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“A missão foi dada: representar o 1º mandato do partido NOVO na Câmara de Florianópolis. 
Uma responsabilidade que carrego com orgulho e recheada de propósito.

Honrar a confiança das pessoas com um mandato regido por valores liberais e com o horizonte 
de uma Floripa mais livre e das pessoas, é a jornada que traço com este 

mandato, acompanhada de uma equipe técnica e muito parceira.
Para construir esse mandato, sempre falta mais uma voz: a sua!

Acompanhe, participe e ajude a construir o futuro que queremos para Florianópolis.”

- Manu Vieira



O que é o NOVO?

   Partido Político fundado em 2011 por cidadãos que nunca 
se relacionaram com a política e resolveram sair da indignação para a ação.

   O NOVO defende a liberdade através de valores claros. É o único 
partido que faz processo seletivo para escolher seus candidatos, não utiliza 
fundo partidário e eleitoral, sendo financiado apenas pelos seus filiados que, assim 
como os mandatários, também precisam ser ficha limpa.

   Acesse o site e conheça mais: novo.org.br

Mv // 3



Mv // 4

Quem é Manu Vieira
    Manezinha da Ilha até os avós. Fui aluna de colégio público e sempre me 
dediquei para garantir meu espaço na Universidade. Me graduei e fiz 
Mestrado em Nutrição pela UFSC e tive a incrível oportunidade de ser 
professora na universidade onde me formei.

   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.

   Defendo as ideias da liberdade há uns bons anos, desde a criação do 
IFL/SC do qual fui sócio-fundadora. Em 2016, encontrei um projeto que 
colocaria em prática toda a minha vontade de mudar a política que 
conhecemos, descobri o NOVO, vesti a camiseta laranja e hoje luto por 
mais liberdade para Florianópolis.
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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 a 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 mão dos privilégios
que vereadores tem, mas também vou
ser sempre contra a criação de novos
privilégios para quem quer que seja.
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COMBATE À
PRIVILÉGIOS

ECONOMIA DO MANDATO

CARRO OFICIAL

ABRI MÃO DE:

DIÁRIAS E PASSAGENS

CELULAR OFICIAL

TENHO APENAS 4 ASSESSORES

DO INÍCIO DO MANDATO, ATÉ O DIA 31/05/2021 ECONOMIZEI
MAIS DE 50% DA VERBA DE PESSOAL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DEFESA DA ABERTURA
DAS ESCOLAS

ESCOLAS COMO ATIVIDADE ESSENCIAL

Florianópolis ficou 440 dias com escolas fechadas. Primeiro pela pandemia, depois pela greve dos servidores.
Indo na contramão da ciência, fomos a última cidade de Santa Catarina a voltar aulas na rede municipal. 
Um verdadeiro crime com nossas crianças.
Por isso a abertura de escolas foi uma prioridade no início do meu mandato.

Escolas: Ultimas a fechar, primeiras 
a abrir
   Protocolei o projeto que classifica 
Educação como atividade essen-
ciais, que se aprovado, escolas terão 
que ser as últimas a fechar e as 
primeiras a abrir em caso de novas 
medidas restritivas.

Atuação Legislativa:
   Como vice-presidente da Comis-
são de Educação da Câmara, orga-
nizei uma Reunião Ampliada e uma 
Audiência Pública para auxiliar na 
construção do retorno.

   Além disso, entrei com uma repre-
sentação contra todas as prefeitu-
ras da grande Florianópolis que 
haviam emitido um decreto fazendo 
novo lockdown nas escolas.

   O Ministério Público logo agiu e as 
crianças puderam voltar as salas de 
aula.

  Exceto as da rede municipal da 
capital, que seguiram prejudicadas 
por conta da greve, inclusive. Por 
isso fiz nova representação no MP, 
dessa vez contra o sindicato, para 
que a justiça agisse e garantisse o 
retorno as aulas.

   Após 69 dias de greve, a Justiça 
Catarinense determinou retorno 
das atividades, sob pena de multa. 
Após isso, houve um  acordo e final-
mente as aulas voltaram na rede 
municipal de Florianópolis.



FLORIPA 5G
PROJETOS
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Um projeto para trazer floripa para o futuro

   Há 100 anos, trabalhando para o 
Correio Francês, Antoine de Saint-
-Exupéry - que escreveu “O Pequeno 
Príncipe” pousava sua então moder-
níssima aeronave no Campo de 
Aviação do Campeche - não à toa, a 
principal via do bairro leva o nome 
da obra-prima do escritor francês. 
No compartimento de carga, 
vinham correspondências que 
ligavam nossa cidade ao resto do 
planeta.

  Felizmente, nossa comunicação 
viveu uma verdadeira revolução 
neste século, fazendo com que as 
cartas que Exupéry transportava 
parecessem inscrições rupestres se 
comparadas às videochamadas a 
custo marginal que fazem parte da 
nossa realidade.

  Agora imagine que para trazer 
cartas à Floripa, precisasse de nada

menos do que 100 anos para licen-
ciar sua atividade! Um processo de 
1920, acabando na era do 5G. Não 
parece nada razoável.

   Pois é justamente esse o prognós-
tico do tempo de licenciamento da 
infraestrutura necessária para o 5G, 
se não modificadas as leis da nossa 
cidade. Não podemos esperar para 
além das nossas vidas para ter uma 
cobertura de qualidade em Floripa.

   Por isso, propus o projeto Floripa 
5G - que destrava radicalmente o 
licenciamento de antenas de celular 
aqui na cidade. As premissas são 
simples:

• Nada de ir e vir - um requerimento 
basta.
• Cada um com seus problemas - 
Prefeitura não exigirá documentos 
sobre aspectos que não fiscaliza.

•  Prazos razoáveis - Licenças valem enquanto as estruturas 
estiverem de pé
•  Sinal em todos os lugares - fim das restrições de zonea-
mento
•   Licenciamento só para o que importa - dispensa de licen-
ças para seis tipos de estação*.

*Estações móveis; internas; sem impacto visual; em postes; em fachadas; ou de 
pequeno porte.



PROJETOS
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Mas Manu, e eu com isso?

O 5G é uma grande oportunidade para a nossa economia. São 5x mais 
antenas (que pagam aluguel), melhor renda com aplicativos, e internet 
das coisas - casas inteligentes que ajudarão você a poupar energia e 
dinheiro.

A cidade não vai ficar cravejada de
antenas?

Sim, mas isso não deve preocupar você. De fato, haverão mais antenas 
por toda a cidade, uma peculiaridade do 5G. No entanto, essas antenas 
são muito pequenas, do tamanho de uma garrafa térmica, mais ou menos. 
Você nem notará que elas estão lá. (Aliás, você já nota muito pouco. 
Já parou para pensar como o seu celular funciona dentro do shopping? 
Pode ter certeza que há uma estação escondida por ali.).

Manu, ouvi dizer que o 5G causa câncer/mata 
passarinho/[insira algo de ruim aqui]. 
É verdade?

Não. São literalmente milhares de estudos que investigam o efeito das 
ondas eletromagnéticas na nossa vida, que não encontraram nenhuma 
correlação entre ondas e danos à saúde. A radiação do 5G é segura e 
incrivelmente semelhante à que trabalha o seu roteador wi-fi, forno 
microondas, bluetooth, Controle de Tráfego Aéreo e até de babás 
eletrônicas.
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A Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico tem por objetivo aproximar o setor 
produtivo do legislativo.

FRENTE PARLAMENTAR
DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

PROJETOS

   Por muitas vezes surgem projetos 
que impõe custos ao empreendedor, 
então é justo que quem sempre 
paga a conta possa opinar sobre os 
projetos que tramitam.

  O intuito  é articular, debater e 
encaminhar ações conjuntas entre 
parlamentares e entidades da socie-
dade civil organizada, que partici-
pam do desenvolvimento econômico 
da cidade.

R$ 2 BILHÕES DE REAIS
Essa é quantia de Dinheiro que a Frente 

Parlamentar quer Economizar.

   Como presidente da Frente, tenho 
oportunidade de conduzir os traba-
lhos e já obtivemos resultados 
importantíssimos: analisamos 08 
projetos, e emitimos parecer contrá-
rios para tentar economizar mais de 
R$ 2 bilhões em um ano.

  Conte com a Frente Parlamentar 
de Desenvolvimento Econômico no 
combate a burocracias e na defesa 
do pagador de impostos.
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FIM DA LICENÇA 
ELEITORAL REMUNERADA

PROJETOS

   Aprovada a emenda, de minha autoria, à reforma administrativa 
de Florianópolis que revogou a licença eleitoral remunerada.

   O pagamento integral do salário desses servidores-candidatos, 
afastados de seus serviços para as eleições municipais de 2016, 
custou aos cofres públicos R$ 687 milhões em todo o Brasil. Nas 
eleições de 2020, esse custo pode ter superado a marca de 
R$ 1 bilhão.

   Esse é um privilégio que acabou em Florianópolis.
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COMUNIDADE MAIS
EMPREENDEDORA

PROJETOS

Meu primeiro projeto de lei protocolado como vereadora e nada poderia ser mais simbólico: facilitar 
a vida de quem quer empreender nas comunidades de Florianópolis!

   Com o projeto Comunidade mais empreendedora, 
quero permitir que espaços públicos ociosos, como 
creches e escolas aos finais de semana, possam ser 
utilizados pela população, em projetos com fim para 
os próprios membros da comunidade que ali se 
encontram.

   Por que não realizar uma feira de artesanato nas 
quadras de uma escola nos finais de semana? Quem 
sabe até mesmo cursos profissionalizantes, espetá-
culos culturais, ou até mesmo a utilização do espaço 
para reuniões e organização de cooperativas empre-
endedoras!

   A ideia é simples, mas com isso vamos facilitar para 
quem quer empreender nos bairros e para os bairros.



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

DISCUSSÕES RELEVANTES NA CMF

REFORMA DA COMCAP

  A autarquia de melhoramento da 
capital apresentava uma série de 
problemas, mas o mais grave era o 
custo da operação. Dos R$ 200 
milhões gastos em 2020, 86% foi 
pagamento de folha de pessoal 
enquanto tivemos apenas 0,19% em 
investimentos. Era urgente reformar.

   Os servidores da COMCAP possuíam 
vantagens trabalhistas que nenhum 
outro servidor possuía. REFORMA DO CÓDIGO DE OBRAS

   Espessura de parede, tamanho de cômodo, e até as 
informações que um elevador deve informar ao usuário. 
Esse era o Código de Obras de Florianópolis. Com mais 
de 260 artigos, e um índice de legalização pífio. De 2014 
a 2020, mais de 5,7 milhões de m² foram construídos em 
Florianópolis, mas apenas 36% de toda essa área está 
em obras regulares.

    Algo precisava ser feito, a Câmara e a Prefeitura 
reformaram o Código de Obras da cidade, introduzindo 
uma série de mudanças e revogando mais de 175 
artigos! Entre as novidades, o destaque fica para o 
licenciamento autodeclaratório - que permitirá ao cons-
trutor, sob sua própria responsabilidade, atestar a regu-
laridade da obra, valorizando a boa-fé do cidadão!

   Distorções como reajuste bienal de 
4%, que poderia ser acumulado sem 
limites, ou a licença prêmio. Além de 
uma série de outras incorporações aos 
salários que geravam um custo altíssi-
mo. Com a reforma, igualamos os 
servidores da companhia com os 
demais servidores do município.

   Enfrentamos uma greve que deixou 
a cidade praticamente 14 dias sem 
coleta de lixo. Caminhões de lixo 
foram depredados e os trabalhadores 
que não queriam fazer greve foram 
hostilizados pelos sindicalistas. Mas 
mesmo com tanta mobilização 
contrária, a câmara entendeu a 
importância da reforma e consegui-
mos aprovar-lá! Mv // 13



REFORMA DO PLANO
DIRETOR

DESAFIOS

TODOS os projetos analisados pela 
secretaria desde 2014, apenas 1% é 
regular e segue todas os critérios 
burocráticos.

   A discussão do Plano Diretor acon-
tecerá nessa legislatura, e é funda-
mental termos uma lei que combata 
de fato os problemas urbanísticos 
da cidade, como invasões, excesso 
de burocracia e o baixo aproveita-
mento do uso do solo.

  A reforma do Plano Diretor é o 
melhor caminho para solução de 
impasses ambientais, atrair investi-
mento, baratear o custo de moradia 
e até mesmo solucionar os proble-
mas do trânsito da cidade.

   O Plano Diretor é a lei que dispõe 
sobre a política de desenvolvimento 
urbano da cidade. É nele que são 
estipulados os tipos de imóveis, 
número de andares das casas, o que 
pode e onde pode ser construído nas 
mais variadas zonas urbanas da 
cidade.

   Nosso plano diretor é burocrático, 
restritivo e confuso, por isso, acaba 
por criar incentivos perversos. 
Muitos nem sequer tentam regulari-
zar suas obras para não correrem o 
risco de não poderem construir. Isso 
traz prejuízos ambientais e afasta 
novos empreendimentos para a 
capital.

  Para você ter ideia, segundo a 
Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano de Florianópolis, de
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GABINETE EM
NÚMEROS

MANDATO
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28

08 06 35

47 06
Emendas

Requerimentos Indicações Diligências, Pareceres
e Vistas

Memorandos, Ofícios e
Representações

Projetos de Lei



“O que uma sociedade livre oferece ao indivíduo
é muito mais do que ele seria capaz de fazer se

apenas ele fosse livre”

ManuVieiraSC manuvieira.com

Esse jornal NÃO é feito com o seu dinheiro

- F. A Hayek


