projeto,
construído junto ao próprio executivo.



EI, EMPREENDEDOR!

QUER SABER
COMO EU QUERO
FACILITAR
A SUA VIDA?
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FLORIPA QUE EMPREENDE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VOTO DE MINERVA NO TAT

Protocolei um projeto que melhora a representatividade do paga-
dor de impostos no Tribunal Administrativo Tributário.

Hoje o tribunal conta com 5 representantes do poder público e 4 
dos pagadores de impostos, além disso, em caso de empate, o 
voto de desempate é feito pelo presidente, que também é indicado 
pela prefeitura.

É aí que entra meu projeto (PLC 1909/2022), que altera a regra de 
desempate, seguindo a mesma lógica já utilizada em âmbito fede-
ral e estadual, ou seja, em caso de empate, vence a tese mais favo-
rável ao contribuinte.

O PLC segue tramitando na Comissão de Trabalho e Orçamento, 
para então ir a plenário.

DOMICÍLIO FISCAL

Protocolei projeto que facilita a regularização e a operação de ativi-
dades econômicas, de pessoas jurídicas ou físicas não estabelecidas, 
para elegerem como domicílio fiscal o endereço da Casa do Empre-
endedor.

Com isso, profissionais autônomos, por exemplo, não precisarão mais 
alterar o IPTU de sua residência para comercial.

O projeto está na CCJ e passará ainda pelas Comissões de mérito.

PROJETOS QUE FACILITAM A VIDA
DO EMPREENDEDOR
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FLORIPA QUE EMPREENDE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IPTU AUTODECLARATÓRIO

Quero desburocratizar a alteração da inscrição imobiliária de 
comercial para residencial.

Por isso, protocolei um projeto que torna o processo mais simples,  
autodeclaratório, bastando ao pagador de impostos apenas proto-
colar um pedido de alteração.

A Prefeitura terá 30 dias para analisar o pedido, caso o prazo vença, 
a aprovação será tácita.

O projeto está atualmente na CCJ.

MAIS VALIDADE PARA CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO

Protocolei um projeto que aumenta a validade da Certidão Negativa 
emitida pela prefeitura

Hoje, ao invés de 60 dias, com o projeto, esse documento importante 
teria validade por 180 dias, um prazo 3 vezes maior.

Maior prazo dá mais tempo para o cidadão resolver seus problemas.

O projeto já foi aprovado pela CCJ e Comissão de Trabalho e Orça-
mento, estando atualmente para ser votado em plenário.

PROJETOS QUE FACILITAM A VIDA
DO EMPREENDEDOR
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EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO AGORA É ATIVIDADE
ESSENCIAL
Sou vice-presidente da comissão de educação na Câmara, onde presidi 
diversas audiências públicas e reuniões ampliadas, especialmente sobre 
a volta às aulas no fim da pandemia.

Fui autora da Lei que tornou a Educação como atividade essencial, o 
que garante que escolas não possam ser fechadas por um motivo qual-
quer.

Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)

Por isso solicitei uma reunião ampliada com a secretária de educação, 
onde o secretário garantiu que exigirá dos diretores que as escolas 
cumpram os requisitos de divulgação da nota na próxima edição.

Boas políticas públicas dependem de indicadores e
o principal indicador da educação é o IDEB, mas
Florianópolis apresenta uma baixa adesão na
prova.
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Criei um edital para destinar minhas emendas parlamentares para entidades que fomentem a educação e o empreendedorismo. Consegui trazer para Florianópolis, junto
ao Deputado Estadual Bruno Souza, mais de R$ 6 Milhões em investimento. 

EMENDAS PARLAMENTARES

CONSTRUINDO FLORIPA: R$ 6 MILHÕES EM
EMENDAS

TOTAL:  R$ 6.175.100,00
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FRENTE PARLAMENTAR

•••••••••••••••••••••••••••••••

A Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico tem por objetivo aproximar o setor
produtivo do legislativo.

FRENTE PARLAMENTAR
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Analisamos 34 projetos ao longo de 
dois anos e os pareceres foram:

29 pela rejeição
05 pela aprovação

Dentre os projetos analisados neste 
ano, vale citar o plano diretor, além 
dos meus projetos do retrofit, voto 
de Minerva no TAT e o que estende o 
prazo das CNDs em Florianópolis.

É comum surgirem projetos que 
impõem custos ao empreendedor e, 
portanto, é justo que quem sempre 
paga a conta possa opinar sobre 
aquilo que tramita dentro da Casa 
Legislativa.

Como presidente da Frente, tenho a 
oportunidade de conduzir os traba-
lhos dos quais já obtivemos resulta-
dos importantíssimos.



"O Brasil é o país do futuro, mas para tanto é preciso decidir que o 'futuro' é amanhã.
E, como bem sabem, isto significa que as decisões difíceis têm que ser tomadas hoje.”

ManuVieiraSC manuvieira.com

Esse jornal NÃO é feito com o seu dinheiro

- Margaret Thatcher


