Florianópolis a partir de 2014 passou a ser Terra de Marinha?
Como?

A partir de 2014, a Superintendência de Patrimônio da União incluiu 37.000 imóveis de
Florianópolis como terrenos de marinha, utilizando-se de mapas de 1831, SÉCULO XIX (cuja
exatidão não pode ser comprovada). Retrocedemos quase 2 séculos. Áreas altas, secas,
longe do mar, com edificações (prédios, casas) passaram a ser em parte ou no todo
considerado como área pública. Um exemplo, num terreno de 5.800m² com edifício de três
blocos, 7.125 metros de construção, menos de 8% foram atingidos na nova demarcação.
Contudo, todos os imóveis (adquiridos de 1990 em diante) passam a ser regulados pela
legislação de terra da união, penalizando os proprietários, possuidores de respectivas
escrituras. Precisamos de segurança jurídica, pois, estamos sendo lesados por quem deveria
nos proteger.
Essa demarcação é incorreta e um abuso (temos estudos comprovando). Pedimos que seja
cancelada, ou, mesmo, solicitamos um Decreto Presidencial de Regularização Fundiária,
declarando inválida a demarcação da SPU de 2014, e validando todas as escrituras
existentes, sem alterações ou inclusões de laudêmios...
Precisamos de segurança jurídica para viver, desenvolver, trabalhar, criar nossos filhos e
manter nossas famílias, batalhando para conseguir nossos imóveis e mantê-los em nosso
nome. Isso é progresso e o bem da nação.
Apelamos para o senso de justiça deste novo governo. Apelamos para o senso de fazer o
que é certo por nós, o povo brasileiro, que já padeceu tanto pela corrupção desenfreada
que assola nosso país. Queremos acreditar que isso tudo está no fim e que teremos nossa
dignidade de volta e que o novo governo tenha a sensibilidade de proteger e honrar nossas
famílias. Não estamos pedindo nada além do que é justo: que continuemos sendo
proprietários dos nossos lares.
Associação dos Moradores Atingidos pela Demarcação dos Terrenos de Marinha no Bairro
Trindade – ATMT (Florianópolis/SC).

