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EPÍGRAFE 

"Você vê as coisas e diz: Por quê?" 

Mas eu sonho com coisas que nunca existiram 

e digo: "Por que não?" 

George Bernard Shaw 



RESUMO 

Bem, eu gostaria de dizer que este trabalho de conclusão de curso buscou 

associar pratica, teoria e método de unia maneira simples, é um trabalho narrativo e 

descritivo, com o objetivo de que o leitor consiga sentir a seqüência ocorrida no processo e 

a que ele serve. 

0 mesmo  está  composto de cinco partes: 

- na primeira — introdução 

- a  segunda  parte se refere  às  bases  teórico metodológica do curso de serviço social; 

historicidade dos movimentos sociais no Brasil no século XX 

questões conceituais de cidade,  técnica e seminário 

- na terceira parte discorri sobre a UFSC, o NESSOP e suas respectivas relações com a 

sociedade; 

1  0 projeto de assessoria 

Desdobramentos deste projeto de assessoria — O  Seminário  da Bacia da Lagoa "A 

LAGOA QUE AMAMOS NA CIDADE QUE QUEREMOS". 

- a quarta parte  trás  uma breve colocação sobre a  interferência profissional no 

reconhecimento do direito e da cidadania; 

-4- A Constituição de 1988 

4- 0 Estatuto da Cidade 

- a quinta e última parte  trás  as considerações  finais. 

No item dois elaborei uma  síntese histórica dos Movimentos sociais no Brasil durante o 

século XX obedecendo à  divisão cronológica da autora pesquisada (Maria da Gloria 

Gohn). 

Primeira etapa — 1900-1930 



Urbanização 

p Imigração da mao de obra 

Primeiras  organizações trabalhistas 

Maior incidência de mov. No Rio e em Sao Paulo 

Segunda etapa - 1930-1945 

Surgimento de industrias no Sul do pais 

p. Golpe de Estado em 1937 

Fechamento dos partidos politicos 

p Fim do Estado Novo - convocação de eleições presidenciais 

Recomposição dos partidos politicos 

Terceira etapa - 1945-1964 

Redemocratização 

Partidos politicos 

.-  Força 	dos sindicatos 

{ 

Sociedade civil participativa 

.. 0 Estado define  políticas  sociais para atender demandas decorrentes do êxodo rural 

p Grande expansão industrial 

Quarta etapa - primeira fase militar - 1964-1974 

repressão 

• Ditadura militar 	perseguição 

tortura 

✓ Surgimento de grupos oposicionistas para fazer frente as decisões do regime militar 

✓ Industrialização 	expansão  urbana 

Quinta etapa - segunda fase militar - 1975-1982 

sociedade civil vai a luta pedindo mudanças, reconhecem-se corno atores da história, 

das transformações -0~ inicio de uma abertura para a democratização 

Sexta etapa - 1984-1995 

• é a fase da história dos movimentos sociais de maior importincia, neste  período  ocorre 

movimentos sociais em todo o Território Nacional 



•  é a era do inicio do desemprego, da inflação, da globalização, do endividamento 

externo, do desenvolvimento  tecnológico  (no meu ponto de vista não sustentado, pois 

não fomos preparados para atender as exigências de mão de obra que este mercado 

determinou) 

movimento pelas diretas já 

formação da Assembléia Nacional Constituinte para a elaboração da Nova 

Constituição do Brasil 1988 	conquista de Direitos 

Para falar de Seminário foi  necessária  a conceituação de Cidade, de Técnica e de 

Seminário, 

CIDADE - entre outros conceitos particularmente destaco o descrito no Estatuto da 

Cidade que nos diz 

"cidade se origina da necessidade de contato, comunicação, 

organização e troca entre homens e mulheres. Da polis decorreu a 

política e com os pioneiros gregos, nasceu o estreito vinculo entre 

participação ativa e vida na cidade". 

TÉCNICA - é a maneira de o homem usar uma determinada habilidade que lhe permita 

executar uma atividade com um menor  esforço, atingindo o maior rendimento possivel, é o 

modo como se faz algo  ou alguma coisa. 

SEMINÁRIO palavra que advém do latim semem, que significa semente. 

Podemos então dizer que  Seminário  é uma técnica,  um instrumento de trabalho utilizado 

para passar e trocar informações, ele envolve um grupo de pessoas com objetivos comuns. 

Seu ponto fundamental são os questionamentos que ali surgem e seu desdobramentos, 

resultados posteriores, isto é os frutos da semente ali plantada. 

Neste terceiro capitulo é foi dado um destaque para a importância e a credibilidade da 

UFSC e do NES SOP para com a sociedade catarinense, neste caso especifico a 

florianopolitana, pois a inserção dos projetos, nas mais diferentes areas, é de fundamental 

importância para a sociedade e para a formação acadêmica pois todos ganham com isto, a 



sociedade recebe um retorno da parte que lhe cabe do investimento público na educação e 

a academia ganha pois ali está sua matéria prima para uma boa formação profissional. 

O NESSOP está inserido neste processo através de seus projetos que assim amplia a rede 

de atendimento As comunidades contemplado uma prática acadêmica para o Serviço Social. 

Esta pratica nos leva ao reconhecimento das questões sociais e a partir de então a busca de 

uma maior  compreensão e soluções para as mesmas. Estas soluções devem obedecer 

cultura e a ideologia da população atendendo assim o critério ético do profissional de 

Serviço Social. 

No Projeto de Assessoria nossa intervenção esteve voltada A comunidade da Bacia da 

Lagoa a fim de darmos um suporte a liderança local para a mobilização, divulgação e 

realização do  Seminário  Regional da Bacia da Lagoa. 

Este Seminário teve como foco três pontos  básicos:  
▪ divulgação do Estatuto da Cidade e do documento Final do I Forum da Cidade; 

▪ fazer um levantamento das demandas Regionais; 

No item quatro, fiz urna pequena explanação dos direitos fundamentais do individuo e do 

direito coletivo, procurei a melhor maneira de demonstrar o quanto nossa luta por uma 

sociedade mais justa, mais democrática e cidadã se faz necessária e a citação da Luciene 

Moas diz isto. 

"... Resta a  nítida percepção de que a cidadania necessita de 

mecanismos que de fato garantam os princípios da justiça social e da 

igualdade, bem como  fortaleçam  a democracia, pois somente a partir dai 

estarão protegidos os direitos civis, politicos e sociais. Após a 

constatação de que apesar de ampla e cada vez mais crescente 

positivação dos direitos que materializam a cidadania, se continua 

assistindo a toda sorte de violação deles, como se  constituíssem  ideais 

meramente utópicos,  irrealizáveis, ...". 

0 Serviço Social corn certeza quer a concretização destes direitos, coletivos e individuais, 

que eles sejam respeitados para termos então esta sociedade justa, igualitária, democrática, 

participativa, enfim  Cidadã. 
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I INTRODUÇÃO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso busca contemplar as atividades de 

Assessoria As entidades Sócio-Comunitárias, de Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina/Brasil, durante o Estágio Curricular Obrigatório, realizado no  Núcleo  de Estudos 

ern Serviço Social e Organizações Populares (NESSOP), no  período  de maio a setembro de 

2002, referente ao sétimo semestre do curso de Serviço Social, da Universidade Federal de 

Santa Catarina, dando ênfase ao instrumental técnico de Seminários para realizar esta 

mobilização. 

O objetivo do mesmo é evidenciar a importância da atuação do profissional de 

Serviço Social e a técnica de Seminário utilizada para a  realização  dos Seminários 

Regionais do  Fórum  da Cidade, dentro de um processo de mobilização e conscientização 

dos direitos e da cidadania, no reconhecimento e cumprimento destes direitos e desta 

cidadania. 

Os cinco Seminários Regionais, Região da Bacia da Lagoa, Região Norte, 

Região Sul, Região Central, Região Continente Sul, realizados em Florianópolis, entre os 

meses de agosto e setembro de 2002, surgem através de um projeto de Assessoria do 

NESSOP, que teve como objetivo levar As comunidades os encaminhamentos do 1 

FORUM DA CIDADE, uma ampla divulgação do ESTATUTO DA CIDADE, 

reconhecimento das demandas regionais, a importância da realização o II FORUM DA 

CIDADE bem como conscientizá-las de seus direitos como cidadão, com voz e vez de 

opinar sobre decisões que venham alterar estruturalmente a cidade ern que residem. 

No item dois (2) será elaborado um breve histórico dos movimentos e lutas 

sociais no Brasil durante o século XX, e a técnica de Seminário como instrumento de 

trabalho para o Serviço Social, 
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O item tras (3) sera o de uma exposição sobre a UFSC e sua relação com a 

sociedade, o NESSOP como núcleo, como local de estágio e sua inserção nos movimentos 

sócios  comunitário  com o projeto de assessoria desenvolvido durante o estagio. 

No item quatro (4) sera de uma contextualização do Serviço Social e seu 

compromisso com o direito e a cidadania, pois é este o papel principal da nossa profissão. 
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2 BASES  TEÓRICAS METODOLÓGICAS  

DO SERVIÇO SOCIAL 

2.1 BREVE HISTORICIDADE DOS MOVIMENTOS SOCIALS NO BRASIL -  SÉCULO  XX 

Este item sobre a historicidade dos movimentos sociais no Brasil esta baseado 

nos dados do livro História dos movimentos e lutas sociais no Brasil da autora Maria da 

Gloria Gohn, que Iris uma estruturação em etapas, obedecendo a uma forma cronológica e 

muita bem explicada dos movimentos sociais ocorridos nos últimos dois  séculos,  sera um 

breve resgate do século XX (1900- 1995), que para autora; 

0  século  XX, desde seu inicio, imprimirá um novo  caráter  as lutas sociais 

no Brasil. 0  caráter  urbano passa a ter tonalidade própria, criada a 

partir de urna problemática que advém das novas funções que passam a se 

concentrar nas cidades.Progressivamente a industria, e as classes sociais 

que lhes são caudatárias, orientara as ações e os conflitos que ocorrem no 

meio urbano, conseqüentemente novas lutas  surgirão,  a saber: 

1. Lutas sociais da classe operária por melhores salários e condições de 

vida 

2. Lutas das classes populares urbanas por meio de consumo coletivos. 

3. Lutas das classes populares e médias por moradia. 

4. Lutas da categoria dos militares. 

5. Lutas de diversas classes sociais por legislações e nomiatizações pelo 

Estado. 

6. Lutas sociais no campo. 

7. Lutas de segmentos das classes sociais pela educação formal. 

S. Lutas e movimentos a partir de ideologias (socialismo, anarquismo, 

fascismo, integralismo etc.). 

9. Lutas e movimentos nacionalistas (petróleo, Amazônia etc.). 

10. Lutas pela mudança do regime politico (ditaduras civis e militares). 

11. Lutas e movimentos por questões ambientais. 

12. Lutas e movimentos de raça, etnia e cor. 

13. Lutas e movimentos de gênero (mulheres, homossexuais). 

14. Lutas e movimentos de categorias de idade (crianças, menores, 



idosos, aposentado etc.). 

15. Lutas pela preservação do patrimônio histórica 

16. Lutas e movimentos regionais. 

17. Lutas civicas (Movimento pelo Impeachment) e lutas solidarias (Ação 

pela Cidadania, contra a Fome e a Miséria, pela Vida). 

Para a autora, o miter  histórico está implícito  nos movimentos e estão 

diretamente ligadas as conjunturas sócias  política  do momento em que ocorreram, citando 

ainda Octavio Brandão, fundador do jornal A Classe  Operária,  que escreveu em 1925 

"Sem levar em consideração as lutas operdrias e populares, não sera  possível  escrever a 

História do Brasil e da America Latina no século XX". 

A autora divide o século  que esta sendo colocado em evidência em seis (6) 

etapas; 

l a - Primeira República (1900 — 1930) 

2" - Revolução de 30 e Estado Novo (1930 — 1945) 

3 8  - Populismo (1945 — 1964) 

4' - Regime Militar primeira fase (1964 — 1974) 

5' - Regime Militar segunda fase (1974 — 1984) 

68 - Nova República e Restauração Democrática (1984 — 1995) 

Na primeira fase, que compreende o  período  de 1900 até 1930, as lutas sociais 

urbanas tomam proporções no pais e são atribuídas  ao inicio do processo de urbanização, 

de imigração de mão de obra, surgindo assim as organizações "anarco sindicalistas", junto 

as estes movimentos surgem as reivindicações por salários, por jornada de trabalho e por 

baixa de preços de gêneros alimentícios. 

E neste período que também surgem as organizações dos trabalhadores em 

Federações e Confederações, é dada urna  importância  para a cultura, a educação e a busca 

de igualdade entre os sexos, os Estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro eram os de maior 
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evidência nas lutas sociais, porém a regido nordeste e a sul tiveram alguns movimentos 

significativos. 

A segunda fase que vai do ano de 1930 até 1945, denominada por grande parte 

dos historiadores como uma nova etapa tendo em vista a aceleração industrial do sul do 

Brasil gerando uma série de questões sociais e o surgindo assim demandas a serem 

atendidas pelo poder público, bem como a necessidade do reconhecimento de direitos 

trabalhistas. É  nesta fase que os demais Estados fora do eixo Rio - São Paulo acentuam 

suas participações nos movimentos sociais no pais. 0 golpe de Estado em 1937, 

proporcionado por Getúlio Vargas, este apoiado pelos militares, instaurando assim uma 

ditadura militar, isto provocou um fechamento dos partidos politicos e foi criada a 

Constituição do Estado Novo — a Carta de 37. 

Em 1945 o Estado Novo chega ao fim, é convocada eleições presidenciais e 

recomposta a  política partidária. 

O período de 1945 até 1964, que corresponde à terceira fase, representa o 

populismo ou o "nacional-desenvolvimentista" foi uma época de grandes participações 

sócio populares devido A. redemocratização, retomada dos partidos politicos, os sindicatos 

tomam força e a sociedade civil se torna participativa em busca de mudanças para atender 

as  questões sociais surgidas por conta do êxodo rural, levando o Estado a intervir com 

políticas sociais clientelistas, porem, a sociedade se manifesta contra, pressionando assim 

para novas formas de controle social, com ideologias definidas aconteceram muitas 

manifestações de greve por parte dos  operários e do funcionalismo público, é tido como 

um  período  importante na história dos movimentos sociais e avanços culturais. 

A quarta fase, primeira etapa do regime militar, de 1964 — 1974, é considerada 

como uma etapa de maior repressão da nossa história durante o século XX, é um  período 

de muitas perseguições, torturas e falta de uma  política  social, por isto, surgia na contra 
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mão grupos de oposição que tentavam resistir ao autoritarismo militar. 

A década de 60 também foi mareada por uma safra de estudos brilhantes sobre 

a realidade brasileira como trabalhos sobre a classe operária, primeiros estudos sobre a 

urbanização das principais capitais brasileiras, criticas as bases da teoria da modernização, 

devido a entrada de grande capital estrangeiro no pais,  expansão urbana, pois havia grande 

oferta de trabalho, porém os operários ganhavam pouco e mantinham-se passivos devido 

ao perigo que corriam em se manifestar publicamente, devido a ditadura militar. 

A quinta fase, segunda etapa do governo militar, de 1975 — 1982 aqui a  política  

de bem-estar social de conteúdo Neoliberal recupera as  práticas  do capitalismo 

assistencialista, com os passes gratuitos, distribuição de ticket de leite, etc. Frente aos 

princípios ditos como progressivos na Area da educação popular, o desenvolvimento de 

uma ação pedagógica conscientizadora atuante sobre o nível  cultural das camadas 

populares em termos explícitos foi o ponto de partida ao resgate da dignidade dos seres 

humanos, pois a sociedade vai a luta por mudanças, tornam-se atores da história ern busca 

de direitos, de cidadania. Observou-se que nesta década que seguiu as  práticas concretas 

dos Movimentos Populares atuaram em  dimensões sócias - econômicas e políticas  do 

cotidiano popular, formulando-se projetos vistos como de interesse social a partir dos 

trabalhos de assessorias. Porém vários movimentos entraram em crise quando as 

assessorias desassumiram o momento por algum tempo devido fatores politicos 

decorrentes do governo militar. 

A sexta fase, 1984 — 1995, a Época da Negociação ou a era dos Direitos é 

indubitavelmente a mais próspera em lutas e movimentos sociais, mas é também a era de 

desemprego, de inflação. É nos anos 90 que renasce um novo  cenário,  onde a sociedade 

como um todo esta tentando uma retomada de seus direitos de cidadania. baseados na 

Constituição de 1988, porém existe por parte da mesma um clima de descrença 
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generalizada na  política e nos organismo estatais, cam a  política  de  caráter Neoliberal, 

onde o que é priorizado são os interesses do capital monopolista centralizador de riquezas, 

associado ao descompromisso estatal para Corn os problemas sociais do coletivo, pois é 

sabido que no Brasil o que ocorre desde sempre é urn minima de atenção por parte do 

Estado. 

2.2 QUESTÕES CONCEITUAIS DE CIDADE 

Acredita-se necessário, em primeiro lugar, definir, conceituar a palavra cidade, 

no  dicionário  Aurélio significa: 

Substantivo feminino, povoação de categoria superior à da vila; os 

habitantes desta povoação em conjunto; tipo de povoamento em que a 

população é fortemente grupada e a maioria dos habitantes emprega a 

maior parte de seu tempo no interior da aglomeração em atividades de 

caráter  mercantil e industrial; a area central de uma cidade;... 

Em textos mais elaborados, com maior exigência de especificidade, autores como 

Sjoberg, Singer, definir o significado da palavra cidade não é uma tarefa fácil, pois esta 

definição depende de uma série de fatores, que em conjunto ou separados são 

determinantes para uma qualificação da expressão cidade. Os principais fatores por eles 

salientados são: o pais, a cultura, a atividade econômica, o contexto social, as  políticas 

adotadas, as funções profissionais, e os dois fatores de maior impacto nesta determinação: 

o número de habitantes e a variedade econômica, não rural, associadas a urn grupo, 

incluindo ai a "elite culta", esta encontrada normalmente em centros urbanos maiores. 

... é urna comunidade de  dimensões e densidade populacional 

consideráveis, abrangendo uma variedade de especialistas não agricolas. 

nela  incluída  a elite culta. Sjoberg (1977 p.38). 

O Estatuto da Cidade nos diz que "a cidade se origina da necessidade de 
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contato, comunicação, organização e troca entre homens e mulheres. Da polls decorreu a 

política e com os pioneiros gregos, nasceu o estreito vinculo entre participação ativa e vida 

na cidade". 

Foi neste âmbito, o urbano, que foi realizado o Estagio Curricular e em 

decorrência  deste sera defendido o Trabalho de  Conclusão  do Curso (TCC). 

2.3 A TÉCNICA 

A palavra técnica é um termo grego que tem o significado de fazer,  aparelhar,  

nome dado aos foriadores helenos, está ligada a capacidade de fazer algo, ao modo de se 

fazer alguma coisa, corno é o processo de elaboração. 

"... Portanto, a técnica 6 o conjunto das habilidades cujo auxilio permite 

aos homens o aproveitamento da natureza para fins humanos corno tal, é 

uma  autêntica característica do homem nascendo com ele graças ao seu 

espirito inventivo". (Jorge Grug, p. 150). 

Para o autor Jorge Krug a técnica tem uma relação ideológica por isto carrega 

corn ela a "intencionalidade" e diz. 

"Isto nos parece  básico quando contrapomos estes dados aos contidos na 

ambiencia histórico-social, onde a  transparência  de intenções e o uso de 

urna técnica por uma elite nos levou A busca, nesta parte, do cane. da 

técnica de semina rios". (Jorge Krug, p.151) 

Para o autor Jorge Krug a técnica tem uma relação ideológica por isto carrega 

com ela a "intencionalidade", é á maneira de como o homem usa um determinado esforço 

na invenção de algo que depois é usado para executar uma atividade que permita uma 

satisfação das necessidades, que seja empregado com menos  esforço  possível e que o 

resultado seja de novas possibilidades para a natureza do homem. 

2.3.1 SEMINÂRIO COMO TÉCNICA E MÉTODO 
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A seguir,  será  apresentado uma pequena historicidade da origem da palavra e o 

surgimento desta técnica, deste instrumento de trabalho. A bibliografia a respeito do tema é 

muito escassa, porém, o autor do livro Mobilização  Comunitária,  Gorge Krug, da pagina 

150 até a 167, faz uma breve exposição sobre  Seminários,  utilizando partes de seu livro, do 

qual infelizmente não tive acesso, "0  Seminário  como  Instrumento e Organização 

Comunitiria". 

Segundo Krug, seminário como técnica acadêmica originou-se na Alemanha 

para designar grupos de alunos da  pós-graduação, orientados por um professor em que o 

objetivo era a investigação e a pesquisa. Mais tarde se tornou um termo popularizado por 

Francke (século XVIII) que "estabeleceu o Seminarium Praeceptorum (seminário de 

professores), uma escola para treinar professores". 

A palavra  seminário  vem do latim, semem, que quer dizer semente que para 

Krug tem tress significados: 

I. Sementeira ou lugar onde se plantam  arvores e se conservam por 

algum tempo, até que sejam transplantadas. 

2. Na Igreja Católica, desde o concilio de Trento, o lugar onde se 

preparam os futuros padres (a ideio era de que a vocação sacerdotal deve 

ser cultivada desde cedo, ern lugares especiais, como em lugares onde se 

semeiam as sementes que serão futuramente as plantas). Em inglês, a 

vezes, usa-se Seminary, também. 

3. Desde 1889, uma  técnica  ou método de estudos onde, no principio, 

alguns professores e, mais tarde, professores e alunos se reuniam para 

discutir idéias, apresentar as pesquisas que estavam realizando, repartir o 

que já tinham descoberto, etc. A primeira citação bibliográfica, isto é , a 

primeira vez que esta palavra aparece em lingua inglesa é em 1889. No 

principio, essa  técnica  foi muito rejeitada, mas em Universidades none-

americanas  começou  a ser aceita mais e mais e, ao redor de 1920, já 

aparecia como um tipo de curso, uma formalidade de curso, em geral em 

escolas de graduação e pôs-graduação, principalmente. Atualmente, em 

inglês o uso mais comum da palavra designa um tipo de curso onde o 

professor apresenta parte da matéria, mas depois cada aluno participante 
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apresenta suas pesquisas e o que descobriu em seu campo especifico 

(Krug 1984, p.156). 

Logo em seguida é colocado um comentário, elaborado pelo autor que diz: 

fala-se em reunião, especialmente reunião de estudos sobre determinado 

assunto; isto quer dizer: centração de fatos, procura de objetividade, de 

centro de polarização. Agora tal centração não é livre, é, isto sim, 

orientada segundo o termo que segue: debates. Debates é claro, sobre 

matéria  constante de texto escrito. Isto quer dizer que o assunto central 

circunscreve-se a um texto escrito e que os debates giram em torno do 

assunto, procurando feri-lo em todos os seus  ângulos. Dizemos feri-lo 

porque o debate ou a discussão são setas lançadas contra um objetivo, 

visando, logicamente, chegar a urna conclusão. (Krug 1884, p.157). 

0 autor revela mais, que para um Seminário acontecer são necessários que 

vários fatores estejam encadeados: é preciso um tema, pessoas que se identifiquem e 

tenham interesse neste tema, que estejam inseridos no processo que  irá  acontecer, que 

seja um processo  harmônico, racional e que traga crescimento "pessoal e do conjunto". 

Do ponto de vista metodológico são colocados alguns  princípios que são 

fundamentais para a organização de um seminário como: comissão de planejamento que 

deve ser formado por pessoas interessadas no assunto do Seminário; definição de objetivos 

estes devem estar bem claros as areas de discussão; local e participação é um fator de 

extrema importância, pois o local deve estar de acordo com o número de pessoas que 

comparecerão  ao  Seminário, distância de deslocamento dos convidados deve ser 

observada; os palestrantes selecionados devem ter "considerável experiência" do assunto; 

uma pessoa para coordenar o andamento do processo; que nos convites sejam explicitados 

os objetivos do Seminário, o local, a data, o  horário,  se  haverá formação de grupos, como 

habilitar-se para participar; tem de haver um procedimento de abertura e de encerramento; 

material necessário para anotações dos convidados, registro das  discussões e todo o 

material  didático necessário; a recepção dos convidados; uma previsão do tempo que sera 



disponibilizado para cada participante; divulgação e agradecimento aos colaboradores, 

patrocinadores; etc., e Relatório Final do  Seminário;  constituição de uma comissão para a 

avaliação do  Seminário.  



3 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 0 NÚCLEO DE 

ESTUDOS EM SERVIÇO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO POPULAR 

3.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA E A SOCIEDADE 

As Universidades Públicas devem ser colocadas como urn espaço público a 

serviço da sociedade, concorrendo na produção e ensinamento do saber, para proporcionar 

urna melhor qualidade de vida, construção de cidadania e justiça social da comunidade. 

Situada no bairro da Trindade, a Universidade Federal de Santa Catarina se insere 

no preceito Constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

atribuindo assim, importante influência no  desenvolvimento  da cidade de  Florianópolis e 

no Estado de Santa Catarina. Na constituição Federal do Brasil de 1988 esta definido o 

tripé no artigo 207, que estabelece que toda universidade  está articulada ao 

desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. 

As ações são legitimadas conforme resolução n.° 05/Ccun/1998, de 04/08/97, 

onde as normas da extensão universitária estão regulamentadas. 0  artigo  1 0  diz que as 

funções das universidades públicas são envolvimento e sistematização com a comunidade, 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e buscando nesta a "experiência" para 

serem avaliadas pelo meio acadêmico dando vida ao ensino e a pesquisa. 0 artigo 2° versa 

que; "consultorias, assessorias, cursos,  simpósios,  conferencias, seminários, debates, 

palestras, atividades esportivas, de assistência  artísticas,  culturais ou afins, dentro de uma 

proposta individual ou coletiva, interna ou externa à universidade". E dentro deste 

segmento que a UFSC amplia sua relação com a comunidade, participando através de 

projetos específicos ou interdisciplinar para a promoção de uma sociedade mais justa, 

igualitária e cidadã. 

E no  âmago  desta proposta que o curso de Serviço Social da UFSC esta 
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inserido, desde sua criação em 1958, construindo uma relação de parceira com a sociedade 

civil, nos mais diversos segmentos, buscado o entendimento e propondo encaminhamentos 

As questões sociais decorrentes das diferenças existentes, desde sempre, no processo 

econômico capitalista brasileiro. 

É corn notável importância que dentro dos conhecimentos adquiridos na vida 

acadêmica no curso de Serviço Social a instituição na qual nos situamos como campo de 

Estágio  Curricular Obrigatório a Universidade Federal de Santa Catarina, junto ao seu 

Departamento de Serviço Social. 

As universidades gozam de autonomia  didático  - cientifica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão  ao 

principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Art.207. 

(Constituição Federal, 1988:124). 

Situando a experiência  teórico-prática  na Area de  extensão,  se entende que a 

Universidade interliga suas atividades de ensino e de pesquisa com as demandas da 

maioria da população, possibilitando a formação do profissional cidadão junto A sociedade 

como espaço de produção de conhecimento significativo para a superação das 

desigualdades sociais existentes.Com  isso, o Núcleo  de Estudos em Serviço Social e 

Organização Popular articula ensino, pesquisa e extensão na construção de vínculos com 

aqueles sujeitos identificados com a temática e a praxes popular nos variados segmentos de 

gestão e organização sócio-comunitária. 

3.20  NESSOP X SOCIEDADE 

Para o Serviço Social é primordial assessorar os Movimentos Sociais, 

compreendendo as relações sócio-participativas entre os sujeitos sociais e fortalecendo os 

espaços de decisões no coletivo. Por isso existem esperanças de que seja  possível 

construir através de práticas coletivas, preocupadas não apenas com a aquisição de bens 
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materiais, mas também com a qualidade de vida e com o projeto de uma práxis pedagógica 

capaz de conduzir a  níveis  superiores de atuação politica a organização da sociedade em 

torno dos interesses coletivos, contemplando assim o exercício  pleno da cidadania. 

A metodologia de trabalho do NESSOP (Núcleo de Estudos em Serviço Social 

e Organização Popular), busca viabilizar a participação, o debate no coletivo, a expressão 

de lutas, e aproximações com uma relação muito significativa com seu objeto/temática que 

é a organização sócio-comunitária. Muitas dessas  reuniões  antes de serem realizadas eram 

discutidas internamente entre a coordenadora do projeto e também supervisora do estágio 

professora Simone e as estagiárias, pois ali se observava a necessidade de contatos 

telefónicos com os representantes de Associações, para a promoção da interação através 

da mobilização no grupo, para a solicitação de materiais de apoio no que se refere As 

temáticas  trabalhadas, e para construir um espaço de participação entre o NESSOP e os 

sujeitos envolvidos no processo de Assessoria. 

E nesta sistematização que as atividades do Estagio Curricular Obrigatório 

realizado junto ao Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular 

(NESSOP), realizado no  período  de maio a setembro de 2002 que foi vivenciado o 

processo de Assessoria, do Projeto do NESSOP, da  prática  profissional em Serviço Social, 

norteando suas diretrizes e finalidades exigidas pelo curso de Serviço Social da UFSC, 

atuando especificamente na Região da Bacia da Lagoa. 

Acredita-se que o conteúdo, que ora será apresentado, sobre tão importante 

momenta da  trajetória  acadêmica de formação em Serviço Social , constitui-se em 

oportunidades de reflexões face As possibilidades da ação pro fissional do Assistente 

Social , na relação com os movimentos sociais em particular, o sócio-comunitário. 

Na sua especificidade, o Estágio  buscou compreender e intervir em ações 

voltadas à Assessoria em Serviço Social junto as Lideranças Comunitária da Bacia da 
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Lagoa, mais especificamente, o representante do FORUM DA CIDADE Carlos Magno, e 

o senhor Sérgio Murad (UFECO), à comissão local da Bacia da Lagoa e aos encontros 

dos demais lideres populares, onde se participou das reuniões com as comissões 

interdisciplinares do Forum da Cidade, dentro do Projeto de Assessoria, na sua relação 

corn os demais trabalhos do NESSOP. Frente a este processo o referencial teórico torna-se 

imprescindível, pois o acesso ao conhecimento é colocado como componente fundamental 

para o necessário avanço do conhecimento cienti fico para que seja possivel intervir, de 

forma profissional, dentro de padrões éticos, na sociedade civil, no caso, junto ás 

entidades sócio-comunitárias, fazendo coin que as mesmas, reconheçam-se como agentes 

transformadores da história, de sujeitos no pleno gozo de seus direitos cidadãos, em 

especial, no  âmbito  das lutas sociais Populares. Esta  trajetória  apresentada destaca os 

objetivos da intervenção, a contextualização da intervenção bem como aponta os 

resultados e propostas que o Serviço Social traz, desenvolvendo assim uma prática 

profissional de Serviço Social, pelo fortalecimento da sociedade civil organizada, na 

perspectiva do associativismo civil sócio-comunitário e popular. 

O  Núcleo se estrutura funcionalmente através de uma coordenação executiva 

constituída pelas professoras Iliane Kohler, Zulamar B. de Castro e pela Assistente Social 

do Departamento Serviço Social Simone Matos Machado e unia coordenação ampliada 

constituída por professores, acadêmicos, membros de Organizações Socio-Comunitarias, 

entidades de classe, representantes da sociedade em Conselhos de direito envolvidos com 

os projetos do Núcleo. As atividades do núcleo se estruturam com uma ligação heterogênea 

ao curriculo do curso de Serviço Social, sistematizando Ensino, Pesquisa, Extensão na 

compreensão acadêmica de formação profissional do Assistente Social. Isto 61 

- No Ensino, o núcleo articula-se corn as disciplinas Processo de Trabalho em 

Serviço Social, Processos de Trabalho em Serviço Social e Organizações Sócio- 
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Comunitárias, numa relação direta entre alunos, professores e entidades Sócio-

Comunitárias. 

- Na Extensão o NESSOP contribui desenvolvendo projetos, tais como: - 

Banco de Dados; Projeto Oficinas Pedagógicas no Trabalho Social com Grupos Populares; 

Projeto Eventos - Experiências em Cena; Projeto Assessoria — formação sócio-politica, 

privilegiando a construção da cidadania participativa junto aos sujeitos  excluídos. 

Sendo assim, o Serviço Social trabalha nas ações do núcleo no que diz respeito: 

prestação de assessoria junto As organizações populares; 

Ao comprometimento corn métodos pedagógicos formadores de práticas, 

geradores de autonomia, interdependência, coletividade no contexto da formulação 

e acompanhamento de  políticas  sociais; 

A articulação com entidades organizadoras da sociedade civil, identificando com a 

temática da organização popular num processo de trabalho interdisciplinar; 

0,  A geração de projetos como, Projeto Eventos; Projeto Banco de Dados; Projeto 

Assessoria; 

0 Estatuto da UFSC estabelece o Estagio Curricular Obrigatório como: Os 

estágios sob a forma de extensão caracterizam-se pelo desempenho de atividade prática 

demandada por universitários, no intuito de aplicar A teoria assimilada ern seus respectivos 

CUTSOS. 

Então o Estágio propõe assessorar, aquelas demandas que expressem busca 

tdorico-metodológicas na democratização das relações sociais nos contextos 

interno/externo do Movimento  Sócio-Comunitário -Popular,  na  gestão de questões 

especificas das Organizações Sócio-Comunitárias e Popular, nas lutas e proposições junto 

ao Projeto Assessoria. 

Assim a experiência de  Estágio  Curricular Obrigatório se centrou no Projeto 
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Assessoria aos Movimentos  Sócio-Comunitários e Populares — Construindo Cidadania para 

todos. Compreendendo a presença dos Movimentos  Sócios-Comunitários e Populares 

nesse contexto, vê-se que é de fundamental importância, esse projeto para a consolidação 

da democracia e da vida com mais cidadania. 

3.30  PROJETO DE ASSESSORIA PARA A REALIZAÇÃO DOS SEMINÁRIOS REGIONAIS 

Fomos orientadas pela professora Simone de que seria  indispensável 

descrição das atividades em um diário de campo que constasse todos os passos da 

caminhada do Estágio curricular Obrigatório no decorrer do desenvolvimento do Projeto 

de Assessoria do NESSOP/DSSTUFSC, então a cada dia foi sendo descrita as atividades 

desenvolvidas por nos alunas estagiárias. 

Houveram momentos que ficamos incumbidas de coordenar a reiiniii) no 

intuito de haver uma ligação com a teoria das disciplinas do curriculo do curso de Serviço 

Social e o aprendizado prático-pedagógico voltado à funcionalidade profissional do 

Assistente Social. Todas essas  reuniões  eram registradas em relatórios, buscavam trazer no 

seu conteúdo os objetivos, as pautas e os pontos centrais para os encaminhamentos que se 

seguiam, referenciando A forma avaliativa do processo. 

Dentro da avaliação observada pelo Departamento de Serviço Social, fomos 

notificados, enquanto alunas do Estagio Curricular Obrigatório, o que seria este encontro, 

uma descrição do trabalho a ser desenvolvido, teórica a metodologicamente de cada 

assunto discutido, nas reuniões ou encontros individuais de nos estagiárias com a liderança 

comunitária. 

Estes textos serviriam de suporte à execução do relatório final de Estágio, 

deste modo fomos referenciando os instrumentais do trabalho do profissional Assistente 

Social. Para o Serviço Social é primordial, compreender as relações  sócio-participativas 
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entre os sujeitos sociais, pois fortalece os espaços de decisões no coletivo. 

0 projeto estava sendo executado pela primeira vez o que tornou o desafio 

mais interessante, pois iríamos descortinar o mistério, éramos seis estagiárias: a Izabel, a 

Jamille, a Maria Salete, a Marlene, a Michelly e a Raquel, todas sobre a responsabilidade 

de coordenação de Estágio a cargo da Assistente Social Simone. No inicio estávamos urn 

tanto quanto apreensivas e perdidas, nas primeiras reuniões do núcleo interdisciplinar foi 

muito complicado entender a  dinâmica  do grupo já formado por professores e lideranças 

representantes do Fórum da Cidade e da União Florianopolitana de entidades 

Comunitárias (UFECO). 

As primeiras atividades teóricas foram de leitura do Estatuto da Cidade, do 

Relatório Final do I Fórum da Cidade e alguns capítulos  do TCC da Carla Ehlers, este 

relacionado ao estágio em comunidade. Na atividade prática fomos orientadas a fazer uma 

leitura de trabalhos das alunas da quinta fase do Curso de Serviço Social da UFSC, da 

disciplina Processo de Trabalho em Serviço Social e Movimentos Sócio-Comunitários e 

Conselhos de Direito, desta leitura foi elaborado um documento onde foi feito um 

levantamento das demandas regionais de Florianópolis. Este documento serviu para se ter 

uma idéia panorâmica da situação e foi levado para a Primeira Reunião Ampliada do 

NESSOP, com os integrantes do Fôrum da Cidade. 

Como o número de estagiárias era reduzido foi necessária fazer uma nova 

distribuição regional da cidade para que nenhuma comunidade ficasse sem a abrangência 

do projeto, ficando assim definidas: Região da Bacia da Lagoa, Região Norte, Região Sul, 

Região do Vão Central, Regido Continente Sul e Regido Continente Norte, cada estagiária 

ficou responsável por urna região. Devido problemas organizacionais a Região do 

Continente Norte não pode realizar o Seminario Regional neste período porque estavam 

reorganização das lideranças locais, então a estagiária Jamille passou a desempenhar seu 
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estágio na Bacia da Lagoa juntamente comigo. 

A Bacia da Lagoa abrangeu as seguintes localidades: Lagoa da Conceição, 

Porto da Lagoa, Canto da Lagoa, Costa da Lagoa, Canto dos Ara*, Joaquina, Praia Mole, 

Galheta, Barra da Lagoa, Moçambique e Rio Vermelho, conforme mapa do anexo n° I. 

Nossas atividades práticas, para que abrangêssemos todas as metas foram: 

elaboração de relatórios das reuniões; contatos com as alunas da 5' fase da disciplina 

Processo de Trabalho Serviço Social e Movimentos Sócio-Comunitários de Conselho de 

Direito; elaboração e entrega de  ofícios  para alguns departamentos de UFSC para a 

aquisição de pastas, blocos de anotações,  cordões  para os crachás, fita adesiva, fita para 

gravador do departamento, filme fotográfico para os registros do  Seminário  para o Núcleo, 

etc.; as empresas de Transporte Coletivas (para a colocação de cartazes de divulgação - 

anexo 02) e no comércio local, onde também fizemos pedidos para conseguir patrocinio 

de materiais necessários para a oferecermos um pequeno lanche aos participantes, pois o 

tempo estimado do Seminário foi de aproximadamente cinco horas; conversa corn o 

jornal local para colocação de nota de divulgação anexo n° 3; contato com a Caixa 

Econômica Federal para conseguirmos Cartilhas do Estatuto da Cidade; contatos 

telefônicos; elaboração do Convite para o Seminário (apêndice 01); entrega dos convites 

(pessoalmente) a todas as entidades da Regido da Bacia da Lagoa cadastradas no NESSOP. 

durante a entrega eu a Jamille e o Sr. Sérgio  procurávamos conversar e expor da melhor 

forma  possível  do quanto era importante A. participação das entidades, da importdncia do 

Seminário; organização do local do Evento (distribuição das cadeiras, da mesa, 

retroprojetor, microfone, iluminação etc.), registro de fotos (apêndice 03) e em video do 

Seminário, enfim todos os mais diversos detalhes que o momento exigisse, e por fim um 

relatório final do Estágio. 

Logo que iniciamos nossos contatos com as lideranças das comunidades elas 
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estavam um tanto quanto fragilizadas, e embora reconhecessem a necessidade de se 

organizar e realizar os  Seminários  Regionais achavam que a comunidade não estava muito 

articulada e que seria um modo de perder uma oportunidade futura, para o Serviço Social, 

no entanto a visão era de todos os fatores eram  favoráveis  aos mesmos devido ás questões 

a seguir; 

momento politico era mais do que propicio, pois o momento eleitora sempre 

favorece a realização de um evento que trate justamente de problemas com 

demanda comunitária. 

momento politico  também favorecia para que fosse trazido ao conhecimento da 

população o Estatuto da Cidade, a  efervescência  do debate que o Seminário 

proporcionaria neste momento com certeza traria uma melhor conseqüência no que 

tange a oportunidade de chamar a atenção dos governantes para as demandas 

apresentadas individualmente em cada região. Foi neste prisma, de visibilidade que 

profissional Assistente Social incentivou, insistiu, reforçou sua  posição  para a 

realização dos Seminários Regionais de Florianópolis. 

As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade não estavam sendo observadas. 

Esta trajetória apresentada destaca os objetivos da nossa intervenção, a 

contextualização da nossa intervenção bem corno apontarmos os resultados e propostas 

que o Serviço Social traz, com um comprometimento de cidadania e participação para urna 

sociedade  democrática. 

3.3.1 SERVIÇO SOCIAL E 0 MO'VIMENTO  SÓCIO-COMUNITÁRIO  

A vivência da experiência no projeto de Assessoria — 2002/1, que teve como 

meta o acompanhamento e participação no processo de Assessoria as lideranças Sócio-

Comunitáras na regido de Florianópolis trouxe significativas atribuições ao Serviço Social 
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no processo de articulação e organização do projeto de assessoria. 

Compreender o processo de Trabalho do Serviço Social no movimento  sócio-

comunitário  que se articula na construção do projeto, expressa neste momento, o que 6, e 

o que pretende esta profissão. Assim, cabe dizer que o Serviço Social é uma profissão 

inserida na  divisão sociotécnica do trabalho e que pode ser compreendida como uma 

profissão que para SIMIONATTO (1998, p.8) 

Reafirma a construção de um projeto educacional comprometido com os 

valores éticos fundamentais do código de ética vigente, voltados 

ampliação da liberdade, à defesa dos direitos humanos, à ampliação e 

consolidação da cidadania, à defesa e o aprofundamento da democracia, 

da  justiça  social e de um projeto de sociedade que tenha como horizonte 

a superação da ordem burguesa. 

0 Assistente Social é um profissional que procura decifrar a realidade e 

construir propostas de um trabalho criativo, capaz de preservar e efetivar direitos a partir 

de demandas emergentes no cotidiano. Reforçando assim, o Serviço Social articulado com 

a busca da transformação social, compromete-se com os interesses das classes subalternas, 

criando  vínculos  com os movimentos  sócio-populares, indicando, ai, a perspectiva de uma 

mudança social, enquanto exigência da  própria  realidade, dada a situação de dominação e 

exploração política-econômica  em que vivem esses sujeitos. Os movimentos populares, 

que apresentam múltiplas  expressões  de cidadania, constituem a questão social sobre a 

qual incide a ação profissional. 

Nesse sentido, a relação com esses segmentos passa a ser legitimada no código 

de ética da profissão, que afirma: "Constitui direito do profissional: apoiar e/ou participar 

dos movimentos sociais e organizações populares, vinculados à luta pela consolidação e 

ampliação da democracia e dos direitos humanos". (art. 12, alinea b). 

"E compete ao assistente social; prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em 
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matéria relacionada ás  políticas sociais, no  exercício e na defesa dos direitos sociais, 

politicos da coletividade". (lei 8.662-07/06/93, art.4, inciso IX)". 

Por essa razão, preconizam-se relações de parcerias entre o Serviço Social e os 

movimentos de representação  sócio-popular. A experiência aqui destacada - o Serviço 

Social construindo junto com o movimento sócio-comunitário, com o projeto de 

Assessoria — vem reafirmar a proposta do projeto profissional. Ou seja, de um trabalho que 

vá à direção de um processo de construção do saber, facilitando a formação de 

consciências mais criticas da conjuntura global e local. 

0 Projeto de Assessoria almeja o fortalecimento da participação popular no 

processo da organização popular, ou seja, da vida associativa, de comunidade. Entende-se, 

aqui, a participação numa dimensão  política  de luta pela hegemonia das classes populares, 

dos direitos sociais, enquanto trabalho de conscientização e organização, visando 

conquista de espaços  públicos. 

O profissional deve estar atento a uma educação, que vai ao encontro das 

necessidades individuais e aquelas oriundas dos sonhos de uma organização popular, 

garantindo assim um processo coletivo, mas de autonomia e respeito à realidade e 

historia do movimento  sócio-popular. Assim, o Serviço Social pretende garantir uma 

pratica democrática e participativa, procurando compreender a  dinâmica  do movimento 

sócio-comunitário e ao mesmo tempo, tentando identificar as sequelas que as novas 

configurações do neoliberalismo vinham trazendo A. população como um todo. 

-Nesta  ótica,  a pratica profissional não é algo que não se coloca á parte 

dos processos  macroscópicos  que atravessam a sociedade 

contemporânea,  seja em relação ao mundo do trabalho, à  alteração nas 

relações Estado/Sociedade/Mercado, as novas  expressões  no campo da 

cultura, e nas relações do poder". (SIMIANOTTO, 1998, p.10). 

A noção da totalidade fez o Serviço Social, nessa parceria, munir-se de um 
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arsenal técnico, metodologias e diretrizes de ação/comunicação na prestação de serviço a 

esses sujeitos/usuários. A ação profissional, que aqui consiste na assessoria, exige 

alternativas concretas de enfrentamento dos conflitos, decorrentes da  dinâmica  da 

correlação de forças, tendo em vista o encaminhamento de soluções, que viabilizassem o 

atendimento de suas demandas, bem como o seu fortalecimento, enquanto classe 

organizada. 

Neste sentido, a compreensão em face de correlação do Serviço Social e 

Movimentos sócio-comunitários, viabiliza uma intervenção mais coerente e eficaz na 

elaboração, planejamento e execução do projeto de Assessoria as Lideranças Sócio-

Comunitárias, para a organização e realização dos  Seminários  Regionais de Florianópolis, 

espaço onde se deu a experiência do estagio curricular. 

Destacaremos a seguir quais foram os procedimentos teóricos e metodológicos 

exigidos ao Serviço Social para a viabilidade dos  Seminários  Regionais de Florianópolis. 

3.3.2 A ASSESSORIA NA EXPERIÊNCIA DO ESTAGIO CURRICULAR 

O Estagio curricular tem garantido no processo de construção do conhecimento, 

a apropriação de um saber que seja coerente com as praxis de uma aproximação com os 

setores sociais da sociedade civil. 

A experiência do estágio curricular no Núcleo  de Estudos em Serviço Social e 

Organização Popular no projeto de Assessoria do NESSOP 2002, abrangeu cinco regiões 

de Florianópolis, oportunizando a articulação de elementos teóricos e instrumentais, 

técnicos  operativos, consolidando um fazer pro fissional no movimento  sócio-

comunitário,  como uma das expressões do movimento social, experiência essa que vai a 

direção à consolidação da relação entre Universidade Pública e Sociedade Civil. É neste 

mote que a Universidade vem comprometendo-se corn a socialização do saber 

socialmente produzida, reafirmando o projeto politico do NESSOP, destacados em seus 



documentos. 

A universidade Pública deve existir a serviço da sociedade e atualização 

do saber, para a formação profissional, para a melhoria da qualidade de 

vida e para a construção da democracia, participando dos processos 

ético-humanizadores da sociedade. (NESSOP. DOCUMENTO). 

A ação profissional se constituiu num trabalho conjunto entre esses sujeitos, 

que definiam linhas de articulação, mobilização e organização do projeto de Assessoria 

do NESSOP-UFSC. Como assistente social ern formação, foram realizadas tarefas de 

competências profissionais nas articulações necessárias para a Realização dos  Seminários  

Regionais. No primeiro momento buscou-se evidenciar as expressões particulares do 

movimento sócio-comunitário local, no sentido de instrumentalizar formas apropriadas 

para a mobilização de lideranças comunitárias das regiões de  Florianópolis,  respeitando 

os critérios que definem o modo de ação de cada  líder,  para participarem do projeto de 

Assessoria do NESSOP as lideranças comunitárias. Foram utilizados vários instrumentais 

técnicos-operativos, que contribuiram para o processo de mobilização, como contatos 

telefônicos, reuniões e visitas, elaboração de cartazes, fotos, filmagens, folders, busca de 

recurso financeiro, colocação de cartazes em ônibus e no comércio local, elaboração e 

entrega de oficios, de relatórios das reuniões do NESSOP, reuniões da comunidade, 

contatos com os alunos da Disciplina Processo de Trabalho, conforme já citado 

anteriormente, portanto a Assessoria compreende uma importante ação do Assistente 

Social junto aos movimentos  sócio-comunitários e populares, por entender que este fazer 

profissional está baseado na; 

Busca de totalização no processo de  prática,  no sentido de apontar, 

resgatar e trabalhar as deficiências, os limites, recursos e possibilidades 

da equipe,  socializando conteúdos, instrumentos de indagação e análise e 

também  produzindo estudos, (...) tendo em vista as respostas concretas e 

imediatas que as Areas assessoradas precisam dar frente As demandas que 

a realidade impõe à  ação.. (VASCONCELOS, 1998, p.134) 
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A necessidade da compreensão da construção deste  Estágio  remete ao 

Serviço Social, um acompanhamento sistemático das ações realizadas, capacitando assim 

o profissional para uma possível análise dos avanços, retrocessos, limites e dificuldades. 

Deste modo fazia-se presente o registro profissional e o acompanhamento atualizado dos 

documentos produzidos, possibilitando instrumentalização na direção de intervenções 

mais competentes e qualificadas. 

Assim a atuação do Serviço Social na regido de  Florianópolis,  se expressa 

numa contribuição profissional com a cidadania, compreendida como uma tarefa 

primordial, com vistas á. garantia dos direitos civis, sociais e politicos. 

Por isso existem esperanças de que seja  possível  construir através de  práticas  

coletivas, preocupadas não apenas com a aquisição de bens materiais, mas também com a 

qualidade de vida e com o projeto de uma praxis pedagágica capaz de conduzir a niveis 

superiores de atuação  política  a organização da sociedade em torno dos interesses 

coletivos, contemplando assim o exercício  pleno da cidadania. 

3.4  DESDOBRAMENTOS  DESTA ASSESSORIA 

Falar dos desdobramentos de urn trabalho, do processo da pratica, é algo muito 

gratificante, pois os mesmos significam a eficiência de todo o processo anterior ao evento, 

também revivemos neste momento todas as nossas expectativas, nossas angustias, 

ansiedades e realizações. Os acontecimentos retratam o esforço empregado pela equipe da 

Organização do Seminário Regional da Bacia da Lagoa. 

Este processo teve inicio quando no dia 20/05/2002 quando nos foi 

apresentado pela orientadora de  Estágio o Projeto de Assessoria aos Seminários 

Regionais. Neste dia, além da apresentação do Projeto de Estagio, a supervisora Simone 

Matos Machado pediu que o estudássemos para discuti-lo no dia 22/05/2002. 
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No dia 22/05/2002, participamos (nós estagiárias) da reunião geral do Grupo de 

lideranças do Forum da Cidade. Posteriormente à reunião estivemos com a nossa 

supervisora para discussão do Projeto de Assessoria. Estávamos meio perdidas. Nesta 

oportunidade expus minhas apreensões a respeito do calendário a ser cumprido, pois com o 

semestre letivo atípico devido à greve nosso cronograma havia ficado prejudicado quanto 

às  demais atividades das lideranças comunitárias. 

Iniciamos a partir de  então  nossos encontros para definir as regiões, nomes 

das lideranças para contatarmos e darmos inicio ao Processo de Assessoria para elaboração 

da estratégia e planejamento das ações de mobilização para os  Seminários  Regionais. A 

supervisora refletiu sobre a importância das reuniões com as Lideranças: organização, 

observação dos itens de local, disposição de cadeiras (em circulo ou meia lua) para uma 

melhor interação entre os presentes, disponibilizar papel e caneta para anotações, 

oferecimento de um lanche, darmos boas vindas, observar a manutenção do tema, enfim 

de como devemos proceder em um trabalho de equipe para obtermos um melhor resultado. 

Na orientação pedagógica do dia 12/08/202 nos foi passado um breve histórico 

dos movimentos sociais em Santa Catarina, como eles surgiram, as mudanças ocorridas na 

estrutura das associações, da participação e influência de representantes governamentais 

nestas associações, das reorganizações surgidas a partir dai, enfim de como aconteceram as 

mudanças e porque elas ocorrem. 

No dia 1/07/2002 ocorreu nosso primeiro contato com as lideranças corn as 

quais  iríamos  trabalhar, foi talvez à reunido mais aguardada e de maior expectativa para 

nós estagiárias pois estivamos ansiosas para conhecê-las e para iniciarmos as atividades 

praticas junto as mesmas, a presença das mesmas já significavam o produto de nossa 

atividade anterior que foi a de convidá-las (convocá-las) para esta reunião. Estiveram 

presentes 16 representantes comunitarios além das alunas do estagio, da supervisora e 
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alunos do grupo interdisciplinar que atua junto ao grupo do Forum da Cidade, o número de 

lideranças alcançou nossa expectativa, isto foi muito positivo para que  sentíssemos  a 

eficiência de nosso trabalho desenvolvido ate então. Era chegada à hora de colocar as 

lideranças o objetivo Projeto de Assessoria do NESSOP, muito bem colocado pela 

orientadora Simone, que coordenou a Reunião, cuja pauta principal era a de apresentação 

do Projeto e discussão do interesse das lideranças na realização dos Seminários Regionais 

em  Florianópolis. 

Esta reunião foi a de maior pontos de divergências. As lideranças 

demonstravam muita preocupação em relação ao processo de desmobilização dos 

movimentos comunitários e desmotivação das lideranças para a realização dos  Seminários. 

0 clima era de total  desânimo,  cada liderança fez sua exposição de dificuldades,  após 

muita discussão é tirada uma pauta  básica  para os  Seminários: Espaço para a UFECO; 

Estatuto da Cidade; Fórum da Cidade; prioridades regionais; local ; data; tarefas.... 

A partir de então foram escolhidos representantes por Região que ficou assim 

distribuída:  Região Sul — José Carlos, Regido Norte — Thomas, Região da Bacia da Lagoa 

— Sergio, Região do Maciço Central — Argeu e Regido Continente — Souto (mais tarde 

ocorreu urna modificação da Regido do Continente e troca de lideranças). Ao final da 

reunião conversamos com o Sr. Sergio Murad, representante da Amola (associação dos 

moradores da Lagoa) e representante Regional da UFECO (união fiorianopolitana de 

entidades comunitárias), com quem  iríamos  desenvolver o Projeto de Assessoria na 

Região da Bacia da Lagoa (já falado anteriormente), que gentilmente nos convidou a 

comparecer ern uma reunido que aconteceria no dia seguinte, dia 2/07/2002, na AMPOLA 

(Associação Amigos do Porto da Lagoa). Pretendia nos apresentar Aquela comunidade e 

dizer-lhes do nosso projeto para a Realização do  Seminário  Regional da Bacia da Lagoa. 

Comparecemos ao evento conforme combinado, porém não conseguimos nos colocar e 
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AMPOLA o senhor Sergio Murad falou do nosso Projeto para a Realização do Seminário 

Regional da Bacia da Lagoa mas que não recebeu nenhum apoio formal por parte dos 

presentes. Ao conversarmos eu expus a ele minhas ansiedades e frustrações quanto ao 

andar meio lento do processo, ele muito cordialmente me falou que eu teria a 

oportunidade de conhecer melhor e entender as especificidades das comunidades. Esta 

conversa me fez refletir os temas abordados em antropologia e assim entender melhor o 

individual, a  característica  de cada povo, seus costumes, suas atitudes, suas mais diversas 

maneiras de ser. Foi um amadurecimento qualitativo muito valioso que adquiri, nessa 

conversa o Sr. Sérgio fez a  sugestão  do dia 20/08 ou 27/08/2002 para a realização do 

Seminário Regional da Bacia da Lagoa. Comuniquei-lhe que iria conversar e passar estas 

datas para a supervisora. Nossa primeira reunião individual com o seu Sergio ficou 

marcada para o dia 5/0712002. 

No próximo encontro de supervisão, que coincidiu com uma outra reunião do 

Grupo do Fórum da Cidade expusemos o desenrolar de nossas atividades até o momento 

com a liderança comunitária, comunicando as datas sugeridas. Discutimos que a melhor 

data seria 20/08/2002 para a realização do  Seminário  Regional da Bacia da Lagoa, pois era 

o momento propicio para o evento conforme falado anteriormente. 

Nas reuniões de supervisão é frisada a importAncia dos movimentos 

comunitários. E um processo que nunca está pronto, que são fases de avanços e de 

retrocessos, que devemos enfatizar no processo de mobilização, que somos Estagiárias do 

Serviço Social da UFSC e que junto ao NESSOP estamos desenvolvendo este projeto de 

Assessoria. 

Conforme combinado, no dia 5/07/2002, realizamos nossa primeira reunião 

especifica com a liderança da Bacia da Lagoa, Sr. Sérgio Murad. Eu e a colega Jamille 
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estávamos muito apreensivas pois desconheciarnos a maneira de o mesmo trabalhar. 

Havíamos elaborado um "esqueleto"  básico  para iniciarmos nossas atividades práticas. 

Nossa reunião com a liderança foi muito tranqüila. 0 Sr. Sergio é muito dinâmico 

facilitando assim nosso entrosamento e avanço no processo de piano de mobilização. 

Desta primeira reunião saio o nome do  Seminário  "A Lagoa que amamos na 

cidade que queremos", a confirmação da data para o dia 20/08/2002, o local para a 

realização do  Seminário  na SAL (sociedade amigos da Lagoa), o horário para as 18:30 

horas e o publico alvo a ser abrangido toda a comunidade da Bacia da Lagoa. Os detalhes 

de coordenadoria de mesa, recepção, cadastro das entidades, visitas comunitárias 

elaboração dos convites, foram se ajustando aos poucos posteriormente. 

0 convite (apêndice 1) foi elaborado por mim e Jamille, com as informações 

sugeridas pelo Sr. Sergio, principalmente aquelas relacionadas as demandas da Bacia da 

Lagoa e experiências a serem a serem apresentadas no evento deveriam ser enviadas 

anteriormente para a comissão. 

Para a mobilização optamos por entregar pessoalmente os convites, pois 

teríamos a oportunidade de dar maiores esclarecimentos dos nossos objetivos, da 

importância  do Seminário, do quanta a participação de cada um era importante. Esta 

entrega ocorreu nos dias 23 e 24/07/2002. Nestes dois dias, com sol e com chuva 

percorremos Escolas, Posto de  Saúde, lideranças comunitárias, associações dos mais 

diferentes ramos (pesca, vela, remo, etc...), Centro Cultural, etc... No dia 23 também 

concedemos uma entrevista para o jornal local da Lagoa da Conceição para uma 

divulgação, pois o mesmo é lido por grande parte da população local. (anexos 3). 

Os cartazes de divulgação foram colocados por nos (Sr. Sergio, Jamille e eu) 

nos dias 12 e 14/08/2002, em supermercados, farmácias, Escolas, Posto de Saúde, Paradas 

de Onibus Coletivo, restaurantes, Instituições Financeiras, Shopping, Transporte Coletivo, 
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lojas. A medida que visitávamos o comércio local para fazermos a divulgação e colagem 

dos cartazes aproveitávamos a oportunidade para pedir  patrocínio,  pois precisávamos 

angariar recursos para oferecer um lanche aos participantes do  seminário.  Fomos bem 

acolhidas e recebemos uma quantia bem considerável de material necessário para o lanche. 

Os apoios foram de copos descartáveis, bolachas  (vários  tipos) bombonas de agua, café, 

açúcar,  nossos pedidos eram acompanhados de um oficio. 

A semana que antecedeu o Seminário foi de muito trabalho de última hora: 

estávamos em contato direto com o Sr. Sérgio para saber o que faltava ainda providenciar. 

Caixa de som e microfones conseguimos com o SINJUSC, oficio para a pró reitoria para 

verba para compra de fitas para a filmagem, filme para os registros  fotográficos,  fitas para 

gravador, pastas  plásticas  bloco de anotações, canetas, material para complementar o que 

faltasse para o lanche (estes materiais eram para os cinco  Seminários),  montagem das 

pastas com cartilha do Estatuto da Cidade, bloco de notas e canetas para os participantes. 

Todos os  Seminários Regionais foram filmados e fotografados para Registro do 

NESSOP e eu fiz a filmagem de todos pois é um tema que me interessa muito, por isso 

procurei fazer de forma bem abrangente, é um material para mim de valor inestimável. 

Alias o relatório de Estagio é de uma riqueza incomensurável, pois nele consta todo o 

trabalho que a comunidade enviou com levantamento das demandas para serem discutidas 

no  Seminário  da Bacia da Lagoa, bem como toda a nossa produção durante a pratica. 

Nossa ansiedade no dia do  Seminário  foi toda transformada em euforia na 

medida em que os convidados chegavam no local. Era hora do acolhimento, de agradecer 

a presença, de dar voz e vida as suas expectativas e de sentir que nosso fazer profissional 

alcançou o objetivo de Realizar a Assessoria do  Seminário  Regional da Bacia da Lagoa. 

O Seminário iniciou as 19 horas e terminou as 23:45 horas. Estiveram 

presentes mais de trezentas (300) pessoas e cinqüenta e sete (57) entidades representativas 
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conforme lista de participação (apêndice tf2), estes números revelam por si só a 

importância do processo de divulgação do evento, segundo as próprias entidades do local  

jamais ocorreu evento com tanta representatividade da comunidade, de autoridades e de 

entidades comunitárias na Lagoa da Conceição. Dizer que os números são reveladores 

equivale a um percentual de aproximadamente 1%  da população  regional o que realmente  

é bem expressivo. Segundo nota no jornal local (anexo 4) jamais ocorreu evento  tão 

importante em toda a historia de movimentos comunitários naquela região. 

As palestras apresentadas durante o Seminário  da Bacia da Lagoa, "A LAGOA 

QUE AMAMOS NA CIDADE QUE QUEREMOS" (apêndice n° 3) deixam claro de que 

existe uma meta para as mudanças, que é preciso muita coesão da comunidade para que as 

mesmas ocorram. E reafirmado em todas as falas de que hoje somos uma sociedade que 

quer a coletividade, que não se aceita as coisas impostas, que não cabe mais o 

individualismo coletivo e nem o autoritarismo do poder público, o que se quer é uma 

sociedade democrática e participativa nas decisões governamentais, que as mudanças  terão 

de ocorrer a partir de discussões na base da sociedade, que os grupos organizados sejam 

ouvidos em seus anseios e desejos comunitários, a semente foi lançada o que se espera 

agora é de ela frutifique, assim o Seminário teve sua intencionalidade cumprida. 
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4 INTERVENCÂO PROFISSIONAL 

NO RECONHECIMENTO DO  DI REITO  À CIDADANIA 

4.1 NA BUSCA DA CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS GARANTIDOS NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL BRASILEIRA 

Atualmente têm-se como  princípios norteadores, que para a formação do 

profissional cidadão é imprescindível sua efetiva interação com a sociedade seja para se 

situar historicamente, para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação 

nos processos de inclusão e exclusão social. 

... Resta a  nítida  percepção de que a cidadania necessita de mecanismos 

que de fato garantam os  princípios  da  justiça  social e da igualdade, bem 

como fortaleçam a democracia, pois somente a partir dai  estarão 

protegidos os direitos civis, politicos e sociais. Após a constatação de que 

apesar da ampla e cada vez mais crescente positivação dos direitos que 

materializam a cidadania, se continua  assistindo  a toda sorte de violação 

deles, como se  constituíssem ideais meramente utópicos, 

irrealizáveis,...(Lticiane Moas, 2002, p,27). 

notório que nas  relações  de direito público e privado do cidadão, o Estado 

se coloca como um dos setores responsáveis por essa administração, porem, o que se vêm 

analisando na sociedade contemporânea é que o capitalismo centrado na economia atual 

continua sendo o precursor das desigualdades legitimadas politicamente pelo projeto 

Neoliberal, intensificado no Brasil desde os fins da década de 80, interagindo, sobretudo 

na reestruturação produtiva do capital, com efeitos negativos no mercado de trabalho 

como: desemprego, precarização nos mercados de trabalho, crescimento das cidades e com 

ela a violência, o abandono de crianças e idosos, o tráfico, o narcotráfico e as crescentes 

desigualdades que vão sendo redesenhadas na história da sociedade. Essas  políticas põem o 

crescimento econOmiao como a única razão de ser da economia, restringindo a 
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responsabilidade do estado de garantir o  mínimo que os cidadãos merecem, DENTRO DE 

SEUS DIREITOS, GARANTIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, promulgada ern 

Outubro de 1988, dos quais sera dado  ênfase  a alguns; 

Nos, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado  Democrático,  destinado a assegurar 

o exercício  dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a  justiça  como valores 

supremos de urna sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacifica das controvérsias, promulgamos, 

sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL. (Coast. Brasileira, 200). 

TITULO I 

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 10  A Republica federativa do Brasil, formada pela uma Naga() 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado  Democrático  de Direito e tem como fundamentos: 

I — a soberania; 

cidadania; 

III — a dignidade da pessoa humana; 

IV — os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V — o pluralismo politico; 

Art 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do 

Brasil: 

I — construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II — garantir o desenvolvimento nacional; 

UI  — erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV — promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça ,sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 
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Triu 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTALS 

CAPITULO  ILO I 

Dos DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 50  Todos são iguais perante a lei, sem  distinção  de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais 

inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, á segurança e 

propriedade, nos termos seguintes. 

1 — homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição; 

II — ninguém sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude da lei; 

XIV — é assegurado a todos o acesso  à informação e resguardado o sigilo 

da fonte, quando necessário ao  exercício  profissional: 

XVII — é plena a liberdade de associações para fins licitos, vedada a de 

caráter  paramilitar; 

XVIII — a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independente de autorização, sendo vedada a interferência estatal ern seu 

funcionamento; 

XIX — as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 

suas atividades suspensas por ordem judicial, exigindo-se, no primeiro 

caso, o trânsito  em julgado; 

XXI — as entidades associativas, quando expressamente autorizadas,  têm  

legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; 

XXIII — a propriedade atenderá a sua função social;_._ 

XXIV — a lei estabelecera o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e 

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
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Constituição; 

XXVIII — sio assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção as participações individuais em obras coletivas e a 

reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 

desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 

criarem ou que participarem aos criadores , aos interpretes a as 

respectivas representações sindicais e associativas; 

XXXIII  — todos tem direito de receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que  serão  

prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado; 

LXXIII — qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente a ao 

patrimônio  histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada ma fé, 

isento de custas judiciais e do Onus da sucumbência; 

CAPITULO II 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 60  São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

in5ncia, a  assistência  aos desamparados, na forma desta Constituição. 

É na consolidação destes direitos, que se busca 	entender e dar 

encaminhamentos as questões sociais que vêm a. tona acirrando ainda mais as formas de 

exclusão  dos indivíduos da sociedade, do qual o projeto neoliberal, principal  responsável 

pelas mais diferentes formas de exclusão social no Brasil e no mundo. 
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Contudo, surge no âmbito da sociedade civil formas organizativas de lutas e 

proposições expressadas pelos movimentos sócio-populares, que buscam criar meios, 

debates e estratégias de resistência e sobrevivência por espaços mais alternativos na busca 

da democratização dos direitos, de sua participação nas decisões locais, de modo a 

contemplar seus objetivos de uma sociedade  democrática e participativa, conforme 

pensamento de Warren: 

...quando os grupos se organizam na busca de libertação, ou seja, para 

superar algum forma de opressão e para atuar na produção de ma 

sociedade modificada, podemos falar da existência de um movimento 

social. (Warren,1984, p.9) 

Assim, entende-se que movimentos sociais são  expressões  surgidas através 

de questões locais, onde estão relacionados à vontade de construir e reconstruir a 

sociedade em seu conjunto de maneira  favorável  aos interesses coletivos, envolvendo 

sujeitos e relações na construção conjunta, democrática e participativa da luta  política  de 

um pais, contribuindo para o desenvolvimento e a transformação da sociedade civil e 

política.  E, neste fio o Nitcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular, 

contribui oportunizando a socialização de conhecimentos por uma  política  social 

democrática e emancipatória, que contemplou a prática profissional do Assistente 

Social em formação, definindo como objeto de intervenção pro fi ssional, a assessoria a 

lideranças do movimento sócio-comunitário e popular. 

Associações civis são formas organizadas de ações coletivas, 

empiricamente localiziveis e delimitada, criadas por sujeitos sociais 

entorno de identificações e propostas comuns.(Viana, p. 51). 

4.20  ESTATUTO DA CIDADE 

0 Estatuto da Cidade, Lei Federal if. 10257/2001, que vem como forma de 

regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, seu avanço e 



48 

implementação  estarão  diretamente ligado à participação da sociedade, dai a importância 

dos Seminários Regionais, que tem como um dos objetivos esclarecer, divulgar e mobilizar 

para que seja obtido sucesso na regulamentação do Estatuto da Cidade, contemplando 

assim a historicidade do Estatuto, que começou como uma forma de pressão exercida pelo 

Movimento Nacional de Reforma Urbana durante a Assembléia Nacional Constituinte em 

1987-1988 onde o objetivo foi de incluir o "direito a cidade" e a  função  social da 

propriedade, expressados  então  nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal do Brasil de 

1988. 

CAPITULO II 

DA  POLÍTICA  URBANA 

Art 182. A  política  de desenvolvimento urbano, executada elo Poder 

Público  municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

garantir o bem estar de seus habitantes. 

§ 1° 0 plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento  básico  da 

política  de desenvolvimento e de  expansão  urbana. 

§ 20 A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende is 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 

diretor. 

§ 30  As desapropriações de  imóveis  urbanos serio feitas com prévia e 

justa indenização em dinheiro. 

4°  É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei especifica para 

area incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federai, do 

proprietário do solo urbano não edificado, stibutilizado ou não utilizado, 

que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 

de: 

I — parcelamento ou edificação  compulsórios;  

li  — imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano progressivo 

no tempo; 

Ill — desapropriação coin pagamento mediante titulo da divida pública de 
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emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, corn prazo de 

resgate de até dez anos, em parcelas iguais e sucessivas, assegurados o 

valor real da indenização e os juros legais. 

• vide nota ao art. 5° XXIV. 

Art. 183. aquele que possuir como sua area urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem 

oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua familia,  adquirir-lhe-á 

o domínio, desde que não seja  proprietário  de outro imóvel urbano ou 

rural. 

§ 1° 0 titulo de  domínio e a concessão de uso sera() conferidos ao homem 

ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 

§ 2° Esse direito não sera reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma 

vez. 

§ 3° Os  imóveis  públicos não serão adquiridos por usocapião. 

A partir de então se torna cada vez mais  necessária às lutas e pressões da 

sociedade para que os direitos normatizados no Estatuto DA IDADE: as diretrizes gerais, a 

gestão democrática, o plano diretor e instrumentos previstos, sejam de fato cumpridos 

pelas três esferas, isto 6, Federal, Estadual e Municipal. 
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5. CONCIDERAOES FINAIS 

Este Trabalho de Conclusão de Curso buscou contemplar a descrição de uma 

experiência pi-Mica, durante o Estagio Curricular Obrigatório realizado junto ao NESSOP, 

aliado ao conteúdo teórico e metodológico desenvolvido durante o Curso de Serviço Social 

da UFSC, do processo de Assessoria aos Lideres Comunitários para a realização dos 

Seminários Regionais em Florianópolis. 

Enfoquei a importância dos Movimentos Comunitários, a historicidade 

brasileira das lutas e movimentos sociais no transcorrer do século XX, a importância da 

UFSC e do NESSOP veículos de ligação entre o meio acadêmico e a sociedade, cumprido 

assim uma função social, flaw -do esta que da frutos, que gera resultados. 

No decorrer do trabalho procurei dar maior evidencia o que julguei ser 

importante dentro de um processo de formação profissional para o Serviço Social 

obedecendo à  ética, dando ênfase ao direito de ter direito, a democracia e a cidadania, 

acredito que através das temáticas abordas contemplei os principais caminhos para se 

chegar a isto. 

Os resultados do nosso trabalho já podem ser analisados, pois após a 

realização dos  Seminários Regionais muitos fatos relevantes já aconteceram em nossa 

cidade, principalmente o que está relacionado aos itens do Estatuto da Cidade com relação 

a construção civil, o apart hotel na Lagoa da Conceição, o supermercado BIG no bairro 

Agronômica, o Shopping Center no bairro Saco Grande, de um prédio de apartamentos 

no  Pântano  do Sul (este estava sendo construido sobre o mangue), obras que não estavam 

obedecendo as normas de Estudo de Impacto de Vizinhança e Estudo de  Impacto 

Ambiental estão sendo embargadas judicialmente, até que os mesmos sejam cumpridos, 

estes embargos significam conquistas da população, elas estão percebendo seus direitos, 

percebendo que é possível ser democrático e participativo cobrando do poder público uma 
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atitude frente as demandas surgidas. 

Estas respostas Comunitárias são altamente positivas, é necessário que haja 

respeito As leis, se elas existem é para serem cumpridos, os direitos coletivos estão acima 

dos interesses financeiros individuais de poderosos, e preciso que se saiba que nem tudo é 

passível  de compra, que direitos conquistados tem de serem simplesmente respeitados. 

Outro fato importante,  pós-seminário,  foi que as lideranças da Bacia da Lagoa, 

após fazerem uma discussão e análise  do  Seminário  regional decidiram que seria feita 

uma  Síntese Documento das palestras do  Seminário,  esta  síntese será  enviada aos órgãos 

públicos (Prefeitura Municipal, Camara de Vereadores, Assembléia Legislativa e 

Ministério Publico) para que os mesmos fiquem cientes das demandas regionais e que as 

soluções sejam providenciadas. Ver documento anexo 06. 

O Sr. Sérgio, representante da UFECO da Região da Bacia da Lagoa, liderança 

corn quem trabalhamos no Projeto de Assessoria muito gentilmente nos encaminhou a 

Cópia deste documento, anexo 05, neste trabalho de Conclusão. 
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O FORUM DA CIDADE e a UFECO 
convidam essa entidade a participar  do  
SEMINÁRIO REGIONAL LAGOA 
QUE A MA MOS NA CIDADE QUE 
QUEREMOS, onde serit discutido a 
LEGISLA C AO DO ESTATUTO DA 
CIDADE e um levanta utento das 
prioridades da região, 

A LAGOA QUE  AMAMOS  NA 
CIDADE  QUE QUEREMOS: 

SENH NARK) P.ROMOVIDO POR: 
UFECO — tin ião ITor iano  palitaria  de 
Entida des comun H. rias 
FORUM DA CIDADE — cont. assessoria 
do NESSOP (Nikko de Estudos cut  Serviço 
Social e Organ iv] ção Poptifar) da UFSC, 

OBJETIVOS: 
• Divufgação do Estatuto da Cidade 
• Levantamento dos pi-Warms da area 

de attiação de cada entidade., da Bacia 
da Lagoa bent como a identificação 
das suns  priorida des.  

PARTICIPANTES: 

- Todas as en tidades representativas 
dos forças vim e cidndãos da Lagoa, 
que in teressent-se pela discussão dos 
objetivos listados. 

CRONOGRAMA: 
- 10 de agosto de. 2002 — entrega dos 

.traballtos levantados Comissão 
Organizo  darn 

- 20 de Agosto de 2002 
/a parte 	Exposição e debate. sobre o 
Estatuto da Cidade à  luz  do Fóru  in 
cm  Cidade. 
28  parte — A presentação dos tentas 
few it to dos. 

LOCAL: SAL 
DATA: 20 DE AGOSTO DI; 2002 
HORÁRIO: 18 :3011. 

ENCAMINHAMENTOS 
POSTERIORES: 
• RefatOrio 	ser  elaborado pelas 

estagidrias tIo  curs° de Serviço 
vincuradas  no NESSOP, 

su pervisionadas pain professora 
Simone  Ma tas  Ma &ado. 

• Disc ussdo  no  .Foro  lit  do Cidade dos 
Sent in ti  rios Region  nis , visando 
elaboração de. 1111111 pi] HUI COM  U In de 
reivindienoes. 

• Os 	pa rt ic Lynn te.5 	e  rdo 
convidados  a partkipar eat todas as 
etapas. 

• Retorno do  relataria  do Seminário 
Regional às entidades. 

CONTATO: 
- Sergio  Murou  — Dire tor da  A molo  e 

representan te regional de Itl'ECO 
"'ones: (48) 232-8124 e 9973-4683 
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LISTAGEM DAS ENTIDADES PRESENTES 

UFSC - DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

NÚCLEO DE ESTUDOS DO SERVIÇO SOCIAL EM ORGANIZAÇÃO POPULAR 

ESTUDANTES REPRESENTANDO OS CURSOS DE: GEOGRAFIA 

ENGENHAR1A 

AMBIENTAL 

AGROSISTEMA 

CIENCIAS SOCIAIS 

SERVIÇO SOCIAL 

ARQUITETURA 

*■0 RATONES 

RIO TAVARES 

PRAIA MOLE 

CÂMARA  DE VEREADORES 

CAMARADA   MULHER EMPRESÁRIA 

ASSOCIAÇÃO VILLAGE I E II 

ALI AÇA  NATIVA 

FUND AÇÃO LAGOA 

AMA 

SASC 

AMOVILLAGE ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO VILLAGE 

AMOLA- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA LAGOA 

JORNAL  PORTAL DA ILHA 

JORNAL 0 ESTADO 

CETJU SC 

SOS PFtAl A MOLE 

JORNAL DA LAGOA 

ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE VERAS 

ESCOLA DESDOBRADA DA COSTA DA LAGOA 

FORUM DA BARRA 



GRUPO DE ARQUITETOS 

.AlvIOCANTO - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES IX) CANTO DA LAGOA 

AMOCOSTA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COSTA DA LAGOA 

CONSELHO COMUNITÁRIO CANTO DOS ARÁÇAS 

INSTITUTO AMIGOS DA FLORESTA 

AAPLUZ 

FORUM DA CIDADE 

UFECO - UN/AO FLORIANOPOLITANA DE ENTIDADES COMUN/T•RJAS 

• FAMESC - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOF,S IX)S MORADORES DE SANTA CATARINA 

FORUM DA CIDADE 

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE 

SOCIEDADE ANIMAL 

PONTA DAS ALMAS 

• PARTIDO DOS TRABALHADORES - SC 

UNIVALI -UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJ.Af 

ACIF ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FLORIANOPOLIS 

NFSC 

= CCBS 

SOCIEDADE AMBIENT AL 

• CONSELHO COMUNITÁRIO  DO SAPt 

• AMORELA 

MOVIMENTO PORTA ABERTA 

POSTO DE SAÚDE 

MORADORES DE TODA A LAGOA E REGIÕES PRÓXIMAS 

AMPOLA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PORTO DA LAGOA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

COOPERBARCO- COOPERATIVA DE BARCOS 

COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BAC I A DA LAGOA 

SAL- SOCIEDADE AMIGOS DA LAGOA 





PALESTRAS DO SEMINÁRIO REGIONAL DA BACIA DA LAGOA 
"A LAGOA QUE AMAMOS NA CIDADE QUE QLTEREMOS" 

LOCAL: Sociedade Amigos da Lagoa (SAL) 
DATA: 20 de agosto 2002 
HORARIO: 18:30 horas 
COOORDENACÃO: 
FORUM— Carlos Magno Nunes 232-2332— www.portalsocial.ufsc.br/forumdacidade  
UFECO — Sérgio Murad 232-8124 
NESSOP — Simone Matos 333-9493 www.nessop@cse.ufsc.br  

1 ABERTURA 

Coordenador da mesa: Valmir, (Nena), propõe composição da mesa chamando os 
integrantes: Ezio (UFECO), Carlos Magno (FORUM), Osvaldo Agripino de Castro 
(FORUM —  Jurídico),  Simone Matos Machado (NESSOP/UFSC) e Alécio (Fundação 
Lagoa, que faz parte do Comitê da Lagoa). 

Sérgio Murad (UFECO) 
"Boa noite", em primeiro lugar quero agradecer a presença de tanta gente aqui, é urna 
satisfação a gente poder ver que o pessoal da Lagoa esta interessado nisso. Este 
Seminário  esta sendo promovido pela UFECO e pelo Forum da Cidade, corn assessoria do 
NESSOP que é um Núcleo de Estudo em Serviço Social e Organização Popular da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Mais que diabo é a UFECO ? E o que ta na  cabeça  de meio mundo aqui, se não for do 
mundo todo. A UFECO é União Florianopolitana de Entidades Comunitárias, ela 
congrega as associações comunitárias de bairros, ou seja, a AMOLA, AMOCANTO, 
AMORELA, essas entidades que estão em volta da Lagoa, da Barra, da Associação do Rio 
Vermelho, Canto dos Araças, enfim é a entidade que congrega todo mundo. 
0 que é o Fórum?? 
Primeiro vamos discutir o que é o Estatuto, 0 Carlos Magno vai falar e explicar direitinho 
o que é essa nova legislação e vai se colocar a disposição para tirar as dúvidas que houver. 
Por outro lado também nós vamos apresentar os problemas aqui, aquilo que a Lagoa esta 
sentindo que esta faltando ou que esta em excesso por aqui, o que não é bem o que nos 
queremos. 
Com essa nova legislação, o Estatuto da Cidade, nos temos nossos direitos e estamos aqui 
exercendo a plenitude. A Lagoa é uma das regiões mais bem organizadas ern termos de 
comunidade, por quê? Porque aqui as pessoas se interessam, as pessoas querem saber 
coisas e a UFECO, ao qual sou representante aqui na Lagoa, homenageia dois dos lideres 
daqui da lagoa, que é o Alécio e o Lelo, esses são os que  estão  há mais tempo aqui na 
nossa Lagoa. 
Quando nos escolhemos o nome do nosso  Seminário  "A Lagoa que Amamos na Cidade 
que Queremos" isso define tudo, o Amor que nos temos pela Lagoa, ela é composta de 
gente que é daqui mesmo, os manezinhos, e pelos outros que vem de fora, que é o meu 
caso, e que acabamos virando cidadão aqui da Lagoa. 
Dessa mistura toda, surgiu assim um tipo curioso que não aceita muito as imposições que 
querem nos fazer muitas vezes, nos queremos nossa lagoa limpa,  nós  queremos Saúde, 
transporte melhor, nos queremos um montão de coisas. 



E ao ver tanta gente aqui eu lembro daquela canção do Geraldo Vandré "Caminhando" 
"Quem sabe faz hora não espera acontecer", este é o meu povo da Lagoa, ele faz a hora e 
faz acontecer, obrigado gente. 

Nena chama a Justina para explicar o que é o programa da ACIF, sobre o problema do óleo 
da Costa da Lagoa. 

Justina 
"Boa Noite a todos", sou presidente da câmara da mulher empresária da ACIF — Lagoa. 
A gente tá aqui com o pessoal da Costa que encampou junto com a gente a reciclagem do 
óleo de cozinha, a gente tá ha quatro anos nesse projeto, junto com a comunidade, e hoje 
para vocês saberem são 4200 litros de óleo mensal recolhidos que não são jogados no 
esgoto. Gostaria de chamar o pessoal da Costa para fazer uma apresentação sobre o 
recolhimento do óleo dos restaurantes da Bacia da Lagoa. 
Apresenta a Ana, que é diretora da Escola Desmembrada da Costa da Lagoa, que trabalha 
muito empenhada com os alunos do Colégio dela. 

Ana 
"Boa noite a todos", nós somos da Escola Desmembrada da Costa da Lagoa, fica na 
comunidade perto da Bacia e há muitos anos a Escola desenvolve um projeto trabalhando 
com as crianças a  questão  da preservação do meio ambiente, nós temos projeto de material 
reciclado de Boi de  Mamão e no mês de junho a ACIF nos convidou para participar de um 
concurso que ela está promovendo, a gente está trabalhando com os alunos, a  questão  da 
importância da reciclagem do óleo de cozinha, e a Escola juntamente com a ACIF, 
abraçando esta causa optou por desenvolver um tema junto com todas as crianças da 
educação infantil até a quarta série, isto gerou um tema para trabalhar os conteúdos em sala 
de aula. 
Na semana passada a Escola promoveu uma gincana de estudantes, uma das tarefas da 
gincana as crianças tinham que apresentar a importância da reciclagem do óleo, porque 
reciclar? Como reciclar? 
E uma das equipes, que foi a equipe vencedora da gincana, optou por apresentar urna 
forma de teatro, desenvolveram um texto com uma linguagem toda regional da nossa 
comunidade e nós fomos convidados hoje para participar desse evento e vamos apresentar 
hoje o trabalho que as meninas desenvolveram, uma aluna é estudante universitária e a 
outra é da quarta série, Bráulia e Maiara, espero que vocês gostem. 

2 APRESENTAÇÃO TEATRAL 

Rosinha: más tá um dia lindo hoje né Diana? Acho que tá passando lancha pra baixo e prà 
cima, acho que vai di bastante movimento, ainda bem que a gente já preparo  camarão  
milanesa, já cascamo um monte de batata né Diana? 
Diana: é eu acho que vai da um movimentdo! Td passando lancha pra baixo e pra cima 
toda hora 
Rosinha: pois  então  Diana, então a gente tem que prepará as coisas bem rápido, que senão 
daqui a poco vai di urn tumulto danado. 
Diana: é a gente, já fez um monte de coisa, preparo um monte de coisa, 6 tem até um 
pedido aqui. 
Rosinha: então le ai. 
Diana: é batata frita, camarão à milanesa e um peixe A milanesa. 
Rosinha: tu pode fazendo isso ai prd mim Diana enquanto eu preparo as outras coisa? 



Diana: por isso Rosinha, eu v8 botd no mesmo óleo o peixe  à milanesa e o camarão  
milanesa junto com a batata, ti? 
Rosinha: nem pensa, quem foi que te deu esta idéia Diana, de faz8 tudo nesse óleo de faze' 
o peixe  à tnilanesa? 
Diana: Por quê não Rosinha9  O quê tem de más? 
Rosinha: tu não sabes Diana, que esse óleo é só pra frita o camarão, porque esse óleo que 
ta aqui na frigidera, se for só fritado o camarão não faz mal a  saúde,  porém se coloca outras 
coisas diferente para frita junto cria uma substancia que faz mal pia. 
Diana:  então  eu v6 joga onde? Ah! Já sei v6 joga na pia. 
Rosinha: não senhora Diana não sabes se tu joga, o óleo no ralo da pia vai atingi o curso da 
agua e dai vai polui a  água  que vem para a nossa cozinha de novo? 
Diana: Ah! Ent -do eu vo jogá la na praia. 
Rosinha: pior6 minha filha, não podes fazer isso. 
Diana: então eu v6 jogá onde? 
Rosinha: então, tu não pode joga esse óleo la na praia porque vai mata estas bactéria que 
estão nesse óleo, elas vão consumir todo o oxigênio dos peixes, os peixes vão morre tudo, 
depois nós vamos servi o que no restaurante, tu podes me dizê? 
Diana: não sei, então onde que eu vel jogd esse óleo? 
Rosinha: Então, tu não sabes que o Valdi td recolhendo esse óleo nessa bambona aqui, 
olha só! Essa bambona aqui o Valdi ta distribuindo e dai a gente vê o óleo não qué mais 
usa, a gente vem e coloca aqui, e depois o Valdi vem e leva esse óleo para uma fabrica de 
reciclagem que tem la em Sao José tu não sabé? 
Diana: 0 que que faz com esse óleo? 
Rosinha: Então, quando esse óleo chega em Sao Jose ele é armazenado assim num tanque 
bem grande e ai depois ele vai sê reciclado. 
Diana: E o que se faz com essa reciclagem? 
Rosinha: Então, nesse óleo, nesse tanque bem grande, ele passa por um processo, como é 
que chama mesmo esse processo agora, eu não me lembro muito bem. 
Diana: Não sei, como é que se chama? 
Rosinha: Então, ele passa por um processo lá, e depois ele vai se filtrado e essa filtrage 
vai separa as substância sólidas que ficou, todo aquele resto de camarão, de batata da 
substancia que ta mais liquida em cima, então essa substância sólida, dai essa substância 
sólida eles já fazem direto uma  ração  pia animal, tu sabias? 
Diana: E  mesmo é? E é só faze'  ração  pra. animal? 
Rosinha: Não senhora, depois eles pegam essa parte liquida que ficou, passam por um 
monte de tomerinhas, filtram bem esse óleo e tu nem imagina o que eles fazem com esse 
óleo. 
Diana: O que eles fazem Rosinha? 
Rosinha: eles fazem um monte de cremes pri gente  ficá  bonita, de sabonete, de detergente, 
de produtos de limpeza e tudo, ate batom sabes? 
Diana: esse meu batom aqui bonito? 
Rosinha: E, esse teu batom bonito, então sabes o que é que a gente tem que faze' Diana, 
então o óleo que a gente não quizé mais utiliza nós vam6 colocd na bambona  pró  Valdi 
levd, e tem que dizê pra todos os restaurantes fazd a mesma coisa que nós, senão daqui 
amanhã a gente não vai mais podd toma banho na praia, não vai tê mais peixe, não vai te 
mais nada. 
Diana: Ah! Então eu vou botd o óleo que já foi usado na bambona e não vou mais jogi na 
pia. 
Rosin ha:  Muito Bem, é isso ai. Fim (aplausos) 
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Nena: Obrigado pela contribuição deste trabalho da comunidade e através da AC1F 
agradecer na presença do senhor presidente por todo o apoio dado a esta estrutura 
organização deste evento. 
Ao Supermercado da Ponte, Supermercado do Chico e Supermercado Magia que ajudaram 
na estrutura para que fosse organizado este  Seminário. 
Chamo para compor a mesa também o presidente da AMOLA o Lela 
Temos aqui já presente, se tiver algumas outras entidades que passem a identificação para 
a mesa, já temos a UFECO, a ACIF, a Fundação Lagoa, a AMOLA< SOS Praia Mole, a 
AMORELA, a AMOCANTO, Sociedade Amigos dos Animais, Farol da Barra, AMPOLA, 
Amigos da Floresta, presentes até o momento, a AMA, a FAMESC. 
Nos passamos agora a palavra ao Carlos Magno, que vai falar sobre o Estatuto da Cidade. 

3 PALESTRAS SOBRE 0 ESTATUTO DA CIDADE 
Carlos: 
Bem, antes de falar propriamente do Estatuto, que eu preparei aqui algumas transparências 
para tornar mais  didática  a minha fala, eu gostaria de faiar um pouco o que representa a 
Forum da Cidade, que articulação é esta, o que é a palavra forum no nosso entendimento e 
justamente a articulação. 0 Osvaldo vai estar aqui junto comigo me auxiliando para fazer 
esta intervenção, tanto nessa primeira parte como na segunda parte. 
Esse Forum da Cidade é bom resgatar a sua origem, ele nasce justamente de encontros que 
a gente teve  na UFSC, com todas as entidades  comunitárias,  num projeto chamado 
Experiências em Cena, ha dois anos atrás e culminou em 2001 a partir com da sugestão 
das lideranças a partir da troca , como a que a gente ta fazendo aqui, hoje vocês vão 
apresentar algumas experiências, a gente vai fazer uma troca, vai a partir deste colóquio, 
deste dialogo que surgiu esta idéia de a gente Ter urna articulação de rede que 
representasse os movimentos populares. No momento a UFECO estava um pouco omissa, 
inclusive, como produto do Forum foi o resgate da UFECO como entidade autônoma que 
hoje está aqui, promovendo este Evento, juntamente com o NESSOP e Forum da Cidade. 
Bom,  então  surgiu a idéia de fazermos um Primeiro Forum da Cidade, e isto surgiu, ai vem 
a questão do Estatuto, que surgia na época em a gente fazia discussão em 2001, em julho 
surgiu a  questão  do Estatuto da Cidade, dai a gente aproveitou e ampliou as discussões 
para englobar a questão do Estatuto da Cidade, dentro dos objetivos do Forum. 
Os objetivos, basicamente, do  Fórum,  seria fazer esta representação, esta articulação, esta 
convergência das entidades populares, é um movimento, isto a gente gosta sempre de 
salientar, supra  partidário,  quer dizer, a gente faz  política sim, mas a gente não faz 
politicagem, tido faz  política  do partido, a gente não é instrumento de partido nenhum, nos 
temos a nossa autonomia, queremos discutir as  questões  da cidade a partir das suas bases, 
do poder local, as suas entidades, das ONGs, das Universidades, estamos procurando fazer 
uma articulação ampla, para fazer valer a voz de segmentos populares, da população, 
tentando romper com este esquema formal de democracia puramente representativa, 
fazendo com que esta democracia realmente se efetive enquanto democracia direta e 
participativa. Eu acho que em linhas gerais seria isto os objetivos do Forum da Cidade, eu 
não sei se o Osvaldo gostaria de colocar alguma coisa, depois eu passarei a colocar 
especificamente o Estatuto da Cidade. 

Osvaldo 
"Boa noite a todos", eu gostaria, so para fazer um adendo, que além destes objetivos, a 
regulamentação do Estatuto da Cidade é uma mera conjuntura, o que ele objetiva 
basicamente é resgatar a cidadania nas cidade de  Florianópolis,  sou professor de Direito 
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Constitucional e costumo dizer para meus alunos que se um marciano  caísse  na terra e 
tivesse que escolher um pais para morar, veria todas as Constituições e escolheria o Brasil, 
depois de um mês ele veria o erro que cometeu né, então entre a lei formal e a aplicação, 
basta Ter o conhecimento dos direitos, 60% da população do Rio de Janeiro (sou carioca e 
moro aqui ha três anos) não sabe citar um direito constitucional, isto é uma pesquisa feita 
em 98, dez anos após a promulgação da Constituição, e o Estatuto da Cidade, que é uma 
Lei Federal que trata de diretrizes  básicas  para o planejamento urbano, trás alguns 
requisitos aos  municípios,  de acordo com suas especificidades precisam regulamentar, 
uma Lei Federal que tem este objetivo de tratar diretrizes básicas é uma exigência muito 
clara de regulamentação desses artigos, são cinco artigos que a Cartilha trata, tem de ser 
feita tom a participação da sociedade, e a gestão e implementação desses artigos, tirado o 
texto formal, que o papel aceita tudo, tem de fazer valer, também de ser feita com a 
participação da sociedade.  Então,  em outubro do ano passado nos fizemos um grande 
encontro do Forum da Cidade, umas das idealizadoras estão aqui a professora Zulamar, a 
professora Iliane, o Carlos Magno, eu terminando o doutorado em direito resolvi participar 
porque achava e acho que é um grande instrumento para fazer uma discussão no poder 
local e resgatar a cidadania, porque a cidadania no Brasil precisa ser  construída  de baixo 
para cima e não uma cidadania tutelada e ai o Estatuto da Cidade, regulamentação e 
discussão, é um grande momento ....  pedagógico e didático, para que a sociedade de 
Florianópolis e dos  municípios  no Brasil, isto é uma discussão que começa a ser feita para 
regulamentar, pois a maior parte dos  municípios não tern regulamentada e precisa ser 
conquistada. Então resolvemos fazer esta cartilha, no sentido de fazer com que as 
legislação e os objetivos da Lei Federal n.° 10.257, que estipula um prazo até 11 de janeiro, 
para que o município,  a  câmara,  a prefeitura e a sociedade civil fizessem a regulamentação 
desses artigos, até agora  Florianópolis não fez. 0 vereador Passos Garibaldi, a semana 
passada e na entrevista que deu ontem, publicada no jornal A Noticia disse que esta 
aguardando dos  municípios,  mas acontece que o poder público dos  municípios esta em 
mora com a população que o elegeu, que paga seus tributos para ver isto aqui ser aplicado 
no cotidiano, então minha contribuição aqui na noite de hoje seria no sentido de tirar 
algumas duvidas que por ventura fossem surgindo e que tivesse ao meu alcance no que se 
refere as especificidades, outorga morosa, uso capido coletivo, direito de preempção, que o 
Carlos Magno vai aqui expor melhor. 

Carlos 
Não tão bem, nem com tanta propriedade, na parte mais  jurídica  com certeza não. 
Estatuto da Cidade; é uma cidade maravilhosa que a gente  está  vendo aqui né? Para 
compreender, este material é fornecido pela CAIXA, este material a gente vai estar 
disponibilizando dentro do site do Forum Social, no portal social, esta na cartilha que 
vocês receberam, a gente vai estar disponibilizando todo este material para vocês. Para a 
gente se reportar á questão da necessidade do Estatuto da Cidade é preciso saber que hoje 
no pais passa pela questão urbana necessariamente porque 81% da população vive, mora, 
reside, faz a sua vida nas cidades, ou seja, se a gente tinha uma relação entre urbana e rural, 
por exemplo, na década de 20 % era urbana e o restante 91% vivendo na área rural, já em 
1970 já tínhamos 55% da população morando na Area urbana, de 70 para cá, com o 
milagre, aquela coisa toda, com a modificação do modelo agrário exportador par urbano 
industrial a gente chegou a este, e com todas as conseqüências dai advindas, que todos nos 
sabemos muito bem. 
Bom essas conseqüências são justamente,... bom uma coisa nós temos aqui em 
Florianópolis,  por exemplo, na Beira Mar Norte adensamento e verticalização excessiva a 
gente não tem, depois invasões, os nossos morros nossos mangues não são invadidos, 



alagados, favelas, cortiços, periferias longínquas e desprovidas de serviços e equipamentos, 
logicamente que não, certamente é exceção, isso ai, a zona Sul, principalmente, da ilha, 
nem do Norte também e pra nós aqui  graças  a Deus a gente não tem poluição da água do 
solo e do ar, estas questões não nos dizem respeito.  Então o Estatuto da cidade vem 
justamente trabalhar, para tentar reverter esta situação, trazer, como Osvaldo colocou, a 
cidadania, uma cidade com mais justiça social, uma cidade para todos. Eu acho que assim, 
é bom pontuar que esta coisa, o Estatuto da Cidade não foi uma coisa que caiu do céu, as 
pessoas mais antigas, digamos assim, como eu sabem que a década de 80 foi pródiga em 
Movimentos Sociais de  caráter urbano, movimento dos sem tetos, tudo uma articulação 
que culminou na Constituição de 88 e isso fez corn que esses direitos da cidadania, dentro 
do espaço urbano, direito ao solo, a moradia, saneamento básico, todos os direitos de 
cidadania contemplados na Constituição receberam dois artigos, especificamente, os 
artigos 182 e 183. 0 que dizem estes artigos? 
0 artigo de 182 diz que a  política  de desenvolvimento urbano tem como objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, isso tern um 
desdobramento muito importante porque é um dos pilares da sociedade capitalista, e a 
questão  da propriedade privada certo? 
E eu acho que o Estatuto, embora a Constituição já fale da função social da propriedade, o 
Estatuto (o Osvaldo vai tocar nisto com mais propriedade) pontua isto enfatiza isto na 
questão urbana. Depois , no artigo 183 institui o uso capido urbano possibilitando né a 
regularização de extensas Area, favelas, vilas, alagados e a gente vai ai depois dar mais 
detalhes para ver como é que isto se consubstancia dentro do Estatuto da cidade não é? 
Bem o Estatuto da Cidade como o Osvaldo já citou e eu vou repetir de certa maneira é a 
Lei 10.257 de 2001, de junho de 2001 e ela reúne normas relativas a ação do Poder 
Público, instrumentaliza o município  para o desenvolvimento e a garantia do pleno 
desenvolvimento nas cidades e nele o município,  dentro desse pacto federativo da 
constituição, o município  assume o protagoniza a responsabilidade para a implementação 
da  política  urbana certo no Brasil sempre houve muito centralismo e a Constituição de 88 
procura fazer frente a isto e o Estatuto da Cidade vem também nesse espirito, o Estatuto é 
realmente uma esperança de mudança positiva no  cenário  urbano brasileiro, mas, porem 
como já foi dito aqui não vai cair do céu também, como o Osvaldo disse no inicio, a nossa 
constituição é ótima as leis são ótimas , mas o que nós precisamos Ter basicamente é urna 
outra atitude em relação, uma atitude mais ativa, mais propositada, urna atitude mais altiva 
eu diria em relação aos nossos direitos. 
Bom, então, eu vou falar assim das diretrizes gerais, eu to falando rápido porque tem 
muita gente que vai querer falar, depois no debate na pergunta a gente vai poder elucidar 
mais no detalhe. Primeira questão, os princípios fundamentais, função social da cidade e da 
propriedade urbana o interesse coletivo prevalece sobre o uso da propriedade individual 
todas as pessoas tem direito de um território que lhes proporcione qualidade de vida e 
condições para o seu desenvolvimento fazendo com que a cidade não fique cativa a 
especulação  imobiliária,  isso nós vamos ver nos instrumentos que tem ai. Essa função 
social da propriedade e da sociedade que eu vou falar mais tarde, justo a distribuição dos 
benefícios e dos ônus do processo de urbanização, isto significa que tu tens duas faces da 
cidade que a gente conhece muito bem, urna face maravilhosa, urbanizada, com avenidas, 
com todos os serviços e outra com alagados, então aquele dai é menos  cidadão que o 
outro? Ou não? Todos estão pagando os impostos diretos ou indiretos a gente paga imposto 
de tudo até sem saber td pagando, isso aqui os  benefícios  os ônus que o governo te cobra os 
impostos se não pagar tu vai sofrer uma ação judicial, tu vai parar em juizo, vai te 
incomodar, mas os  benefícios  nem todos recebem, eles não são dados na mesma proporção 
do que tu paga. Se a gente for pensar assim , o que veio para a Lagoa nos últimos anos, o 
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que reverte para nós? Vamos pensar a nossa realidade aqui, o que agente paga de IPTU 
aqui na Lagoa, o que reverteu para nós? Para a minha Associação reverteu esse ano dois 
mil reais que foi uma verba, poxa, mais só eu pago seiscentos, setecentos reais de IPTU 
pelo meu terreno, pela minha casa, quero dizer duas ou três casas já cobre um beneficio, 
claro que a gente sabe que tem a máquina  administrativa,  que tem iluminação, que tem 
outras despesas com o pessoal. Se a gente for ver não tem realmente, a gente não sabe 
realmente como esse gestor utiliza esse recurso a gente não tem esse controle, é isso que eu 
falo que é a atitude que a gente tem que Ter. Uma atitude mais  cidadã,  de querer saber 
onde estão colocando nosso dinheiro, se está sendo bem gerenciado, na casa da gente a 
gente sabe, mas o dinheiro de todos parece que não é de ninguém. 
Eu acho que esta garantia de direito de cidade sustentável, eu acho que é que esta, na 
Constituição, que o Estatuto de certa maneira fala o que seriam estas cidades sustentáveis, 
o sustentável  ai significa um cidade para nós e para as futuras gerações, nossos filhos, 
nossos netos e esta sustentabilidade não dá para se pensar simplesmente como 
sustentabilidade ambienta, é uma sustentabilidade social também, a gente esta vendo ai a 
questão  da violência a gente ta vendo ai uma insustentabilidade social que tem como 
conseqüência a violência a questão da falta de emprego da falta de perspectiva para o 
jovem tem como conseqüência uma insustentabilidade social, que acontece com o uso de 
drogas, a violência partiu do uso de drogas, então, esta sustentabilidade (que é global) 
passa pelo saneamento, pela  questão  do emprego, pela  questão ambiental certo, é a 
sustentabilidade neste sentido. A gente tem que começar a pensar a cidade como uni todo. 
Essa adequação da diretriz dos instrumentos de política  econômica, tributária e financeira 
dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, desenvolvimento pensado 
nesta globalidade, quer dizer, tu tens que ter recursos né, quer dizer esses recursos 
distribuídos  realmente, por exemplo, você observa que todas a ruas do centro  estão  bem 
calçadas, que  tão com calçadas públicas novas, corn sinalização para cegos e tal, e que nas 
periferias, aqui na Lagoa mesmo não tem calçada e quando tu pede calçada tu recebe uma 
multa, porque a obrigação da calçada é tua, tu tem que paga a calçada, mas la no centro 
mesmo em alguns lugares ninguém paga, o poder público paga, por que? Por que essa 
diferença? 
Eu acho que tem que ter uma adequação da  política econômica tributária no 
desenvolvimento urbano, esse desenvolvimento tem que ser pensado, planejado 
conjuntamente e é ai que entra a questão da gestão participativa que a gente vai falar em 
seguida. 
Outras diretrizes que não seriam menores, que eu acho que está dentro do espirito do 
Estatuto da Cidade, isso ai gente é só um resumo, porque isso ai a gente poderia fazer 
depois  seminários  para estudar o detalhe disso ai, do Estatuto da Cidade. A gente vai dar 
uma noticia para deixar em vocês aquele desejo aquela vontade de querer saber mais, de 
aprofundar mais para saber como pode ser utilizado. Uma outra diretriz é a cooperação 
entre governo e iniciativa privada sociedade civil no processo de urbanização em 
atendimento ao interesse social, muito bonito no papel, e quem determina o interesse social 
é a maioria da sociedade civil organizada, não são basicamente os politicos, não são esses 
vereadores que estão ai na maioria das vezes com esse poder, a gente sabe que esta loteado 
pelo poder econômico. 
Integração e complementaridade entre atividades econômicas urbanas e rurais, isso a gente 
viu, a gente sabe que o ideal é Ter um equilíbrio maior entre a população de campo e de 
cidade, quem sabe fazer uma certa reversão, Ter uma  política  urbana pensada também, e ai 
tem o movimento dos Sem Terra que não descola essa leitura do urbano e do rural, eles 
estão intimamente interligados, que o problema urbano foi a falta de  políticas  ou de opção 
política, certo, equivocada por um modelo de desenvolvimento excludente que garantiria 
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uma mão de obra ociosa a disposição para o grande capital utilizar nas indústrias, a gente 
sabe que esta opção é uma opção que leva também e agente precisa reverter com outras 
políticas  de  caráter agrícola para fazer a  reversão  das pessoas para o campo e também Ter 
um  equilíbrio  maior. 
Bom! Outra questão seria a simplificação da legislação sobre o uso e ocupação do solo, 
nesse sentido a gente vai tocar rapidamente, o Osvaldo vai poder detalhar a questão do uso 
capião coletivo, que quer dizer, tirar da ilegalidade, digamos da insegurança da ilegalidade, 
milhares,  milhões  de famílias deste pais, que são os não  cidadãos,  que são esses que s6 
tem deveres e na hora dos direitos, não tu invadiu, é Area invadida, é uma Area pública, isso 
é Area particular, isso é área de preservação, etc.. , mas eles não  estão  ali porque gostam de 
invadir, estão ali porque não tern  política habitacional, estão ali porque não tem outra 
opção,  ninguém  mora no mangue, pendurado no morro, na pedra, porque gosta, é porque 
não tem opção, então eu acho que trazer este  indivíduo  para a legalidade é o mínimo,  para 
dizer assim, olha tu tens esse direito de moradia, com todas as condições, acho que se o 
Estatuto da Cidade, se for levado a sério, e não for utilizado também como forma de estar 
oprimindo ainda mais, este é o medo que eu tenho, principalmente nas Areas de 
preservação ambiental, se for utilizado corretamente, eu acho, que resgata a cidadania de 
milhões e milhões de brasileiros. 
E depois a isonomia de produções para os agentes públicos e privados na promoção de 
atendimento e atividades, eu acho que isso coloca esta questão de igualdade dos agentes 
públicos né, dando a iniciativa privada a possibilidade de Ter uma menor burocracia, no 
caso, que a burocracia é muito grande, as vezes as pessoas querem fazer, mas a burocracia 
é muito grande. 
A última diretriz, que eu deixei de propósito para o final, é a participação da população em 
todas as decisões de interesse público, que é a Gestão  Democrática, o que representa, eu 
como assistente social, pra mim isto ai é o centro, todo o resto não tem sentido se a gente 
não tiver Gestão Democrática, e o que representa esta Gestão Democrática, que a gente 
tem muito, eu costumo dizer que a gente tern uni verniz de democracia para justificar as 
políticas autoritárias, o que a gente tem, normalmente é isto, verniz democrático para 
justificar uma democracia que não existe, um autoritarismo disfarçado, um tecnicismo 
disfarçado, muitas vezes, as vezes por trás do técnico se esconde um autoritário, quase 
sempre né, um escudo. 
Não, vocês não sabem, te excluem e aqui nesse local mesmo a gente tem, sempre tem um 
seminário de preparação para o verão, as entidades  comunitárias  devem Ter recebido da 
prefeitura, material para colocar o que que tu achas, só se lembram de nos na época do 
verão, não existe canais de participação abertos e efetivos, existe a  política  de portas 
abertas que é uma coisa  etérea, o que que é portas abertas? E pra entrar ou pra tu sair? Não 
sei, geralmente é só uma passagem, não leva a lugar nenhum, existe realmente uma politica 
de chamar a população, o poder local, as entidades, as ONGs, mesmo a Universidade, esta 
também tem dificuldades, faz os eventos, convoca o poder público e ninguém aparece. 
Então esta é a gestão democrática que a gente quer , efetiva, maiúscula, substantiva. 
Bom ! por isso a gente quer urna cidade, agente quer nessa cidade, uma cidade que por 
direito todos tenham que garanta uma cidade, democratizando o acesso a habitação, ao 
saneamento, a saúde, a educação, ao transporte público, a alimentação, ao trabalho, ao 
lazer, a informação, a liberdade, a organização e ao território diversificado sem distinção 
de gênero, raça e crença, gente esse é o espirito da coisa, a construção é outra história, a 
construção vai depender da nossa articulação, é lógico que ai é o grande papel do Fórum, 
o grande papel nosso aqui como lideranças comunitárias, a questão da Gestão Democrática 
é criando condições que permitam a população, aos setores populares de participar do 
planejamento e do governo das cidades, das políticas públicas estaduais e nacionais. Esse 
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planejamento quando eu falo de planejamento, a gente assim, não é o orçamento 
participativo, é importante, mas falo planejamento é um processo constante, é uma coisa 
aberta a todos, a gente vai discutir, por exemplo, que tipo de cidade nós queremos, essa 
matriz que esta ai, de cidade, essa cidade de grandes arranha-céus, das grandes avenidas, 
essa cidade para os veiculos, essa cidade que o modelo de cidade que caducou, modelo de 
cidade que  não  deu certo, que é o modelo que está  desenhado para nos a vinte anos, sem a 
nossa participação, diga-se de passagem, estas decisões foram tomadas nos gabinetes, por 
técnicos que devem ter alguma ligação talvez com os deuses do Olimpo, que sabem tudo, 
que conhecem tudo e sobre nos jogam a sua sabedoria e nós pagamos pelos seus erros 
porque eles não são tão deuses assim como a gente td vendo por ai certo? Então, esta 
Gestão  democrática  que faça chamamento à sociedade civil organizada e eu acho o 
Estatuto da Cidade, nesse particular, ele traz para cada entidade comunitária uma 
responsabilidade enorme, vocês que estão hoje aqui, se vocês ficarem mais preocupados, 
não 6, dormirem pior hoje, tanto melhor, porque assim a responsabilidade pela 
implementação, isso os representantes, o que existe da sociedade civil hoje são vocês aqui, 
são as entidades comunitárias, as associações, os centros, as ONGs  cidadãs,  as ONGs 
ambientalistas, somos nós que estamos, não por acaso estamos aqui .  Outra questão é a 
função social da sociedade, que eu já falei aqui, que s6 estou botando aqui para reforçar, a 
proposta, esse icone da sociedade capitalista passa a não ser tão  democrático  assim, ou 
seja, o interesse social, ele passa por cima do interesse individual, porque sempre nos foi 
vendido dentro desse contexto, que tu precisa Ter desenvolvimento, investimento, que é o 
que a iniciativa privada que fomenta o desenvolvimento, que precisa da construção que 
gera emprego, precisa de habitação, etc., etc, etc..., mas muitas vezes, isso em detrimento 
ao objetivo da  própria sustentabilidade social ou ambiental, que é o que a gente sabe que é 
no pais a grande  questão, é a questão da acumulação, a questão da não democratização dos 
espaços, de todos os espaços, politico, econômico, sociais, etc.... 
Eu acho que finalmente o Estatuto da Cidade, o direito de moradia, já que esta implicito no 
que eu falei em cima né, eu acho que ele responde as necessidades garantindo, entre aspas, 
no formal, no real é outra história, garantindo a urbanização e a legalização dos 
assentamentos, o combate a especulação imobiliária, depois tem os instrumentos que o 
Osvaldo vai falar, uma distribuição mais justa dos serviços públicos, a  recuperação  para a 
coletividade da valorização  imobiliária, ou seja, aquelas pessoa que se beneficiam pelo 
simples fato de terem um terreno num local e receber toda uma infra estrutura pública e 
não dão um tostão, o terreno dele valorizou do dia para a noite, com um investimento que 
foi de todos nos, dos nossos impostos, cem, duzentos e ate trezentos por cento, quer dizer, 
isto tem de reverter de alguma forma para a sociedade, tem que haver uma taxação, e ai 
vamos ver nos instrumentos depois que a gente vai estar falando, e soluções planejadas e 
articuladas para os proprietários das cidades e participação popular na formulação e 
execução das políticas publicas e também no controle, eu acho, o controle das  políticas 
publicas, o cidadã, ele de ser o grande controlador dessa políticas publicas, ele deve fazer, 
discutir, formular, ajudar a executar porque normalmente somos chamados a executar 
políticas  que a gente não planejou, a gente só é chamado na Segunda fase, isto não é 
participação de fato. 
Então assim vai se configurar esta participação em debate, plebiscito, referendos, 
conferencias e construção de órgãos colegiados politico-urbano, aqui ta um grande pulo, eu 
acho que hoje, consultas publicas, audiências públicas, a gente até tem 
audiência pública, e pianos e projetos de diretos de iniciativa popular que a gente esta 
possibilidade como ter na Constituição Federal um por cento da população pode propor 
uma iniciativa de lei, e no municipio é cinco por cento da população, a gente tem estes 
instrumentos que seria instrumentos muito mais diretos de democracia que estão ai postos, 
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que na realidade para serem validados, receberem assim o aval legal, precisariam estar 
regulamentado pelo município, o que não foi feito até agora, alguns depois o Osvaldo vai 
falar, teriam uma outra aplicabilidade, mas isto é outra questão, mais um detalhe jurídico. 
Eu acho assim, constituição colegiados de  política  urbana, este é hoje urna das bandeiras 
do Forum, a gente vai encaminhar para a  câmara  de vereadores, dois documentos, 
solicitando a formação de urna comissão, com ampla representação de todos os segmento 
da sociedade civil e com o legislativo, com o executivo e naturalmente corn o poder 
publico, mas decorridos este ano a gente não obteve resposta, até teve urna certa resposta 
aqui no jornal com relação a um detalhe do estudo de impacto de vizinhança, mas a gente 
quer estar presente, junto com as comissões, formando uma comissão, desde o inicio para 
discutir a efetiva regulamentação do Estatuto da Cidade, na cidade de  Florianópolis,  como 
legítimos representantes da sociedade civil organizada e fazer uma paridade nessa 
comissão, porque não adianta dar um acento para a sociedade civil e botar dez 
representantes do poder público, que dai tu acaba avalizando uma parte da participação 
também, quer dizer a gente ta tendo, o Fórum e a UF'ECO também td tendo.  Então  assim, 
nessa  Gestão  Participativa Metropolitana, passa aquele... 
Então coloquei ai alguns elementos, o que seriam.., gestão democrática: 

Ges taco 	 t ica (1;1 iciatle e 
la.t-tici.pação floptilar 

p } 	 L' 

;';i:".•1 14:11 	:1 	 • 	 t: dc 

	

•••'• 	 *, 

— 

• (...11 w•ii.-At•-, 	 •-•7•1• 
	 , 

1,•- ••• ,• -•••• • 	 g•••....1.••••• 	 ,1,,••••-•••,••7•-•,,,,i.f.i. • 

l infrz 	 .4. • 	 1-••> 

I 	I- 

ip.a.,•• ■ • 

••••. 	•• ■••1:.: ,  i,•■ •,% , •. • • • 

..-A •rzr 	 e•-••..•1•.•• ■ 43. 

lh:t-.•••` -s, 

e+4.at. 

• enet, vplitlit fo..1 

...ex..., 	 • 

• •.• 	 • 

- iniciativa popular de lei — é a participação direta do  cidadão  na formulação de novos 
projetos de lei que podem ser um novo plano, programa ou projeto de desenvolvimento 
urbano, a serem apresentados ao poder legislativo municipal. 

- Plebiscito — consulta popular geral que permite a participação direta da população em 
assuntos de interesse da sociedade. Esta previsto para o município,  estado ou pais. 
Referendo — consulta popular que permite a participação direta da população em 
assuntos já decididos pelo poder público. Sua função é confirmar ou rejeitar normais 
legais de interesse da população. 

Aqui o Osvaldo já vai começar a entrar, ta pegando aqui na Lagoa aquele empreendimento 
de dezessete mil metros quadrados, aonde tinha as cabanas, ali ao lado do LIC. Uma das 
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coisas que está sendo testada hoje no Estatuto da Cidade é a solicitação do Estudo de 
Impacto de Vizinhança, isto não esta regulamentado na nossa Lei, mas de alguma forma 
está  se solicitando para ver se isso vai ter uma efetivação e quais os procedimentos disso 
em relação ao desdobramento da questão que o Osvaldo vai colocar. Este Estudo de 
Impacto de Vizinhança, nós já temos o Estudo de Impacto Ambiental, que é pedido para 
empreendimentos maiores, com grande impacto, nos menores não se pede, Estudo de 
Impacto e Vizinhança, a principio também seria, mas dependendo da localização, urna 
zona adensada, uma zona de preservação, ai não precisa ser um grande empreendimento, 
ele visa avaliar o impacto que aquele empreendimento vai ter em torno, na  questão  da 
paisagem, da ventilação, da valorização imobiliária, ao fluxo e a capacidade daqueles 
equipamentos públicos locais de fazer frente aquele empreendimento. 
Agora eu vou passar para o Osvaldo, diante disso, quais os instrumentos jurídicos, não 
falei do plano diretor que depois o Osvaldo pode colocar o plano diretor a partir das 
questões especificas, de momento é isso e a gente fica a disposição para esclarecimentos 
no decorrer dos trabalhos. Obrigado (aplausos) 

Osvaldo 
Eu tenho dez minutos, segundo o presidente da mesa e eu vou tentar ser bem breve, com 
relação ao que o Carlos Magno falou, a questão mais importante do Estatuto da Cidade e a 
Gestão Democrática, que não é mera consulta, é participação efetiva, o artigo segundo que 
trata do Estatuto da Cidade diz o seguinte: A  Política  Urbana tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais que são expressões da lei federal, o inciso um que são os 
princípios da lei federal, inciso dois trata da gestão democrática, é um meio de participação 
da associação representativa, dos vários seguimentos da comunidade para a elaboração e 
acompanhamento de pianos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, quer dizer, 
esse é o principio geral e Id no artigo 43 fala o seguinte, para a gestão  democrática  das 
cidades deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos, estes são os 
mínimos,  se o  município  quiser colocar mais, pode colocar, formas de colegiado e política  
urbana nos níveis nacional, estadual e municipal, debates, audiências e consultas públicas, 
conferencia sobre assunto de interesse urbano nos  níveis nacional, estadual e municipal, 
iniciativa popular de projeto de leis e plano, isso aqui é principio,  então  tudo aquilo que já 
foi feito pelo município, pelo poder público, que não observar isto na carta que nos 
entregamos do Forum da Cidade, 6, no primeiro semestre nos elencamos, elegemos os 
cinco principais aspectos que deveriam ser regulamentados, entregamos à Câmara e 
pedimos à comissão, a formação da comissão especial para discutir, dissemos o seguinte, 
seja a Prefeitura ou Camara Municipal, editar Lei ou Norma que não tiver a participação, a 
comunidade tem o direito de ir ao poder  judiciário  pedir a anulação daquela lei que violou 
a Norma Federal, nos vivemos numa federação e o legislador federal quando fez esta lei 
disse o seguinte: nos não temos condições de numa lei federal regulamentar todos os 
problemas dos municípios, vamos tratar das diretrizes gerais e cada  município,  de acordo 
com as suas especificidades locais vai regulamentar, porque se fizesse a lei federal 
deixasse pouca coisa para o município  a lei não pegaria, pois o problema no Brasil é que a 
lei não pega, porque não tern muita participação democrática, a lei so pega quando a 
população entende a lei e ela participa, o cinto de segurança pegou porque foi feita uma 
ampla conscientização pelos meios de comunicação dizendo que se não usar o cinto de 
segurança a pessoa vai se machucar vai morrer, são dados estatisticos, ai a lei pega, tem 
gente que viola, mas esta pessoa tem consciência, e, alem disso, tem multa, então o 
principio geral da lei é este e ai tem as leis que deverão ser regulamentadas pelo  município, 
a primeira trata do artigo quinto, não é? Diz o seguinte: lei municipal especifica para  área 
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incluída  no plano diretor  poderá  determinar o parcelamento, a edificação ou utilização 
compulsória do solo urbano não edificado, subtilizado ou não utilizado, são, aquele sujeito 
que compra um terreno la na beira-mar e fica pagando IF'TU esperando valorizar e a 
comunidade interesse coletivo querendo fazer uso daquilo, é uma medida que com o passar 
do tempo vai havendo um agravamento da tributação em cima daquele terreno. 
Outro item, que inclusive é tratados no artigo sete, IPTU progressivo no tempo que diz que 
caso o descumprimento das condições e dos prazos, na forma do artigo quinto, não sendo 
cumprida as etapas previstas no  parágrafo  quinto, do artigo quinto dessa lei o município 
procederá a aprovação do imposto predial territorial urbano  progressivo  no tempo e diante 
a majoração da aliquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. A medida que for passando 
o tempo vai aumentando o percentual de incidência no valor venal daquele imóvel, esse é o 
artigo que tem que ser regulamentado pelo poder público municipal. 0 outro é o artigo 
nono, que trata do uso capião especial do imóvel urbano, aquele que possui como sua area 
de edificação de até duzentos e cinqüenta metros quadrados por cinco anos 
ininterruptamente, utilizando para moradia de sua  família,  desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural e que o proprietário do terreno, desde que não tenha 
proposição do proprietário do imóvel, então pode ir a juizo pedir, garantir o domínio e 
depois a propriedade do imóvel. Urn outro, que é importante também é o artigo número 
vinte, do uso capião coletivo, que é de comunidades que moram em um mesmo espaço, 
procure os defensores públicos para encaminhar o processo na Justiça ou pressione a 
Prefeitura para colocar advogados e assessoria técnica a. disposição de sua comunidade. 
0 artigo vinte e cinco fala da preempção, preempção é preferência, o direito de preempção 
confere ao poder público a preferência de aquisição para imóvel urbano, objeto de 
alienação onerosa entre participantes, eu tenho um terreno aqui que vale urna fortuna, em 
uma localização muito boa e estou querendo vender para ele, então o município está de 
olho, tem uma lei que diz que eu vou ter o direito de preferência, então isso vai ter que ser 
regulamentado na lei a população vai dizer se na comunidade hi a necessidade de 
implantação de escolas, postos de  saúde, área  para tratamento de esgoto, etc.. para a 
proteção de areas de interesse ambiental ou histórico, cultural ou paisagístico, então o 
direito de preempção que da ao  município  a prioridade para a compra de um imóvel antes 
que seja colocado à venda. 
Então isso é outra lei que precisa ser discutida com a população, outorga onerosa direito de 
construir esta também é outra novidade do Estatuto da Cidade. 0 piano diretor  poderá fixar 
Areas nas quais o direito de construir  poderá  ser exercido acima do coeficiente de 
aproveitamento  básico  adotado mediante contrapartida a ser prestada pelo  beneficiário, 
bom o gabarito aqui da Lagoa, vamos dizer que seja de dois andares não é? Eu quero 
construir tits, então eu vou pagar uma taxa maior para fazer esta construção, muito pesada, 
então estas areas precisam ser delimitadas. 
Da transferência de direito de construir: artigo trinta e cinco, Lei municipal baseada no 
Plano Diretor que poderá autorizar o proprietário do imóvel urbano, privado ou público, a 
exercer em outro local, vender mediante escritura pública, o direito de construir previsto no 
Plano Diretor, dele decorrente quando o referido imóvel for considerado necessário para 
... ai tem, implantação de equipamentos urbanos e comunitários , então é uma Lei que 
autoriza o proprietário do imóvel publico ou privado de construir, então eu vou exercer 
este direito aqui ou em outro local. E o Estudo de Impacto de Vizinhança, isto ai que eu 
acho que é a menina dos olhos do Estatuto da Cidade, o Estudo de Impacto de Vizinhança 
que tem que ser feito, que tem de ser regulamentado, esta Lei municipal vai ter que dizer 
os requisitos mínimos, este Estudo de Impacto estão no artigo trinta e sete, o artigo trinta e 
seis diz o seguinte: Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privadas ou 
públicas em Area urbana, que dependerão da elaboração de um Estudo, prévio, de Impacto 
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de Vizinhança para obter a licença e autorização para construção, ampliação ou 
funcionamento, a cargo do poder público municipal, é o caso do BIG, perto do 
MCDonalds, na beira-mar, em frente ao cochicho, ali perto do Direto do Campo, tem um 
projeto grande do grupo BIG que é para construir um Shopping Center, um prédio de 
apartamentos e um super mercado, ora,  então  para o poder público autorizar o 
funcionamento, a construção, precisa ter uma Lei para regulamentar o mínimo que esse 
estudo tem de ser feito se refere ao seguinte: adensamento populacional, equipamento 
urbano e comunitário, se a vazão da água ali da CASAN vai du sustentabilidade para o 
estabelecimento, ou se a ocupação do solo, a valorização imobiliária, a geração de trafego 
e demanda para o transporte público, ventilação e iluminação, paisagem humana e cultural, 
então, além disso, aqui, o poder público municipal pode inserir la, cálculo de impacto, que 
a construção daquele  imóvel, daquele empreendimento, do supermercado vai causar no 
comercio local com relação A geração de emprego e renda, 0 Estado de Sao Paulo publicou 
uma  matéria  dizendo que para cada um emprego gerado por um grande empreendimento, 
ele desemprega um e meio ou dois empregos dos pequenos  comércios e serviços da regido, 
então isso tudo precisa ser regulamentado né? Eu moro aqui perto da Cancun, eu fui lá na 
reunião da comunidade, so apareceram umas vinte pessoas, não apareceu um vereador e 
naquela região moram seis vereadores, quer dizer nenhum apareceu, foi na  Igreja  Santa 
Luzia, foi I-Id duas semanas atrás uma audiência publica para discutir isso, não foi feita 
por vereador, foi feita por um deputado estadual, para justamente levantar essa discussão, 
ai vê que quem decide não está presente, não se interessa, então outro artigo esse do 
Impacto de Vizinhança na semana passada publicaram um artigo do vereador Cássio 
Garibaldi, que é líder  do PSDB na Câmara e é representante da liderança da prefeitura, ele 
falou sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança, dizendo que o Estudo de Impacto de 
Vizinhança não pode ser exigido porque vários  municípios  não fizeram ainda, a 
regulamentação tem que ser feita pela prefeitura dizendo o seguinte: ele disse "o Estudo de 
Impacto de Vizinhança so é aplicável após  a aprovação da lei especifica municipal, cuja". 
elaboração é de responsabilidade do executivo ", se a lei da seis meses de prazo para que 
seja regulamentado o Estudo de Impacto de Vizinhança e tem um obra em curso, e tem um 
risco com a construção daquela obra, eu poso ir ao poder judiciário, com uma ação civil 
pública, a que é de interesse da comunidade, pedir a suspensão da obra e avaliar se vai 
causar impacto positivo ou negativo, se a obra ali tem o Estudo de Impacto de Vizinhança, 
a prefeitura tem quinze dias pela Constituição do município para responder, se não 
responder a comunidade já tem um documento para suspender a obra até que apresente o 
estudo, ele é auto-aplicável ali, o município está em mora, então  ele deu, ... o Estudo de 
Impacto de Vizinhança uma outra  visão impossível  que é uma resposta na mesma coluna, 
no jornal A Noticia, que o editor me deu este espaço para publicar, dizendo o seguinte: 
assim sendo o Estudo de Impacto de Vizinhança já pode ser exigido pelas comunidades 
sob pena de continuar A. mercê do legislativo e do executivo,  começarem  a expedir ato no 
varejo para autorizar obra que colaboram para o crescimento desordenado e para a morte 
da cidade, pois sem ter uma visão do Estudo de Impacto de Vizinhança uma outra cidade 
não será possível. 
Então  a comunidade já tem instrumentos né, se td tendo uma obra ai grande, vai Id e vai 
pedir a certidão no SUSP, aguarda quinze dias, se não deu ou se deu negativo já pode pedir 
medida judicial para suspender a obra até que a obra se adeqüe ao Estudo de Impacto de 
Vizinhança ou o Poder Pública toma urna decisão que seja de interesse da coletividade. 
Bom, eu não vou me alongar mais, teria outras questões para falar, mas o espirito da 
aplicação do Estatuto da Cidade do ponto de vista politico e jurídico é mais ou menos esse, 
daquele que Carlos falou, eu fico aberto depois da falação dos outros para tirar qualquer 
dúvida ou trocar experiências. (aplausos). 
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4 OUTRAS EXPOSIÇÕES 

Nena: Agradeço ao Carlos e ao Osvaldo, agora temos as inscrições para o pessoal que se 
inscreveu para falar, cada um terá 10 minutos, queremos registrar e agradecer as presenças: 
o vice presidente da FAMESC (Breno), a Coperbarco, Sindipesc, a Ufeco que pede para 
passar o recado de que as suas reuniões estão abertas para as entidades todas as terceiras 
terças feiras do mês as 1 9:00h no Simpesc, na Praça Amorim. 
A gente chama agora o Ricardo Freitas que vai falar sobre o transporte coletivo, a gente 
comunica também que tem cafezinho e bolachinhas Id  trás,  pois não vai haver intervalo, so 
que é para procurar não tumultuar muito, procurar conversar baixo para não atrapalhar os 
trabalhos aqui. 

Ricardo 
Boa noite a todos e todas, bom sem muita delonga vamos direto ao assunto, o tempo é 
bastante curto e eu vou tentar fazer a mais do que falar de uma  questão  tão complexa que é 
o transporte público, em dez minutos, na verdade é muito  difícil  falar desse tema 
regionalmente porque ele é sempre pensado e custeado, no  mínimo, por toda cidade, no 
nosso caso aqui, inclusive, deixa de ser particular do ponto de vista da visão metropolitana, 
não pura e simplesmente da região de  Florianópolis,  mas todos os números que eu vou 
citar aqui eu peço para prestar muita atenção para eles, porque a gente não se di conta, por 
alguns centavos todos os dias e a gente não se di conta de quanto no final do mês você 
deixou nessa catraca famigerada para cinco famílias que vivem as custas das necessidades 
de mais de cem mil  famílias. Então, todos os dados que eu vou ler aqui sio exclusivamente 
do  município  de  Florianópolis e levando em conta apenas os dias úteis, nestes números 
aqui não esta propaganda no ônibus receitas financeiras, outros aprovisionamentos, 
feriados, amarelinhos, nada disso conta nos números que eu vou dar aqui. So para vocês 
terem uma idéia disso, que para alguns é um grande negócio e para muitos é um tormento, 
uma coisa que a gente precisa discutir é o seguinte: falar de transporte a gente não poderia 
estar falando so da questão dos ônibus, nos  tínhamos que estar falando de um sistema, 
sistema de deslocamento das pessoas especialmente na nossa região onde  vários  modais, 
vários tipos de transportes diferentes  são utilizados, não apenas o ônibus, que é uma forma 
de se deslocar. 
A segunda questão é que é um serviço público de extrema  importância assim como a 
saúde, a educação, o saneamento e a habitação, o transporte  está  entre os cinco principais 
serviços públicos e infelizmente de todos eles, é o que vem sendo explorado da forma mais 
privada, praticamente, à exceção da CARRIS em Porto Alegre não se tem mais nenhuma 
empresa pública de transporte no pais, e quero registrar aqui para aqueles que são os 
arautos da concorrência e do privatismo que a CARRIS, pública, de Porto Alegre tem uma 
tarifa que é quase a metade da de Florianópolis, 40% da frota popular tem ar condicionado, 
tem um indite de 7.1 de empregados por  veículos,  enquanto que as empresas privadas tem 
3.2, e foi por dois anos consecutivos nos últimos 4 anos a empresa de transporte mais 
rentável do pais, e é público, portanto ser público não é sinônimo  de deficiente, ineficaz e 
deficitário, isso depende muito de quem esta conduzindo a coisa pública e da participação 
popular na condução da coisa pública. 
Em toda a nossa cidade, nos temos em  Florianópolis  hoje a quarta maior tarifa entre as 
capitais do pais, a tarifa média, e a tarifa média não é uma média aritmética nos quatro 
patamares, é uma media que leva em conta o número de passageiros transportados em cada 
um deles, a tarifa media é 1,32, nos temos em  Florianópolis  hoje, como eu já disse, só dias 
úteis  não contando com nenhum outro tipo de ônibus, so o popular, 224 mil viradas de 
catracas por dia, há R$ 1,32 de tarifa média, isto significa que estamos falando de urn 
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negócio de R$ 295.681,00 por dia de faturamento, isto significa dizer um negócio de 
aproximadamente R$ 7.000.000,00 de reais de faturamento por  mês,  R$ 87.000.000,00 por 
ano, para vocês terem uma idéia o município  de Florianópolis no ano de 2002 é de 
aproximadamente R$ 200.000.000,00, o orçamento da cidade inteira é de 200 milhões e as 
empresas, cinco  famílias  tem um faturamento, um movimento, só nos dias úteis de 
transporte coletivo, to repetindo não entra propaganda aprovisionamento, receitas 
financeira, viagens especiais, fretamento, interrinho, futebol, aquela coisa toda, nada disso 
entra, são 87 milhões, quase cinqüenta por cento do orçamento da cidade, é o que estas 
empresas movimentam sozinhas ao longo de um ano. Temos quatrocentos e trinta ônibus, 
três mil e quatrocentos trabalhadores, cento e quarenta e três linhas , como eu já disse, é 
um negócio que movimenta cinco milhões e quatrocentos mil passageiros por mês, s6 o 
município  de Florianópolis. A lógica deste sistema é o monopólio e o lucro e não o 
interesse de quem precisa de ônibus, porque ninguém anda de ônibus por que quer, porque 
gosta, anda de ônibus porque é necessário, absolutamente necessário. 
Então, essa grande necessidade, repito, de aproximadamente cem mil  famílias  na nossa 
região é explorada por cinco  famílias  na medida em que duas empresas, inclusive, pertence 
a uma mesma  família,  que é o caso da Estrela e da Ribeironense que pertence ao mesmo 
grupo, a Ribeironense pertence a Estrela. Aqui na Lagoa, só mais uma questão, s6 para 
vocês terem uma idéia de como é que está regulamentado isto, as duas leis que regem o 
transporte e a concessão de transporte em Florianópolis, a 033/99 e a 034/99 foram votadas 
na mesma noite em duas sessões na Câmara de Vereadores, feita na mesma noite com a 
Camara cercada pela policia para impedir as pessoas de se aproximarem, inclusive, porque 
obviamente que este grande negócio que as pessoas não conhecem, fizeram com que, 
principalmente, sindicatos dos trabalhadores de transporte tentassem movimentar junto 
com entidades comunitárias, estudantes, etc.. uma pressão sobre a  Câmara  para que não 
aprovassem isso, quando foi concedido mais vinte anos de exploração para essas empresas 
que  estão  ai, sem concorrência, sem licitação, com a assessoria da Camara dizendo que isto 
e inconstitucional. 
Nós temos oito ações na justiça tramitando, civis públicas, ações populares e propostas 
para vários vereadores de oposição, especialmente o companheiro Mauro Passos do Partido 
dos Trabalhadores, no sentido de tentar anular essa legislação e anular os aumentos da 
tarifa que, nos últimos quatro anos, são de nada mais, nada que doze vezes o índice  de 
inflação do mesmo  período.  Aumento de tarifa concedidos pela prefeitura municipal, essa 
da "nossa gente". Então, gostaria de dizer o seguinte, tem um item na nossa legislação que 
diz que as empresas podem fechar a linha que seja antieconômica, então assim olha, o que 
determina a existência de uma linha neste ou naquele lugar não 6 a necessidade do povo e 
esta lógica vê todo o transporte como custo e não como um investimento, então aonde não 
tem grande demanda de passageiros, nunca vai Ter, porque  não  se coloca o primeiro 
ônibus para induzir isto e não vamos também esquecer que aonde tem ônibus, tem 
valorização de uma série de negócios e aonde não tem, há uma desvalorização dessa 
espécie de negócio, inclusive do ponte de vista imobiliário, então ha ene interesses 
desenvolvidos em torno dessa questão, aqui na Lagoa nós temos nove linhas de  ônibus, 
parece que não, que a maioria delas tem dois ou três  horários  por dia só, as duas grandes 
linhas que tem  horários  regulares, com mais de trinta hot-Arias dia é o Canto da Lagoa da 
Ribeironense que é a única que não é da Transol e as oito linhas da Transol a maioria, 
como eu já disse, três ou quatro  horários  por dia, não há ônibus circular, isto faz com que, 
por exemplo, alguém que more na Barra e que trabalhe na Lagoa, para fazer dois 
quilômetros tenha que pagar o preço de uma passagem inteira da Barra até o Centro, isso 
faz com que alguém que more na Barra e precise ir ao Aeroporto tem que pegar três 
ônibus, porque tem que descer aqui, pegar o Canto para descer no Corredor Sudoeste e 
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pegar o Corredor Sudoeste para ir ao aeroporto, isto significa dizer que cada ida e volta são 
nove reais e sessenta centavos para ir e voltar ao Aeroporto, ao menos que vá até o Centro 
pegar o Corredor Sudoeste que ai fica um pouco mais barato fica só por sete reais e 
quarenta centavos para ir e voltar. 
Final de semana, por exemplo, as  linhas que passam pela Lagoa, que passam pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, nenhuma funciona final de semana, dessa maneira 
não se pode ficar doente porque o hospital mais próximo aqui, não fique doente sábado e 
Domingo que você não tem como chegar até o Hospital Universitário se precisar de 
ônibus,  então terá de arrumar um vizinho com carro ou qualquer outra coisa que o valha. 
Dos extremos da regido, Canto dos Ara*, Canto da Lagoa, Barra da Lagoa para o 
Centrinho, se quiser vim de ônibus vai pagar os dois reais ou urn real e setenta centavos 
para fazer dois quilômetros, porque não hi transporte visando isso, outra questão 
importante para a gente analisar aqui é o tamanho dos veículos que são utilizados, 
especialmente nas linhas do Canto dos Ara* e do Porto da Lagoa, é ônibus grande, que 
voas conhecem bem, ônibus para fazer a curva do Morro do Badejo usa toda a caixa da 
rua e inclusive uma parte do pára-choque passa pela calçada colocando em risco quem 
transita, os automóveis, etc... e pasmem, os motoristas são multados e as multas saem dos 
seus salários, se não cumprirem o horário, horário para ir e voltar até o Canto dos Ara* é 
de cinqüenta minutos, então quem reclama do pé de chumbo, etc. saiba que é a pressão das 
empresas e da própria organização interna dos transportes que obriga que se faça isso, por 
exemplo, o ônibus que faz a linha da Agronômica Hospital Infantil tem 32 minutos para 
sair do terminal ir M. e voltar é uma linha circular, só para voas terem uma idéia, depois na 
Mauro Ramos o nega tenta tirar todo o atraso da Bocaiúva, da Frei Caneca, etc e etc. 
Bom vamos concluído, quero falar um pouquinho só, tentar ser bem breve aqui, a questão 
do Sistema Integrado, primeiro lugar o Sistema Integrado é uma absoluta necessidade para 
o povo de Florianópolis e da regido metropolitana, ninguém é contra, o problema é forma 
como esti sendo feito, a forma que se eu fizer dez perguntas aqui das mais banais sobre o 
Sistema Integrado provavelmente nenhum de voas vai saber a resposta de nenhuma delas 
porque ninguém sabe, e inclusive agora em duas  audiências públicas que houve na Câmara 
de Vereadores eles tiveram a desfaçatez de dizer que ainda não estão anunciando para a 
população porque não terminaram ainda os estudos, ai eu tenho uma pergunta simples para 
fazer, se não terminaram todos os estudos, não sabe quantos  veículos,  quantas linhas 
haverão, como é que projetaram os terminais? Dimensionaram como? Como foi 
dimensionado o terminal da Lagoa, construido aqui no coração da Lagoa, em vias 
apertadas, sem condição de manobra, inclusive dos veículos, e tá previsto inclusive veiculo 
articulado para fazer linha expressa da Lagoa, certo? Então assim, um terreno aqui, um 
terminal que tem cinqüenta metros de plataforma e os ônibus mais utilizados 60 ou 65% da 
frota, são  ônibus  de 13,5 metros,  então,  em cinqüenta metros so param três  veículos,  ah, te) 
concluindo! 
Com relação a isso ai nós precisamos dizer para  vocês o seguinte, os terminais, os nove 
que estão sendo construido em Florianópolis, sete na ilha e dois na região continental da 
cidade são privados e sendo construido com o dinheiro publico, financiados pelo BNDS e 
pelo BRDE, dinheiro público, eles  serão  privados e cada vez que o ônibus  entrar e sair do 
terminal ele vai pagar um taxa de utilização, é eles pagando para eles mesmos, e este custo 
vai estar embutido na tarifa, por isso que o Sistema integrado que reduz drasticamente o 
custo operacional das empresa e por tanto poderia cair bastante o preço da tarifa, os 
patamares tarifários que estão sendo projetados para o Sistema Integrado são com base no 
patamar IV e II hoje, atualmente praticados, porque exatamente  estão  embutindo uma série 
de custos que hoje não há., para não haver redução da tarifa e continuar esta verdadeira 
exporiação do povo usuário que é o que acontece com a nossa região de transporte. Dizer 
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para vocês também que a empresa que está construindo e que vai administrar se chama 
COTISA e é um consórcio entre a Sul Catarinense, que é a construtora dos terminais, e as 
empresas Estrela, Ribeironese, Canasvieiras e Transol, eles são os donos da empresa que 
ganhou a concorrência, concorrência que até hoje, mesmo nós temos entrado na justiça não 
conseguimos botar as  mãos  nos editais da tal concorrência, eles não entregam apesar de o 
legislativo dizer que a partir de um pedido a Prefeitura teria 15 dias para fornecer, fazem 
dois anos que nós estamos tentando botar a mão nos editais e somente agora, com a ação 
judicial se consegui isto, inclusive os contratos, esses de  permissão e concessão que foram 
aprovados na Câmara de Vereadores, o que ninguém sabia, que esses nós recebemos hi 
quinze dias depois de uma ação judicial, ação judicial para conseguir ver os contratos de 
permissão de um serviço publico, por fim dizer para vocês o seguinte, oh! Nós estamos 
vivendo um outro problema corn relação a implantação do sistema integrado, que é a 
questão da catraca eletrônica, que significa dizer que nós teremos, em tese, 
aproximadamente um mil e trezentos pais e mães  de  famílias  sem ter como sustentar suas 
famílias a partir de março do ano que vem, não e, se a comunidade, o povo de 
Florianópolis não assumir junto com o Sindicato dos Trabalhadores essa luta, porque não 
se trata de parar a roda da história, de ser contra a tecnologia e melhorias, mas se trata do 
seguinte, não é possível  que a gente continue a assistir a máquina sendo colocada à serviço 
da maior rotatividade do capital para aumentar a lucratividade e a rentabilidade do capital, 
que as pessoas não tem de dar de comer a sues filhos e engrossarem as  estatísticas  do 
desemprego, da violência, da fome, do tráfico de drogas e etc... e todas as consequências 
do desemprego que nós conhecemos. Dizer para  vocês  que o transporte coletivo é a  saída 
para a sustentabilidade das cidades, permitidas como a descentralização da cidade, 
alteração dos  horários, não é possível  você viver em uma cidade que tem um bairro como o 
Itacorubi, vários isques, osques, usques, isasques, públicos e etc... que começam todos no 
mesmo  horário e terminam todos no mesmo  horário,  obviamente colocando uma imensa 
demanda em determinados  horários  sobre o sistema de transporte e durante o resto do dia 
não tem demanda para isso e, portanto fica urna série de  veículos  parados por não ter essa 
demanda e isso é custo que vai para a passagem obviamente, por fim parabenizar todos que 
estão aqui, acho que estamos sendo sujeitos da nossa história e lembrar que "quem não 
vive como pensa, acaba pensando como vive", então é importante que a gente assuma 
nossa história, em nossas mãos façamos dela todos junto. (aplausos). 

Nena: tivemos ai a participação do Ricardo Freitas que discutiu sobre transporte coletivo e 
dinâmica e ir chamando ou passar, depois vamos abrir para debate, depois vamos abrir para 
vocês, a mesa  está  pedindo 10 minutos, a gente passa o tempo para os debatedores, mais 
acontece que passa urn pouco de tempo né? 
Vamos chamar agora a Bia, da Escola Henrique Veras para falar sobre Segurança, antes eu 
vou só passar um convite, o Village, associação dos moradores do Village II e III 
convocam os moradores da Lagoa para uma manifestação de repúdio ao Apart Hotel em 
acelerada construção na Village II, na rua lsmar n° 10, segunda rua à esquerda após a 
rotatória para o LIC, no Sábado dia 24/08/02 as 9 horas da manhã. 
0 Ricardo td pedindo trinta segundos para dar um dado que é importante sobre o que ele 
falou. 

Ricardo 
Desculpe é que é tanto número que a gente acaba esquecendo, eu queria dar um dado que é 
extremamente importante, que é importante para  vocês  perceberam uma coisa; eu fiz um 
cálculo de quanta custa uma viagem do ônibus Barra da Lagoa, é um calculo 
extremamente complexo porque envolve a depreciação do veiculo em dez anos, não vou 
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explicar o cálculo, mas assim oh! Com 26,5 viradas de catraca, ou seja, com 26,51 27 
passageiros pagam o custo de uma viagem o restante eu não preciso dizer o que é! 

Nena: 0 Ricardo deixou aqui não tem para todo mundo, mais principalmente para as 
lideranças, para as associações, um documento que fala ai sobre o sistema de transporte da 
Bacia da Lagoa da Conceição,  Florianópolis. 

Bia 
Bom! Todos quase que me conhecem, aqui me conhecem por Bia, meu nome é Maria 
Beatriz da Rosa, eu sou diretora da Escola de Ensino Médio Henrique Veras, da  própria 
Lagoa, noturno, é uma escola conveniada, é um ganho da comunidade, onde a gente utiliza 
a escola da Prefeitura, no período da noite para atender os alunos da comunidade, coin 
supletivo de 10  e 2° grau que é o único que existe aqui na comunidade. 
Então,  eu quis ter tempo para fazer um documento e ter mandado em tempo fail, mas eu 
não tive esse tempo e peço desculpas, mas eu acho que é importante que a gente leve esse 
documento que vai ser tirado daqui, que a gente leve esse anseio, acho que talvez eu esteja 
lembrando que o Ricardo deu um gancho para eu falar a respeito de segurança, drogas, 
trafico e etc.. e eu não tenho todos esse dados que o Ricardo tinha, mas eu gostaria de ter, 
mas vou dizer para vocês um manifesto, digamos sobre as angústias de alguém que 
trabalha com educação, praticamente com a juventude que é o que faz o nosso pais crescer, 
é o que vamos ser amanhã, a nossa juventude de hoje. Então inicialmente eu gostaria de me 
desculpar por não ter apresentado em tempo hábil o material escrito para também subsidiar 
os trabalhos desse  Seminário,  mas não querendo deixar nossa entidade sem representação 
trouxe em mãos à presente alerta: A Lagoa Que Amamos na Cidade que Queremos, faz 
parte de circuito tráfico, onde a droga se dissemina ate por falta de emprego ou de  opções 
dos nossos jovens, dessa forma, muitas vezes por falta de incentivo se entregam ainda mais 
As drogas e ao  tráfico,  ocasionando uma violência que não é típica  de nossos moradores. 
Na Escola lutamos por uma inclusão de todos para todos, possibilitando a  saída  das ruas, 

mas a  invasão  é grande, principalmente desses adeptos que seguem esse triste caminho. So 
podemos ter a cidade que queremos se ela for uma cidade feliz e so a realmente felicidade 
com a liberdade, liberdade para  também  ir e vir com segurança, essa liberdade só advirá se 
todos estiverem livres das drogas, lutemos cada vez mais por isto. 
Eu gostaria de deixar aqui registrado, eu não vou usar nem os 10 minutos, para que no 
nosso manifesto, que vai daqui, da cidade que a gente quer, saia alguma idéia que eu 
realmente não sei sugerir alguma coisa, a não ser emprego, atividades que possam trazer o 

nosso jovem pra o outro lado, não sei e para o nosso lado seria a palavra certa, mas para o 

lado onde as coisas caminham um pouco com mais liberdade ou com menos medo de viver 

e um pouco com menos medo que a nossa cidade  cresça,  a gente vê as cidades grandes 
com cada vez mais problemas dessa natureza,  então  era isso, era só um manifesto de 
angústia do que eu vivo na Escola, do que todos nos professores e alunos vivemos la. 
Obrigada. (aplausos). 

Nena: Obrigado Bia, vamos chamar agora a Tânia Cristina, do Posto de  Saúde,  assuntos da 

Lagoa principalmente Saúde, é isso? A gente quer registrar aqui também, tem várias 
pessoas aqui que são do Conselho Local de  saúde, que se reúnem aqui na Lagoa no Posto 
de Saúde toda a última Li-a feira do mês. Ok? 

Tânia  Cristina 
Boa noite, meu nome é Tânia e eu estou aqui representando oito profissionais da saúde, 
que estão  começando  a trabalhar na comunidade da Lagoa, antes eu dizia no Posta da 
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Saúde da Lagoa, mas não é bem assim, porque nos estamos fazendo uma especialização 
em  saúde  da  família,  a estratégia de saúde na  família prevê  que se trabalhe basicamente na 
comunidade, então, nosso ponto de apoio principal é a comunidade não o Posto. 
Nos temos aula em  política,  filosofia, história da saúde, enfim tudo isso nos capacitando 
para trabalhar com a população, mais do que com a pessoa doente, no mês de junho nos 
levantamos vários problemas como  vocês estão  vendo aqui com as lideranças comunitárias 
e com a própria população da Lagoa,  nós  pretendemos com os dois anos de especialização 
que temos pela frente trabalhar estes problemas, por isso  nós  viemos aqui conversar com 
vocês e estamos nos articulando com as outras entidades que atuam na Lagoa e 
basicamente era isso, não preparei o nosso discurso para falar aqui com vocês, mas como e 
Sérgio nos convidou para falar o que agente estava fazendo, era isto. Alguma pergunta? 
Falar do  seminário,  entre os problemas que nos vimos é a falta de participação da 
população, na verdade a desarticulação da participação da população, nos problemas de 
saúde e em outros problemas também, porque saúde vai muito além da doença. As 
reuniões  do Conselho Local de Saúde já  estão  acontecendo e haverá um  Seminário 
especifico no dia 26 de setembro, aqui na SAL e estão todos convidados para isso, nos 
vamos passar esses folder para  vocês, e tem um outro aviso que é a Campanha de 
Vacinação que é dia 24 desse mês. 

Nena: Obrigado pela participação e lembrar que em agosto, agora, é a última reunião desta 
Gestão do Conselho Local de Saúde,  nós que participamos desse Conselho, a gente td 
mandando correspondência as entidades, para que elas indiquem entidades, indiquem seus 
representantes da Bacia da Lagoa para participarem do Conselho Local de Saúde e vão 
estar ajudando esta reunião da última quarta feira de agosto a organização desse  seminário, 
que é neste  seminário  que se escolhe também o representante da comunidade, além da 
entidade representada dos participantes da comunidade ou a comunidade também há de 
fazer frente do Conselho Local de  Saúde. 
A gente quer registrar aqui a presença dos vereadores Xande Fontes, do vereador Nildão. 
Vamos chamar agora Taiana - Forum da Barra, assuntos da Barra, é o Jaime, é isso ? 
desculpe troquei o nome. 

Jaime 
Boa noite a todos, meu nome é Jaime, sou Coordenador Geral do Forum da Barra e diante 
de tudo aquilo que já foi falado até o momento, eu acho que nos da Bacia da Lagoa, da 
cidade de Florianópolis, eu acho que nos temos que contribuir, fazer a nossa parte, eu 
gostaria de apresentar nesse  seminário  os trabalhos que a gente, que o Forum vem 
executando na Barra da Lagoa, 6, nos temos algumas coisas pendentes porque muitas vezes 
os órgãos públicos demoram muito para nos dar as respostas né ? então os trabalhos que a 
gente vem executando, alguns deles, é a pintura de muros na comunidade, plantio de 
árvores na rua geral da Barra da Lagoa, plantio de  árvores  na Restinga, onde dia quatorze 
do mês passado a gente fez um trabalho com as crianças da escola e em seguida um 
cidadão, eu acho que a maioria das pessoas aqui estão por dentro, foi la com uma máquina 
e tentou arrumar um chãozinho para sua casa la e destruiu tudo aquilo que as crianças 
haviam feito né, e não foi mais longe porque a comunidade barrou e eu acho que temos que 
fazer dessa forma para que não aconteça o pior, que já  está  acontecendo na Lagoa da 
Conceição, na Bacia da Lagoa, é triste a gente ver  cidadãos,  pessoas, nos seres humanos 
destruir a natureza né, 6, o trabalho mais destacado do Forum da Barra é o trabalho da 
comissão do lixo, dentro do Forum onde nós temos sofrido muito, não só por causa dos 
órgãos públicos que as vezes demoram para nos dar as respostas, mas mesmo assim a 
respeito do lixo na comunidade nós queremos agradecer a CONCAP, por ter, depois de 
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muitas batalhas, ter nos auxiliado, nos ajudado e graças a Deus nos estamos tendo um bom 
resultado, não temos mais porque a comunidade não colabora, eu sempre bato nessa tecla, 
as pessoas acham que eu estou falando de mais mas realmente é por ai, em  vários  trabalhos 
que a gente vem fazendo junto com a Intendência, uni outro trabalho que a gente vem 
executando agora juntamente com a FLORAN é um trabalho a respeito do ecoturismo, a 
respeito de trilhas, e assim por diante, a FLORAN vem nos ajudando ai. 
O Fórum vem trabalhando também junto a fiscalização em negociação junto a rede de 
esgoto na Barra da Lagoa com a CASAN, eu gostaria de parabenizar aqui a Escola da 
Costa da Lagoa, a Escola Desdobrada da Costa da Lagoa pelo jornal O Arteiro na qual as 
crianças vem participando, e sobre o aniversario também do Vitor dia 20, Michael no dia 
24 e do Igor no dia 25, eu tive o prazer de ler esse jomalzinho O Arteiro e onde fala 
também sobre o oleo, sobre o oleo a Barra da Lagoa tem feito um trabalho juntamente com 
a ACIF e graças a Deus estamos tendo um bom resultado, eu parabenizo a ACIF, 
proprietários de restaurante da Barra da Lagoa que tem colaborado e também 
parabenizando ainda a Costa da Lagoa a professora Deise, a Carolina, a Ana que eu não 
conheço, ao Danei e a Nailde e também aproveito a oportunidade para parabenizar o 
vereador Xande por ter atendido em seu gabinete e também através de fax as solicitações 
feitas pelo Forum da Barra. 
Dentro daquilo que já foi comentado aqui, que já foi falado aqui, eu não posso me 
expressar mais porque a maioria aqui já entendeu qual é o objetivo,  então  eu quero dizer 
para a Costa da Lagoa, que o Forum da Barra está a disposição desta Escola através do 
Valdir para que a gente possa trabalhar junto, se precisar de material nos temos bastante e a 
todos o meu muito obrigado. (aplausos). 
Nena: Obrigado ai pelas colocações do Jaime do Forum da Barra, nos vamos chamar agora 
o Osvani  Gonçalves,  Famesc-transporte na Lagoa. 
Osvani 
Prazer em cumprimentar os senhores, boa noite e é um prazer muito grande estar 
participando e representando a terceira maior entidade participativa de trabalhadores do 
Estado de santa Catarina que é a Sindicap dos pescadores de SC, com trinta e sete mil e 
oitocentos e quarenta e três (37.843) filiados, a nossa Federação Catarinense é o terceiro 
maior sindicato, o maior é o sindicato dos eletrecitarios de SC. Como nativo da Barra da 
Lagoa, devo dizer que hoje estou com 43 anos de idade, fui o primeiro cobrador de ônibus 
da Barra da Lagoa, foi um prazer muito grande, eu vi o progresso  chegar e evidentemente 
que com a idade de 12, 13, 14 anos não tinha ônibus na Lagoa da Conceição para a Barra 
da Lagoa e muito menos aqui na Lagoa da Conceição, você vinha de embarcação da Barra 
até a Lagoa, subia o morro a pé, quem tinha caminhoneta eram duas pessoas, o seu Nelson 
(vivo) e o  An Santana também vivo, subia o morro da Lagoa estrada de chão, tinha que 
botar correntes nos pneus da caminhoneta e ir até a Mancha, que nos chamávamos, onde é 
a APAE hoje, ali se pegavam o ônibus Viação Trindanense e ia até o Centro da cidade. 
Automaticamente, naquela época tinha três tarifas de ônibus quando começou a linha de 
ônibus você vinha da Barra até a Lagoa, você pagava uma tarifa, da Lagoa até o Itacorubi 
pagava outra tarifa, até a  Agronômica  outra tarifa, ai tinha a Autoviação Taner que hoje 
não existe mais, pagava outra da Agronômica até o Centro da cidade, na verdade alinha de 
ônibus da Barra  começou  no café do Joca, todo mundo aqui da Lagoa conheceram eu não 
sou muito velho mais alcancei este  episódio,  mas eu quero deixar relatado aqui uma grande 
angústia dos sindicatos dos pescadores para que os senhores fiquem cientes, nós não 
viemos aqui apenas pra protestar, viemos aqui para assistir a reunião, o debate que discute 
amplamente o Plano Diretor da cidade e tudo que queremos é ver uma sociedade mais justa 
para crescer com dignidade sem exploração do ato ambiental que outrora se vê ai, muito 
chocante o que houve na Barra da Lagoa, um máquina do poder público, eu quero deixar 
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claro, viu Jorge, que a máquina pertencia a Prefeitura de  Florianópolis,  usada pela 
intendência quando na verdade o operador de máquina é um colega meu, eu sou 
funcionário  da COMCAP a vinte anos e me chocou a destruição da restinga, das dunas da 
Barra da Lagoa, eu acho que ele merecia acima de tudo, uma cadeia ainda era pouco pelo 
estrago que ele fez na restinga das dunas da Barra, vale lembrar que os sindicatos dos 
pescadores de SC, destruiu pela justiça dez mil e oitocentos metros quadrados de cerca da 
empresa Porto Belo que cercou a restinga da Barra da Lagoa e também da empresa 
Eletrosul que também cercou as dunas da Barra da lagoa com o olho da ganância, talvez, 
visando Ter uma area nobre, como se achasse que ninguém ta la para tomar conta, tern 
outra denúncia grave também que eu gostaria de deixar registrado, é que recentemente, um 
cidadão da Barra construiu uma casa que parecia ser de 2 ou 3 pisos em uma area 
considerada de preservação permanente que é conhecida bem como Siliveira, nos 
conhecemos, nós que somos nativos aqui da região que vocês aqui já não conhecem a 
Prainha passando a ponte  pênsil  la no outro lado, quase no final, que tem uma trilhazinha 
conhecida como Siliveira, o cidadão  foi la e fez uma casa, a gente te vê que acionar o 
poder público, inclusivo deu uma  questão  muito grande, mas o meu ato de repúdio, agora 
eu vou puxar para minha area corno representante da area de pesca de SC é que a 
Universidade Federal de Santa Catarina tem um laboratório de pesquisa e análise  de 
sementes das larvas, que na época em que foi, se apoderou de uma area de preservação 
permanente ali na Barra da Lagoa, no final da rua Beco dos Coroas e este laboratório de 
pesquisa foi para dar uma alavancada na situação do complexo da Lagoa da Conceição, 
evitando que desaparecesse de uma formas drástica as espécies de pescado que nossos 
pescadores costumeiramente sobrevivem, alguns ainda sobrevivem, eu tenho aqui 64 
pescador da Costa da Lagoa registrado, que não tem outra fonte de rende a não ser catar do 
fundo do mar o sustento de sua  família, então  eu não posso me, vim aqui e simplesmente 
sair de porta a fora sem dar este alerta à comunidade Florianopolitana porque, 
evidentemente se faz notório este registro, a minha angústia é que se instalou este 
laboratório de pesquisa e nada se fez em beneficio da nossa Lagoa. Agora recentemente 
saiu do laboratório de pesquisa, para repovoar todo o complexo lagunar, em Laguna no Sul 
do Estado e infelizmente, são passados mais de 20 anos e o laboratório de pesquisa da 
UFSC, que hora deveria repovoar as espécies da Lagoa da Conceição na fez,  então eu 
deixo aqui o meu registro de indignação, por se tratar também de um órgão público, 
quando se tratas de um  órgão público a coisa já  é feita com mais tranqüilidade, denunciar, 
porque é a coisa pública que esta em jogo. 
Ontem, alguns colegas aqui, a hora que eu cheguei aqui, me deram os parabéns, não quero 
que ninguém me de os parabéns pelo que se faz, quando a coisa é tratado para denunciar 
tem que ser denunciado com clareza, não importa quem for, ontem nos fizemos uma 
denúncia grave, que foram enterrado na Barra, na estrada é uma obra que quase ninguém 
vê, mais está ali, foram gastos sete milhões de reais há 4 anos atras, o valor equivalente a 
ser gasto seria de cinco milhões de reais, mas dois milhões de reais eram de reserva caso a 
empreiteira não cumprisse,  então  aumentava urna dotação orçamentaria exatamente para a 
sobrevivência  do projeto e eu trabalhei na Secretaria da Agricultura, e uma area do Parque 
Florestal do Rio Vermelho foi desmatado quase que 10 mil metros quadrados de terra para 
fazer a central do tratamento de esgoto da Barra da Lagoa, não se sabe se a empreiteira não 
quis cumprir a obra, ou se faltou recurso para a conclusão da obra, acontece que nem a 
empreiteira e nem a CASAN, que é um órgão público não dão resposta para a comunidade, 
ontem nós entramos com uma denúncia via radio e televisão,  até porque nos temos um 
programa de televisão que é da Rede Tevê Brasil Esperança de Vale do Itajai e eu quero 
deixar aberto também um canal de comunicação d o programa para todos vocês que 
quiserem fazer suas denúncias, é um programa público, já é líder  em audiência no Vale do 
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ltajai e eu quero deixar estes registros aqui porque o sindicato não é uma entidade de 
cruzar os  braços, estamos a disposição dos senhores, se quiserem o nosso telefone para 
denunciar é 239-4000, é anexo A. Secretaria da Agricultura e repassam para gente, estou 
dando esta informação direcionado à pesca, haja vista que a lei da agricultura do Estado é a 
mesma que compõe a pesca,  então  infelizmente devo dizer que, se é que eu posso até dizer, 
que o que o governo tem feito em favor da pesca pro fissional, ou seja, infelizmente não 
fez nada, este é o meu registro. (aplausos). 

Nena: a organização o evento informa que até agora consta 205 participantes inscritos até 
o momento no  Seminário,  isso mostra ai a  importância  do evento neste momento. Agente 
vai chamar a Claudia, 
* Eu gostaria de informar o outro ali, que eu não citei nome da \máquina da Prefeitura, eu 
citei que um cidadão levou a máquina até la e fez aquele estrago nas dunas, então eu quero 
deixar bem claro que eu não citei nome de quem é a máquina, eu não me interessei até 
agora, e não falei nome de  máquina  de Prefeitura nem de Intendência. 
Ok! A gente vai chamar da Claudia da sociedade Amigos do Animais, é isto? Sociedade 
Animal sobre o trabalho da situação dos animais na região. 

Claudia 
Ale) pessoal, boa noite, é eu venho representando os bichos tá, todo mundo falou sobre tudo 
esta noite aqui, nós da região viemos representando efetivamente os animais, 
modestamente, mas viemos representar, a Sociedade Animal é uma ONG de dois anos e 
meio aproximadamente, e hoje nós viemos aqui para apresentar alguns números que 
refletem o trabalho desenvolvido, há dois anos e meio atras nós nos apresentamos num 
evento aqui na SAL e perguntamos diretamente para a entidade que tipo de entidade a 
comunidade gostaria que fossemos, e a que nós  estávamos  nos propondo que era um tipo 
de trabalho mais direcionado ao controle populacional e a educação, e não ao 
recolhimento, a Sociedade Animal não trabalha com recolhimento, nós não temos 
albergues, canis, não trabalhamos com isso, nós trabalhamos direto no foco do problema, 
ou seja, diretamente, nós evitamos que os animais nasçam e ao invés de catar na rua e fazer 
um albergue para 100, daqui a pouco nós estamos com 500 e o problema não  está  resolvido 
porque os animais continuam nascendo, então depois de dois anos e meio nós estamos com 
623 castrações, isso representa diretamente ou indiretamente 5 mil animais que não foram 
para as ruas, isso realmente nós consideramos um trabalho com  êxito e na questão da 
educação, nós já estamos com quase 3 mil crianças que assistiram a nossa cartilha 
audiovisual e nós estamos agora saindo do âmbito da Escolas e estamos indo com o projeto 
para as ruas, para as praças, então se querem ajudar os animais e colaborar com o nosso 
projeto comprem os nossos produtos, nós somos auto  sustentáveis,  ninguém segura nossa 
onda, nós vendemos camisetas, sabonetes glicerinados, nós mesmos fazemos e vendemos, 
então comprem os nossos produtos, eles são muito bons, de excelente qualidade, é 
propaganda né? (risos) e isso reverte diretamente para o projeto e a gente ta vendo nas ruas 

da lagoa o resultado, ninguém precisa dizer O., ern dois anos e meio a coisa mudou aqui, ha 
um tempo atras eram 18 cachorros só no posto de gasolina, era um horror, hoje a gente já 
vê  refletir o resultado, então nós aproveitamos a oportunidade para mais uma vez, para a 
entidade presente, porque nós somos urna ONG forte e extremamente atuante. 
Nós gostamos muito de, não somos de estar soltando fetiches nos jornais ou aparecendo, 
nós trabalhamos, os  voluntários  são abnegados, nós não temos final de semana, nós não 
temos feriado, a gente ta trabalhando direto, sempre em alguma, onde ta todo mundo no 
lazer, sempre você  vê  um ativista da Area dos animais fazendo alguma coisa. Então, olha, 
eu vim aqui realmente para trazer urna ONG atuante, vocês querem ver um pessoal que 
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trabalha pra caramba, pra cachorro tá (risos), voas tem aqui, a Sociedade Animal 
realmente ela existe e eu não tenho modéstia de dizer que a gente tá tendo bastante êxito no 
trabalho que a gente ti executando, uma boa noite para todos. (aplausos). 

Nena:  Tão  pedindo telefone para contato. 
* A ONG está por colocar uma sede administrativa, não adianta depositar cestinha 
debaixo da porta que nós não recolhemos, ai eu acho que daqui mais um Ines a gene já 
tenha telefone para conversar e orientar, ajudar a pessoas a encaminharem esta questão, 
mas fica bem claro não é para recolhimento, nós temos um trabalho na infra, na raiz do 
problema, não resolve o problema, se você recolhe um cachorro fica ouro na rua que vai 
Ter 5 fi lhos 6 filhotes e aqueles 6 vão continuar reproduzindo e a gente vai tá lá tendo que 
sustentar aquele um que a gente pegou antes, certo? 
Então  eu fico devendo o telefone, por enquanto não tem. 

Nena: Obrigado  Cláudia,  Lúcio - Ponta das Almas. 

Lúcio 
Boa noite a todos, a nossa atuação é voltada para um dos cantos, um dos últimos cantos da 
Lagoa que aliás são Sambaquis, Sambaquis são  vestígios  das civilizações com 2 mil anos 
a.c. Ponta das Almas do Canto dos Araçds, é um patrimônio da natureza reduto 
incomparável, que nós entendemos, vimos ser e para nós continua a ser um patrimônio 
público, acontece que nessa área existiu uma Associação de  funcionários e acabou sendo 
negociada, acabou sendo vendida e se tornou urna Area particular, born a nossa 
preocupação é no sentido de reverter a situação para patrimônio público com acesso a 
quem quiser conhecer o que é uma Sambaqui, uma oficina aberta ao público, destinando 
aquela área a comunidade, cabe aos pescadores lá montar o seu museu de pesca, o museu 
do homem de Sambaqui, oficina de velas aberta com agenda com colégio e a comunidade 
em geral. 
Então  nós estamos preocupados com esta causa, estamos tentando reverter e no dia 28 de 
setembro, que é um Sábado nós vamos realizar neste local um evento corn o apoio do curso 
de geografia e história e musiologia e antropologia da UFSC e agora recebi a noticia de 
que o departamento de arquitetura também  está  entrando, assim na Ponta das Almas, no 
Canto dos Ara*, no dia 28 de setembro, a  programação  está sendo elaborada, mas 
acredito que a partir das 10 horas ou 10:30 horas da mania  então o evento  estará  
acontecendo mas vai ser divulgado e eu peço a atenção de todos e que se preocupem, 
porque nós temos que pensar assim no futuro da Lagoa né, que Lagoa é essa? 0 que nós 
queremos da Lagoa? Urn lugar onde que era para a gente sentar junto com os filhos, 
apreciar a paisagem, agora não pode nem entrar, uma  área  que é conhecida 
internacionalmente, não só a Lagoa, mas a Ponta das Almas como Area de Sambaqui, como 
eu volto citar a importância do sambaqui com vestígio de 2 mil anos ou mais a.c. isso ai 
assinado pelos técnicos, antropólogos e arqueólogos juntos, e a UFSC o curso de geologia 
reconhece, assim como o Instituto de Patrimônio Artístico Nacional (IPAN) também 
reconhece, então é isso gente, muito obrigado. (aplausos). 

Nena: Obrigado também, vamos chamar agora o Leto da AMOLA, eu já aproveito para 
passar uma informação, o TRE da Lagoa Tribunal Regional Eleitoral, venha treinar seu 
voto na urna eletrônica e pegar seu Titulo Eleitoral dia 25 de agosto a partir das 9:00h no 
Casarão da Lagoa da Conceição, vai Ter uma urna eletrônica o dia todo para as pessoas 
treinarem al na urna eletrônica, Leto. 
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Lelo 
Gostaria de dar uma boa noite a todos e dizer a todos vocês aqui, meu nome é Aurelio mas 
me conhecem por Lelo, agradeço a Deus por Ter nascido neste santuário ecológico, Ter 
nascido na Lagoa da Conceição, se eu há 20 anos atras tivesse estas pessoas aqui reunidas 
para discutir os problemas da Lagoa da Conceição, especificamente da Lagoa da 
Conceição, a Lagoa não estaria nesta situação. Meu pai nasceu na Costa da Lagoa e minha 
mãe nasceu no rio Vermelho, meu vô foi o maior médico homeopático do Rio Vermelho, 
cuidava das pessoas a quase 80 e 100 anos atrás e eu acompanhei todo esse processo da 
Lagoa não 6, lamentavelmente chegando nesta situação, é utopia eu querer a Lagoa de 20 
ou 30 anos atrás, estou com 52 anos so que eu esperaria uma Lagoa não 6, com progresso 
sustentável, qualidade de vida, lamentavelmente isto não  está acontecendo, agora a 
responsabilidade é de todos nos porque o poder público foi omisso, o poder público 
municipal, estadual foi omisso até o presente momento, a Lagoa ainda da para salvar, 
depende de cada um de nós. Eu que saia daqui há 20 anos  atrás,  meu pai tinha uma sede, 
onde é o Cris Hotel na praia da Joaquina, um cavalo chamado bugre, para atravessar as 
dunas levava 2 horas com a carreta, a cavalo para pescar tainha na praia da Joaquina, eu 
que ia estudar no Colégio onde é a UFSC eu ia a pé ou a cavalo, pois não tinha estrada, 
então eu fico triste hoje pela situação que chegou a Lagoa da Conceição, e vai se tornar 
uma questão social, pois a  questão  eu que sou casado com 5 filhos, o mais velho com 24 
anos, a juventude ansiosa por emprego, não tem, as pessoas antigamente que nascia na 
região da Bacia da Lagoa,... da pesca, meu pai tinha engenho na Costa da Lagoa vivia da 
plantação de milho, da farinha, não 6, cachaça, naquela época a pesca era um complemente 
familiar dessas  famílias,  depois eles partiram para a pesca porque acharam que a pesca 
dava mais que a agricultura e depois não tinha pesca e não tinha a agricultura, se continuar 
do jeito que esta daqui a pouco este pessoal não vai ter mais a pesca e não vai ter mais a 

agricultura e não vai ter mais o turismo, e a Lagoa vai estar totalmente estragada, então nós 
precisamos salvar a Lagoa e depende de cada um de nos, das pessoas que vieram procurar 
qualidade de vida neste santuário ecológico vão ter que assumir a responsabilidade 
também. 
A Associação de Moradores AMOLA, eu o Alécio meu primo, em 1985 pensando na 
situação em que se encontrava a Lagoa na questão de saneamento  básico  criamos a 
Associação de Moradores da Lagoa, quase 15 anos de luta, de batalha, de manifestações, 
mas não me arrependo nada por isso que eu fiz, enquanto Deus me der vida vou lutar pelo 
lugar que eu nasci e me criei, o dia que eu partir dessa vida, quero dizer pelo menos tive a 
satisfação ainda, ainda dar para tomar banho na Lagoa da Conceição, depende de cada uni 
de nos aqui, depende de cada um nos, das pessoas que nasceram aqui e as pessoas que 
vieram de fora para procurar qualidade de vida aqui na Lagoa da Conceição. 
Nos temos um série de problemas que foi colocado por todas as pessoas, é o resumo de 
tudo que nós vimos fazendo a 15 anos atras nas Associações de Moradores, nas Entidades 
organizadas, no Forum das entidades que se reúnem aqui e no  Comitê  de Gerenciamento 
da Bacia da Lagoa, que foi criado há 2 anos eras e as mesmas situações e as coisas cada 

vez mais continuam sendo estragadas e nos ficamos ai de braços cruzados e não fizemos 

nada, por  incrível  que pareça este  cartão  postal de  Florianópolis,  de Santa Catarina, um 
lugar que mora mais gente importante, tanto a  nível intelectual quanto a  nível  financeiro e 
todo mundo fica de braços cruzados. Todo mundo, aqui no Canto da Lagoa mora o dono da 

RBS, do lado da igreja da Lagoa mora o Max Gonçalves que dono da FENASOFT e outros 

importantes cientistas,  geólogos,  medicos, uma porção de gente importante mora aqui, 

tanto a  nível intelectual quanto a  nível  financeiro e as pessoas mais humildes, nos 
precisamos salvar a Lagoa urgentemente, urgentemente enquanto não é tarde para todos 

nos e eu termino dizendo uma adagio popular que diz assim: "Deus sempre perdoa os 
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homens as vezes perdoa e a natureza nuca". (aplausos). 

Nena: Agora o Marcelo da Associação dos Moradores do Village I e li, pessoal nós vamos 
pedir agora, como o número de entidades na Lagoa é grande, uma coisa positiva que a 
gente ai,... a gente vai pedir para as pessoas para limitar um pouco o tempo porque temos 
umas 5 ou 6 entidades aqui para falar, agente vai ser meio chato quando pedir para 
concluir. 

Marcelo 
Boa noite, meu nome é  Marcelo....  nossa  associação, nós estamos lá atentos, porque está 
acontecendo a construção daquela Apart Hotel, que já foi autorizado pelos órgãos aqui, a 
FATMA, e nós estamos empenhados em tentar regularizar isso, barrando, embargando, 
seja o que for a medida que nós formos tomar vai ser de parar tudo para poder fazer o 
Estudo de Impacto de Vizinhança, impacto ambiental, que vai ter também na Lagoa, para 
todos os moradores daquele local, com isso nós estamos também, agora no sábado as 
10:00h da manhã, vamos fazer uma manifestação lá na rua do Hotel que é a Ismar Pedro 
Wess As 10 horas para parar os caminhões que estão dia inteiro numa fila indiana de 
caminhões tirando terra, eu queria convidar todos vocês a visitarem a obra para ver o 
tamanho da cratera que está sendo feita lá, o hotel vai ser, pelo que fala no projetinho da 
SUSP, de 17.000m2, de subsolo, dois pavimentos pilotis e ático, então o impacto ele existe 
e vai ser nocivo para o Lagoa, então eu peço a todos que puderem comparecer na rua 
Ismar Pedro Wess, dão uma esticada no LIC e depois já une o útil ao  agradável e a gente 
vai tentar fechar a rua, a gente vai chamar a todos para barrar este hotel, pelo menos eles 
vão escutar, a pressa deles toda é que eles tão fazendo esta obra é por causa que eles tem 
até o dia 24 de setembro para fazer os baldrames, os alicerces, então é essa a correria deles, 
tanto nós como eles estamos correndo contra o tempo, é ao lado do LIC, na rua Ismar 
Pedro Wess, cê entra na estrada do LIC, na rotatória cê vira a direita, indo para o LIC, 
passou a rotatória é a primeira a esquerda e o terreno do hotel é vizinho ao LIC, A beira da 
Lagoa, dá tanto, é onde tinha aquelas cabanas antigamente, ele dá tanto para a rua da 
parede do LIC quanto para a outra rua que é a Ismar Pedro Wess, mas é na Ismar que está 
a altura dos caminhões, vocês devem ter percebido todos os dias este bando de  caminhões,  
que tá passando todo dia, então é isso, obrigado e contamos com o apoio de  vocês.  
(aplausos) 

Nena: obrigado, então é só lembrar que no dia 24, As 120 horas da  manhã  OK 1 chamamos 
agora a Adriana - Amigos da Floresta, Parque do Rio Vermelho. 

Adriana 
Boa noite a todos, a gente tá representando duas instituições, que a gente veio mostrar o 
que o projeto que a gente tem, em conjunto, na regido do Rio Vermelho, não d, trazendo 
sempre a questão de que o Rio Vermelho faz parte da Bacia né, e a gente tem um banner 
aqui que a gente leva para as reuniões, mais para localização. 0 projeto, ele se chama 
Estrada do Parque, ele tem como objetivo, 6, trazer, ele nasceu na realidade dois estudos 
científicos e depois foi para as comunidades, se aliou a algumas instituições, ONGs, então 
a gente tem sete instituições propondo este projeto,  então,  não sei, para quem conhece a 
região é a Estrada Geral da Vargem Grande, que é as duas  únicas  estradas sem 
pavimentação e que representa prá diversidade, tanto paisagistica como biológica um 
elemento que corta duas florestas grandes e que a gente tem transito de animais, a gente 
tem vários usos, então o objetivo desta proposta é de estar levando isso para a 
comunidade, para o Fórum e para o poder público, que seja pensado uma outra forma de se 
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estabelecer uma estrada, não é? Então que leve em consideração tanto os usos, as 
oportunidades de uso que hoje são dados corno cavalo, bicicleta, estudos, passeios como 
vida biológica que tem la, a gente tem já a vistagem de bichos ameaçados de extinção que 
cruzam as estradas, tem todo o recurso hidrico,  então  assim a gente, 6, td levando isso para 
ser urna alavanca para se discutir todo o zonearnento daquela região que já vem somando 
uma proposta da CASAN, tendo o engenheiro Grovi, daquele recurso hídrico que tent, que 
é o Rio das Capivaras que fornece, que tem uma grande  vazão,  fornecendo Agua para toda 
a região, então a gente vem se somando, na realidade a proposta do projeto Estrada do 
Parque é que seja uma alavanca para se discutir o zoneamento da regido do Rio Vermelho, 
dos recursos hidricos que la tem. E isso ai. (aplausos) 

Nena: obrigado, a gente tá abrindo espaço e as pessoas ai estão fazendo inscrição, 
mostrando seu trabalho né? Chamando a Maria da Graça, da Escola Henrique Veras, o 
trabalho de alunos sobre a Lagoa, não esta presente? Então passamos para o proximo, 
Alécio — presidente do Comitê da Bacia da Lagoa, Plano Diretor 6 isso? 

Alécio 
Boa noite, eu falei corn o Nena que eu iria deixar meu tempo para outro porque eu sofro 
de incontinência verbal e eu não ia parar mais de falar e vocês não iam falar, mas eu vou 
falar só algumas palavras, em primeiro lugar eu queria cumprimentar os organizadores 
desse evento, urn grande evento e não precisa a gente regulamentar o Estatuto da Cidade, 
quem regulamenta a Cidade 6 nós mesmos, é nos dando vida a ela, não precisa nada de 
governo nenhum. Regulamentar a Lei coisa nenhuma porque ta cheio de Lei 
regulamentada ai que não funciona, por que a gente regulamentar o Estatuto da Cidade? 0 
Estatuto da Cidade é auto-regulamentável, não precisa regulamentar ele, e nos vamos fazer 
o Estatuto da Cidade ganha vida. 
Eu queria também parabenizar alguns lideres comunitários, entre eles , eu queria 
parabeniza o Jefrey que a gente quase não fala nele, ele é um cara estratégico em todos os 
movimentos  comunitários  da Lagoa, é o nosso agente da CIA, americano do Norte, que 
veio prá cá, que faz tudo isso ai e a gente nem ...(aplausos) e o outro é o seu Sérgio, que 
veio para ca por causa de um ataque bruxove, que a bruxa peg) ele, veio para cá  e em 
pouco tempo já tá fazendo este evento (aplausos) e também o Mauricio da ACIF, é da 
associação empresarial, nosso inimigo, se vocês viram ai há pouco tempo, viram aquele 
movimento da cidade dos contra, botava diversas peças publicitarias dizendo aqueles são 
contra o desenvolvimento da cidade. 
A  ponte.  Gate la de são Francisco da California está sendo restaurada com o dinheiro do 
turismo, aqui a Ponte Hercilio Luz tá caindo e ninguém faz nada, não querem que o turista 
venha para cá, tem outros empresários vendo que a gente tem  razão,  que prá ca não 
adianta, não serve para nos, isso ai ta acabando com a nossa qualidade de vida, com a 
segurança, as nossas crianças não andam mais na rua que a gente tem medo, isso é que é 
turismo? Isso ai? ... deste turismo? Esse transporte  egoísta  ai, vamo te que faze estrada e 
mais estrada pra bota um carro so, cada um com o seu carro na estrada, a onde não tem 
transporte público, é ineficiente e o Ricardo falou também, eu vou para o centro da cidade 
com um carro, uma passagem só, é mais barato eu ir com o meu carro particular que com o 
transporte particular que com o transporte público, muito mais barato, eu gasto dois reais 
para ir na cidade corn o meu carro, o transporte eu pago dois e vou aonde vai todo mundo 
junto, isso ai é um absurdo, isso ai, então eu queria também agradecer aqui aos grandes 
lideres como o Valdi da Costa da Lagoa, faz urn grande trabalho, o seu Jaime da Barra da 
Lagoa (aplausos) é isso ai que faz a Lagoa se um dos melhores locais, com que o 
movimento comunitário seja mais vivo, é isso ai, lideres comunitários como o Lelo, como 
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outros e vê que na Lagoa nos temo história, tivemos radio  comunitária,  televisão 
comunitária, o grande Green Peace não tava no Brasil ainda, a gente denunciava pra 
Holanda, matéria em inglês, dizendo o que acontece na Lagoa, nos mandava matéria para a 
BBC de Londres dizendo o que se passava, dizendo em português o que se passava na 
Lagoa, então ye', é isso que faz cla vida ao Estatuto da Cidade, ai nós vamo chi vida a este 
Estatuto ai, não precisa a prefeita regulamenta isso ai não, nos vamo regulamenta isso ai na 
ponta, é isso ai, o pessoal do Village fazendo movimento, fechando ruas, deitando na frente 
o caminhão ai, é assim que se faz mesmo e eu acho que a cidade a gente tem que fazê 
assim, quem faz a cidade é nos não é os governantes, a cidade quem mora nela é nos, é o 
nosso berço, é a nossa vida, nos que caminhamos na cidade não é os governantes, no IPUF, 
o órgão  do planejamento td pintado mapa, brincando de desenha mapa, pintando mapa, 
aonde desenharam aquele projeto absurdo de trezentas mil pessoas pro Campeche, aonde 
desenharam aqui no Retiro da Lagoa, o projeto está  sob judis, aonde desenharam o projeto 
da Praia Mole que foi inviável, aonde ajudaram a desenha a Marina da Barra da Lagoa, e ai 
vai, e esse, isso ai que a gente não qué,  então nós  temo autorregulamenta o Estatuto, e 
quem autorregulamenta a vida dos moradores é eles mesmo, se organizando, então eu acho 
que estio de parabéns os moradores nesse evento, eu acho que a gente mesmo, a 
Universidade, os professores da Universidade aqui junto, trazendo os alunos pra ca 
(aplausos)... jovens com toda a força, eu acho que tem que faze isso ai para a gente quebri 
este gelo mesmo, este pais ta ruim é porque  nós  não  saímo  na rua, nos não fizemos isso ai, 
trabalhador desorganizado, tiraram todos os direitos dos trabalhadores, é o FMI, e as 
empresas brasileiras, venderam todas as empresas brasileiras, infelizmente, é por isso que 
este pais tá ruim, depois eu vejo o jovem ai, criança, fazendo este movimento ai e acho que 
é isso ai que faz da vida 6. cidade, muito obrigado, eu não vou fala mais (aplausos, 
aplausos).  

Nena: e pra isso que ela ia falar pouco né, se deixar ele vai direto, vamos chamar ai o 
Jefrey,  já  foi homenageado né, vai falar sobre saneamento. 

Jefrey 
Boa noite, se já tivesse começado o horário eleitoral, ... ninguém agüenta mais politicos e 

eu acho que estamos aqui, questão do Estatuto da Cidade, é exatamente porque ninguém, 
provavelmente ta apaixonado por os candidatos, .... eu queria dar tits fatos interessantes, 
antes que comece, dois fatos sobre saneamento  básico,  tudo em dois minutos, em 
português. 
Ninguém acredita, eu já falei pro Pedrão, ele tava presente, eu nasci no Vila Verde, na 
Costa da Lagoa (risos). S6 um de cada quatro pessoas, o Estatuto da Cidade, estão aqui, 
porque s6 um cada quatro pessoas no pais e também na sociedade tem seu vereador na 
Camara, o sistema eleitoral não funciona, a gente não tem representante, nossos desejos, 
nossos sonhos não são atuados em amizades ou respeitados, exatamente porque o sistema 
eleitoral não funciona, o arrecadação, isso é uma casa, prd lembrar, isso a gente precisa 
participação, todo mundo tem que atuar como nos, o governo tem que cria mecanismos pra 
isso, segundo dado eu acho interessante, já falei hi duas semanas atras que arrecadação do 
município dobrou, dobrou, o município  tem dois vezes mais dinheiro que há quatro anos 
atrás, dobrou, tem muito grana nessa cidade e aqui na Lagoa a gente não vê isso por que? 
Todo mundo tem que pensar sobre isto, um pouco sobre isso, sem dúvida. 
Um outro dado um pouco interessante é que mais metade das pessoas que vão votar aqui 
em Florianópolis este ano não nasceram aqui, então todos nos temos, todos, os nativos e os 
de fora tem direito de participar, tem que participar, tem que participar mesmo, mas o 
governo, e através do Estatuto da Cidade tem que deixar isso mais fácil para o povo, agora 
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a  questão  do Saneamento Básico o outro legislação brasileiro que di ao povo o pouco 
direito de participar em Legislação de Recursos  Hídricos,  criou o Comitê da Bacia, comitê 
que tem a participação de dezenas de associações de moradores e outras entidades aqui do 
bairro, tem o direito de dar as prioridades para o uso e direito depois de anos a gente 
batalhou e foram feitos muitos promessas sobre investimentos de Saneamento  Básico. 
Infelizmente como o Lelo sempre lembra, infelizmente é tudo mentira, o CASAN fez 
muitos promessas dois anos  atrás  de investimentos de vinte e cinco milhões para ... de duas 
estações de tratamento novas, não tem dinheiro, realmente não tem dinheiro, na verdade 
nem para a Lagoa nem para  ninguém, nenhum município,  houve Luna, a próprio ex-
presidente da CASAN não conseguiu dinheiro para a campanha eleitoral dele, não me vai 
muito além que somente do município, do estado ou união nosso pais não tem uma  política  
de Saneamento Básico. 
Enquanto vai ser feito um investimento vamos dizer de sete milhões para ligar o novo via 
expressa ao Aeroporto, para os pessoas não perder o vex), não temos um milhão a mais para 
Saneamento Básico na Lagoa,  então  a gente tern que pressionar para estes investimentos 
virem para Lagoa, a situação da Lagoa é grave o CASAN tern projetos na mesa, eu posso 
confiar que o presidente do CASAN está indo para Brasilia chorar, quer fazer alguma 
coisa, mas realmente não tem dinheiro. Só para resumir a situação é isto, todos nós temos 
que cuidar de nossa casa, por exemplo eu não compro OMO, não uso OMO porque isso 6 
das maiores fontes de poluição, tem que cuidar um pouco melhor, boa noite (aplausos). 

Nena: Obrigado Jefrey, a gente passa agora para o Mauricio da ACIF. 

Mauricio 
Boa noite, eu sou o Mauricio Blasi, comerciante aqui na Lagoa e tenho a satisfação de 
participar com vários dos presentes aqui da tentativa de defender o meio ambiente na 
Lagoa, a Associação Comercial tem o interesse enorme como representante da categoria. 
Por ser a Lagoa um ponto turístico, chamativo né, que atrai tanta gente e que faz com que a 
maioria de seus moradores sobrevivam disso, quase todo mundo aqui, eu acredito, tem 
alguma participação comercial explorando a Lagoa da Conceição ou o seu emprego está 
ligado a isso ou o seu comércio, a sua pousada, o seu quartinho no fundo para alugar para o 
turista, todos nós exploramos a Lagoa da Conceição comercialmente. Isso fez com que a 
Associação tomasse esta atitude de defesa, porque isso tem a ver com a sobrevivência de 
cada um de nós, essa Lagoa poluida, sem segurança é o fim da vida econômica para cada 
um daqueles que participam disso. 
Desde então há alguns anos nós temos sediado essa reunião das associações, organização 
não governamentais, que deu fruto na formação do Fórum da Lagoa, posteriormente no 
Comitê de Gerenciamento e hoje ainda a gente tem interesse nesta participação e conta 
cada vez mais corn a presença daqueles que exploram comercialmente essa Lagoa e is 
vezes não participam como deveriam da sobrevivência deste ambiente que lhes dá um 
retorno tão positivo. Nós temos aqui com a  questão  do óleo urn exemplo banal, simples, de 
uma coisa que funcionou e está  dando resultado tremendos até agora tão disputando a 
questão do óleo tem outros, a Universidade tern algum outro projeto ligado, uma coisa 
simples que é a coleta do óleo no seu comércio, acondicionamento adequado, exploração 
disso posterior, tem a reciclagem muito bem feito, é o exemplo pratico de uma ação 
positiva, que pode ser tornada para o lixo de sua casa reciclado e várias outras coisas que 
pode ter este mesmo tipo de ação. 
A Associação  está  aberta ao público, à aqueles que queiram participar sempre, temos urna 
sede la no Via Shopping, com toda uma estrutura, uma  secretária,  a Luciana muito atuante, 
executiva mesmo, há dois anos acompanhando o processo ali, aberta a receber todos com 
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braços abertos. 
Eu queria colocar também de importante uma questão ligada ao meio ambiente que é a 
segurança, que o ambiente das pessoas está ficando muito complicado, eu queria citar trés 
ou muitos que tem acontecido ultimamente, hoje pela manhã eu fui surpreendido com a 
noticia de que mais um estabelecimento, agora a cem metros daqui do posto policial foi 
assaltados no Domingo a noite A. mão armada, por  indivíduos encapusados, então  a coisa tá 
vindo, não 6? Tava no Campeche, o Campeche é longe, então chegou no Rio Tavares, o 
Hiperbom foi assaltado, o Dupão, a padaria foi assaltada, e há duas noites, há 48 horas 
atrás tivemos a meia-noite dois indivíduos encapusados invadindo o estabelecimento 
comercial, então tá aqui a insegurança, não é? 0 que nós vamos fazer a respeito disso? Eu 
sugiro, eu vejo que a importância é fazer com que a autoridade trabalhe, certo? A idéia de 
criar um policia comunitária a participação e os nossos impostos? Ele cria uma poupança 
policial armada, preparada, não somos nós que vamos atuar nessa coisa, então é importante 
que a comunidade comesse a berrar com mais  ênfase  contra essa insegurança que ti 
batendo na nossa porta, era o meu recado. Boa noite e obrigado (aplausos) 

Nena: agradecer ai ao Mauricio, que deixou claro aqui, que é uma associação dos 
empresários mas tem participado efetivamente nas associações, ONGs, em todos os 
momentos. Nesses  três  anos ai que a gente ... foram, registrar que a Luciana não é mais 
secretária da ACIF, se tornou a secretária das entidades, convoca reuniões, ela que ajuda 
neste momento e a gente quer registrar isso. 
Queria lembrar mais uma vez que dia 25 de agosto, a partir das nove horas no casarão da 
Lagoa o dia todo vai Ter uma urna eletrônica, vai estar o dia todo ali para treinar o uso da 
urna eletrônica e quem fez o titulo ai no  período também vai Ter a entrega de  títulos. S6 
para lembrar, na última eleição na Lagoa da Conceição foram justificados mais de 3 mil 
justificativas, é uma campanha que as entidades vem fazendo, td insistindo é que quem 
mora nesta região tern que transferir seu titulo, se já adotou a Lagoa como moradia tem que 
adotar ela como cidadania,  então é uma campanha que a gente tem de fazer as pessoa que 
vem prá cá  e não transferem seus  títulos, tornar uma região forte politicamente também 
pode estar buscando mais participação ai no poder público. Eu vou chamar agora o 
Cachorrdo, que vai ler uma carta dos sete índios, é isso? 

• Senhor Sérgio: vamos Cachorrão, não faz cena não. 
Queremos registrar também a participação a presença do vereador Mauro Passos, a gente já 
tinha registrados a presença dos vereadores Xande e Nildão, vai Cachorrão.  O Cachorrão é 
da SOS Praia Mole e diretor do meio ambiente da AMOLA também. 

CachorrAo 
Em primeiro lugar eu gostaria de dizer que eu sou um cara privilegiado  então,  eu sou uma 
das quatro pessoas que tem representatividade na Câmara de vereadores, meu vereador tá 
aqui, uma salva de palmas para o Xande Pontes, porque foi desacreditado e foi a única 
pessoa que tomou urna atitude, sempre foi desacreditado, inclusive tudo que foi dito, 3 mil 
pessoas nós poderíamos Ter elegido outro vereador, não adianta as pessoas morarem aqui e 
não terem a responsabilidade com o lugar aonde eles vem morar. 
0 SOS Praia Mole foi criado em 89, nos baseamos num assunto que era até então 
novidade, que era o direito difuso, que é o direito que se  sobrepõe  ao direito individual, foi 
colocado como um plano de urbanização para a Praia Mole, onde previa prédios de 11 
metros de altura e a Associação levantou esse assunto, foi para a comunidade e nós 
instituímos o direito do cidadão, que é o que está escrito hoje neste estatuto, que vem 
coloca aqui, nós achamos e a comunidade toda achou também que aquilo era urna maldade 
para a Praia Mole e foi a comunidade que disse não, então isso foi um marco, nos 
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conseguimos fazer disso uma bandeira e muitas outras associações partiram para cima 
disso e graças a Deus a Praia Mole ainda está IA hoje do jeito que está e pretendemos 
continuar com ela mais tempo. 
Outra coisa também  instituído aqui, a partir do momento que as acham que, atenção, 
atenção, somos contribuintes, além de cidadãos a gente é contribuinte, nós e que 
sustentamos toda essa monarquia que a gente tenta combater e enquanto nós  sustentamos 
eles, simplesmente nós somos consumidores, então, o consumidor sempre tem razão, a 
gente deve exercer essa razão, que nem diz o seu Alécio, o Brasil ta ruim porque nós 
somos acomodados, como todos terem a Copa do Mundo, como todas terem a esperança e 
de deixar de sair oito horas de trabalho oito horas de descanso e oito horas de lazer, nós 
temos as oito horas de lazer, nosso lazer é ver  televisão,  ver a novela e falar da vida dos 
outros, quando que essas pessoas que estão aqui, o lazer delas é trabalhar por os seus 
direitos, isto 6, isto é o que a gente tem que tentar disseminar né para as outras pessoas, 
recentemente tive a oportunidade de fazer um curso onde a gente colocou ali o que era um 
conceito de meio ambiente, todo mundo fala em meio ambiente. Eu não sabia o que era 
meio ambiente, acredito que é um  tríplice, que é a natureza é o individuo como  família e o 
indivíduo  como sociedade, e principalmente o tal de desenvolvimento sustentado, que todo 
mundo fala mas eu também não sabia o que era isso, e o desenvolvimento sustentado diz 
que precaução ecológica, justiça social e principalmente investimento eficiente, que vem a 
ser isso? Não adianta eu fazer um prédio e gastar quinhentos mil reais para fazer o prédio e 
mais tarde eu ter que gastar duzentos para recompor o meu prédio de quinhentos, então é 
isso que a gente tá tentando fazer nesse momento, que é , invés  de investir para depois 
desfazer o que foi feito, tentar chegar num consenso e investir de unia maneira que não 
seja necessário mais tarde você ir IA e ter que gastar um dinheiro para recompor o que você 
está  fazendo, nó devemos arregaçar as mangas e trazer os outros companheiros, aquele seu 
vizinho que está em casa, aquele seu amigo que fala muito mas não toma nenhuma atitude 
e trazer essas pessoas para serem mais atuantes, porque cada povo tem o governo que 
merece, então vamos tomar uma atitude mais drástica, vamos ser mais cidadãos e 
principalmente vamos ter a consciência de que nós somos contribuintes nós é que 
bancamos tudo que está ai,  então  a gente tem o direito de reclamar quando achar que está 
errado, tem muita coisa errada. (aplausos) ... da carta né, carta de Seatte, ele dizia assim, 
"era o grande chefe branco que propôs a compra da terra dos  indígenas, e ele respondeu 
esta carta em 1854, ele foi no congresso e perguntou: como podeis comprar ou vender o 
calor ou o céu ou a terra, e se nós  tivéssemos o frescor da terra e a pureza do ar, de que 
maneira poderias assim mesmo compra-nos? Cada pedaço de terra é importante para o meu 
povo porque ali tá toda a nossa essência, os rios são nossos irmãos, matam nossa sede 
conduzem nossa canoas, saciam a fome de nossos filhos, de que maneira nós  poderíamos 
vender estas terras, se vocês tratam o animal selvagem como uma coisa? Eles são nossos 
irmãos". Ele relutava que via dez mil búfalos abatidos por um trem que passava, pelo 
simples fato de do prazer de matar né,  então ele pedia que ensinassem aos filhos dos 
homens brancos o que eles ensinam aos filhos deles, que a terra era a nossa mãe e que nós 
devíamos respeitá-la, porque tudo que fizéssemos a terra aconteceria aos filhos da terra e 
que o homem não era dono da terra, a terra não pertencia ao homem, o homem é que 
pertencia a terra, a teia da vida ele não era dono, não foi ele que teceu a teia da vida, ele 
simplesmente era um fio e tudo o que ele fizesse a essa teia aconteceria a eles também e 
que principalmente que eles já sabiam de uma coisa que talvez um dia o homem branco 
descobrisse que o deus deles era o mesmo deus do homem branco e que a piedade seria 
igual a que descomund como eles tavam fazendo é simplesmente era desonrar seu criador 
e que quando tudo isso tivesse acabado talvez o homem branco descobrisse que dinheiro 
ele não comeria, que jamais conseguiria viver assim. (aplausos). 



31 

Nena: vamos chamar agora Robson, da AMORELA, só queria registrar aqui a presença do 
jornalista Moacir Pereira, morador da região que ajuda a divulgar os eventos, as lutas da 
comunidade também, uma participação importante nesse momento aqui com a gente. 

Robson 
Bom gente, boa noite a todos, gostaria de parabenizar as entidades que organizam este 
seminário, Universidade Federal de Santa Catarina, Fórum da Cidade, Fórum da Lagoa e 
as demais, sou o Robsom primeiro secretario da AMORELA (Associação dos Moradores 
do retiro da Lagoa). A AMORELA foi fundada em 21 de abril de 2001, ... inicia-se no 
posto da policia militar indo até a Joaquina e finalizando no morro do João Quentão, para 
quem não conhece é o Mirante Ponto de Vista. 
A AMORELA vem desenvolvendo trabalho na comunidade desde sua gestão, viemos 
trabalhando também a  questão  da conscientização, o nosso amigo Sergio colocou muito 
bem ali, não esperar fazer e sim fazer acontecer, na  questão  ambiental em pequenas 
atitudes, que a gente podemos não resolver problemas mas sim ajudar a contribuir para que 
tenhamos um futuro melhor para novas gerações que possam vir,  questões  como jogar uma 
bituca de cigarro no  chão,  inclusive eu presenciei uma cena dessas no centro da cidade, a 
gente passando de carro e eu vi um cidadão terminando o cigarro com uma lixeira ao lado 
e ele acabou jogando o cigarro no chão e eu educadamente disse para ele por gentileza 
colocar na lixeira para contribuir com menos lixo em nossa cidade. Também a 
conscientização no aspecto de segurança, foi falado muito aqui que a ... do poder público, 
do dever, mas eu acho que cada cidadão deve ter a sua contribuição dentro da comunidade 
com relação a segurança, no caso seria trabalhar sobre a faixa de pedestre, as pessoas 
caminharem corretamente para evitar futuros acidentes que isso gera  prejuízo ao Estado ne, 
a conscientização social entre pais e filhos para a conscientização da pratica de esportes, 
falando sobre a questão de drogas, dos  prejuízos  que ela pode trazer a comunidade. 
Eu gostaria de relatar aqui os projetos que a AMORELA vem desenvolvendo, eu fiquei um 
pouco triste ali que o Alécio não comentou a nossa .... mais  contribuímos com a nossa 
comunidade, a empresa da orla  marítima  no ano passado esta retirando duas toneladas de 
lixo da ocupação total da comunidade, o dia do  cidadão  a gente ofereceu a nossa 
comunidade orientações  jurídicas,  médicas, prestações de serviços, projetos de saneamento 
básico,  a gente desenvolver na rua  servidão Juquinha, projeto, beco do surfi stas 
pavimentação, projeto informatizado, a gente trouxe à comunidade nossos  básicas  de 
informática, estamos tentando viabilizar o acesso público dos deques que tomam conta da 
orla  marítima  da Lagoa, proibindo a passagem de todos os pescadores e moradores e 
também o projeto Parque entre as Costas, entre Joaquina - Praia Mole, estamos 
desenvolvendo esse projeto para tentar coibir a devastação do meio ambiente, projeto 
Mirante, do Morro João Caetano, este projeto foi encaminhado a prefeitura para tentar 
entrar no  orçamento 2003. Também desenvolvemos isto aqui o ano passado, uma 
participação da AMOLA e todas as demais entidades, uma palestra sobre doenças 
sexualmente  transmissíveis  em esclarecimento a todos os jovens de nossa comunidade. 
Eu tenho aqui em mãos também o índice da degradação, da devastação do meio ambiente, 
uma fotografia de 1955, onde só existia um  casarão,  eu gostaria que todos tivessem acesso, 
mas a gente ficou por Ultimo aqui, infelizmente não vai elk mas vai estar disponível no site, 
nosso site a partir de duas semanas, nós temos uma página de fotos antigas da Lagoa ta, 
uma foto assim que da vontade de chorar com o que aconteceu com a nossa Lagoa, o 
endereço  do site é www, arnorela corn br  e dizer  também  que a gente ta de braços abertos 
ai para receber todas as entidades e parcerias pra que tenhamos um futuro melhor, menos 
problemas  possíveis  não 6, para a nossa Lagoa, muito obrigado. (aplausos). 
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Lelo: não que a gente esquece da AMORELA não, é que a AMORELA é um entidade 
caçula (interrupção) 

• Eu gostaria de fazer uma ressalva, que o encaminhamento de nossos projetos, na 
maioria deles, dizer que teve o apoio do vereador Xande Fontes, que é o grande 
representante da nossa comunidade, obrigado Xande, valeu mesmo. 

(retorno do Lelo) bem obrigado, quero dizer que a AMORELA é uma é uma entidade 
caçula e já esta na luta ai, brigando junto com as outras entidades. Vou chamar agora o 
Marcelo da AMPOLA e Porto da Lagoa, a AMPOLA é do Porto da Lagoa. 

Marcelo 
Boa noite senhoras e senhores, eu quero agradecer aos organizadores do Fórum a 
oportunidade de ta aqui e eu vejo este momento como parte muito importante da relação do 
ser humano com a Lagoa da Conceição e o exercício da cidadania né, eu acho que a gente 
td num ponto que cada cidadã tem que exercer o seu poder de cidadania, ação real para que 
a gente consiga transformar o lugar que a gente vive num lugar melhor para nós e para 
nossos filhos, porque não é só pensar no momento, no nosso momento e sim no momenta 
que vai acontecer para a frente, porque o resultado de nossas ações agora vai demorar 
muito tempo para aparecer mas elas vão aparecer. 
Então .6, o Porto da Lagoa esta enfrentando um problema muito grande, ele foi  incluído  
dentro do projeto da Bacia Entre Mares, que é um projeto de Plano Diretor polemico, que 
foi feito num processo ha quinze anos atlas, com metodologia antiquada e isso ta gerando 
um problema gravissimo na nossa comunidade,  então  nós nos mobilizamos e conseguimos 
através do apoio de entidades e de vereadores e de várias outras pessoas uma comissão 
dentro da Camara de Vereadores para estudar a possibilidade da retirada do Plano Diretor 
do Porto da Lagoa, dentro da Bacia Entre Mares O. certo, e isso gerou uma outra situação 
muito importante que não foi citada no momento, que é o futuro Plano Diretor da Lagoa, 
então  hoje em dia  nós  estamos em um momento sui generis, uma coisa histórica, a 
possibilidade da cidadania, do  cidadão,  das organizações não governamentais se 
organizarem e realizarem o Plano Diretor que nos queremos para a nossa Lagoa, então esse 
é o momento que a gente tem de muita importância, uma situação que esta se abrindo pra 
gente, se a gente organiza, nós vamos conseguir conduzir e produzir um Plano Diretor que 
seja a cara da Lagoa, que seja a cara da comunidade da Lagoa e não um Plano Diretor que 
é feito por técnico, em cima de uma planta, dentro de um escritório no centro da cidade, 
então existem grupos que  estão  se organizando com um grupo de habitantes da Lagoa, 
como a Associação do porto da Lagoa e pessoas que estão se organizando pra fazer um 
movimento, prd instrumentalizar a sociedade, isto significa o que? Que a gente coloque, 
capacite os moradores da Lagoa para que entendam o que é Plano Diretor, a complexidade 
desse Plano Diretor, prd que esse cidadão tenha esse entendimento e para que possa 
participar. 
Então  eu venho aqui convocar a todas as Associações e toda a comunidade como  cidadão  
para exercer o poder de cidadania na realização desse futuro Plano Diretor e que isso entre 
como meta das Associações, porque se a gente acredita que a gente vai consegui realiza o 
Plano Diretor que a gente qué e que a gente merece, a gente vai conquistá isso. Então era 
isso que eu queria coloca. (aplausos) 

Nena: eu vou registrar aqui também a presença do Deputado Estadual João Henrique 
Blasi, presente no momento nesse seminário. Pessoal eu sei que esta cansativo, a gente ta 
um bom tempo aqui mais tem duas pessoas ainda, ou duas entidades para falar, e depois ai 
a conclusão do trabalho, a gente chama a Marcia, falar sobre os problemas da Costa das 
Lagoa 
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Mir-6a 
Boa noite, a gente td meio cansada, eu só queria explicar que eu me inscrevi como 
moradora, mas o Valdir é da Cooperbarco, que não estava no momento vai fazer uma coisa 
conjunta aqui. A gente queria levantar alguns problemas graves que a gente tem na Costa 
da Lagoa e que realmente vão ser muito dificil de ser resolvido. 
Primeiro o nosso problema do transporte, nós somos a única comunidade da cidade que 
tem uma empresa particular que gera transporte, que é uma cooperativa, que isso eu 
considero um ganho, acho que é muito interessante que a gente, os próprios moradores 
gerindo o transporte só que isso causa o seguinte problema: o núcleo de transportes nos 
considera seletivo, então nós pagamos um preço absurdo pela passagem, então isso é um 
problema porque virou uma faca de dois gumes, porque não adianta você ter, desprotegeria 
o seu transporte se você não como usufruir das coisas que as outras empresas tem que são 
os  subsídios. então nós precisamos que isso seja revisto, que não é possível  uma 
comunidade que não tenha transporte coletivo e sim só seletivo, ou seja, nós pagamos 
R$ ,80 para chegar na Lagoa e depois pagamos um ônibus para ir para o centro, com a 
história de integração  nós  não estamos sendo contados nessa integração porque nós somos 
seletivos. Então quer dizer continua o problema, fica cada vez pior. 
Outro problema que nós temos é o telefone, nós temos uma instalação que foi feita em um 
tempo eleitoreiro, que foi muito mal feita na verdade, então por exemplo a distância dos 
postes, elas não são como a distância dos postes daqui, isso causa um problema que é a 
falta de energia sempre na Costa da Lagoa, que agora eles estão tentando resolver, mas eles 
nunca tem verba para mandar nem um transformador pra gente, então a CELESC diz pra 
gente, diz que a gente não pode ter a linha telefônica convencional porque a distancia dos 
postes não é suficiente para correr a linha, além de tudo a gente tem de ter telefone celular, 
só que a gente vai no correio, eles fizeram primeiro a gente se inscrever e no século 
passado, ainda não era 2000, (risos), nós todos nos inscrevemos porque ia ter essa 
ampliação da rede, todos fomos IA. fizemos cadastro, uma beleza e ai nós estamos até hoje 
esperando, agora nós temos de novo um outro papel para preencher, para nós querermos de 
novo a linha, só que tudo isso é uma mentira, isso foi privatizado, nós temos agora, quem 

responsável por isso? Onde que a gente cobra não 6? Então, a infra estrutura básica da 
comunidade é muito carente, outra coisa, as pessoas ficam mudando a legislação da 
ocupação da Area lá da Costa da Lagoa sem consultar a comunidade, tem Vereadores com 
projetos já sendo aprovados e a gente nem sabe o que 6, mudou uma Area de utilização 
limitada para a predominância não sei o que e a gente não sabe o que que está 
acontecendo, como que eles vão mudar alguma coisa que a gente não tern conhecimento? 
Essas coisa a gente gostaria de colocar para vocês verem que uma comunidade que 
atualmente tem mais de 2200 pessoas, ela  está  relegada a não ter nenhum atendimento 
ideal, a gente não tem quem correr na verdade, porque as coisas estão com muito maior 
dificuldade e fica aquela coisa assim vocês não querem morar no  paraíso? Então  paguem o 

prep, não, não é isso, a gente quer morar no  paraíso e viver no  paraíso  mesmo, a gente 
quer que aquilo continue do jeito que tá, nós queremos um transporte coletivo de barco, 
nós não queremos estrada„ mas nós temos direito, por exemplo hoje eu já sei que pessoas 
que  não  conseguem emprego na Lagoa porque o empregador não quer pagar transporte, uni 
vale transporte pra ele, ele prefere empregar alguém que more na Lagoa, mas nós moramos 
na Lagoa s6 que nós temos que pegar um barco para chegar até aqui, porque nossos jovens, 
eles não tem onde trabalhar, eles tem que trabalhar aqui, a comunidade não absorve isso, 
então nós chegamos nesse ponto em que as pessoas  estão  já. preterindo pessoas da Costa da 
Lagoa porque tem que pagar o transporte dele ou porque ele não pode  almoçar  em casa ele 
tem que da um vale alimentação. 
Então eu acho que tudo isso a gente tem, eu gostaria só de ver se o Valdir quer falar 
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alguma coisa para concluir, obrigado (aplausos). 

Valdir 
Boa noite, meu nome é Valdir Miguel de Andrada, sou morador da Costa da Lagoa e no 
momento aqui eu represento o Comitê de Gerenciamento da Bacia e também represento a 
COOPERB  ARCO,  que e o único meio de transporte até a Costa da Lagoa é hoje e pela 
COOPERBARCO, antes era a prefeitura e essa prefeitura no momento,  na hora em que ela 
fazia esse translado ela gastava A época R$18.000,00, na época R$18.000,00, há seis anos 
atrás com esse transporte até a Costa Lagoa, mais uma vez R$18.000,00 ela gastava, a 
COOPERBARCO pegou com trinta moradores, em uma Cooperativa na qual eu represento 
e hoje quem está fazendo o translado é a COOPERBARCO e hoje a gente acha 
necessidade de fazer tudo aquilo que a Marcia apresentou agora e muito mais, que seria a 
liberação de quarenta (40) a noventa (90) alunos que estudam na Lagoa, temos it noite até 
quarenta e nove (49) alunos que nós temos, a gente transporta esse pessoal pela metade do 
preço mas ainda é pesado para esses alunos, eles compra essa passagem e veja vocês que é 
uma pena que aqui tá poca gente agora, algum representante, poco tem da nossa 
comunidade, eu gostaria que tudo isso fosse dominado por essa pessoas aqui que são 
interessado a resolve os problema da Bacia e por  incrível  que pareça semo nós que 
resolvemos, mais eu confesso que tem alguém aqui que pode levar algum comentário desse 
até  câmara  de vereadores, até os órgão público, até o estado, o município e o federal, nós 
temos algum representante aqui. 
Também gostaria de faze, gostaria de alivia o preço desses aluno, da passagem desses 
aluno e veja vocês que a COOPERBARCO não tem condições hoje, nós transportamo 
trezentas (300) pessoa por dia, metade a R$1,80 (um real e oitenta centavos) e a outra 
metade a R$1,00 (um real), que é o aluno, não é justo que nós ti cobrando esse preço do 
aluno, não é justo R$1,80 para ir e R$1,80 para voltar, R$1,80 pro centro, R$1,80 pra voltá 
porque nós somos moradores da Costa. 
Enquanto nós tamo fazendo, os professores  tão  fazendo um trabalho com aluno, excelente, 
eu sou um  voluntário  que vivi a coleta do  êxito  pro óleo lubrificante pro óleo de cozinha 
pra coleta da Lagoa, eu falo meio atrapalhado por causa do nervoso com essas coisas, ... o 
óleo lubrificante, o estado não foi, o município não foi, ninguém não foi. Gastavam 
R$18.000,00 na época, eu to colhendo e catando restaurante e mais algumas casa 
comerciais e to trazendo de quinze em quinze dias pra Lagoa no meu barco, sem cobra uni 
real de ninguém, inda agora a moça de sai de la e fez uma entrevista comigo, ela, desculpe 
que eu to ocupando  espaço  aqui, foi na entrevista, ela pergunto se eu era aposentado, eu 
digo não, tenho 52 anos, fundei a associação de moradores,  findei  a cooperbarco, juntei 
um monte de coisa na Costa, eu vo o se representante e nem associação de moradores hoje, 
nós temo associação de moradores na Costa, eu não sou presidente, pretendo ce daqui a 
poco, porque eu to trabalhando de graça e o meu nome não vai, não interessa grana,  então  
voas desculpe, o meu tempo acabo e era isso que eu queria, então a prefeitura pagava 
R$18.000,00, ela podia muito bem subsidia alguma coisa pra que nós facilitai o preço dos 
aluno, pra eles virem, estudares e eu vi aqui, as pessoas que falaram antes da gente, todos 
falaram da Costa da Lagoa, privilégio moil na Costa da Lagoa, que moramo na Costa da 
Lagoa, nasci na Costa da Lagoa e plantaram algum plano para a Costa da Lagoa e nós não 
semo sabedoro, isso é um poblema gravissimo, então agora nós moradores semo proibido 
de renovar as nossas casas, que passaram a caixa dágua do parque florestal do Rio 
Vermelho para a Costa da Lagoa, onde esta caixa dágua estava estragada, com sujeira 
dentro, tava podre, desculpe a expressão, e a gente foi renova e a policia ambiental que está 
no lado disse que esta caxa não podia para a Costa da Lagoa porque tava proibida de 
transporta este material, hoje nos temo fazendo um cadastro e ninguém sabe quem foi que 
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fez, que montou este esquema, ninguém sabe quem foi que montou essa lei, então eu 
pediria carecidamente em nome de toda a comunidade que a hora que alguém fosse faze 
um levantamento desse, vota uma lei pra Costa da Lagoa que nós fosse informado, pra nós 
não tá  da forma que tamos agora, que não podemos nem carrega tijolo pra nossas casas e 
toda. Eu moro na area da APL, diz ele que foi por causa de urna  invasão e a  invasão 
continua e eles tão prendendo o morador da Costa. Isso é desagradável, eu não quero que 
nunca mais aconteça, eu botei a boca no trombone e nós temo duas mil pessoas que 
prometeram, eu to me defendendo com mais amigo pra  vê  se isso não acontece, que eles 
não querem nem que vi a orla, que vá tudo pra Costa, se nós resolve os poblema da Costa 
da Lagoa, muito obrigado e boa noite. (aplausos) 

Lelo 
Valdir é só dizer que tern três representantes aqui da Camara de Vereadores e um da 
Assembléia Legislativa que devem dar ouvido sim e então tem que levar esses anseios da 
nossa comunidade. Muito obrigado ao Xande que participa do Comitê de vez em quando, 
ele ouve todas essas reclamações e ele trás algumas coisas importantes para nós, muito 
obrigado. 
Então a última pessoa inscrita aqui é a Mine, professora da UFSC, de arquitetura e ela vai 
estar trabalhando também com a comunidade, vai falar sobre Plano Diretor é isso? 

Mine 
Boa noite a todos, espero que estejam um pouquinho acordados para a gente dar o último 
recado, eu sou professora da UFSC e represento a UFSC no Comitê de Gerenciamento da 
Bacia  Hidrográfica, fui apenas à  última reunião do Conselho e a partir de agora então 
estarei mais presente e julgo também com esta minha presença,  então  anseio antigo da 
comunidade que é o Plano Diretor da Lagoa. 
A gente ta trabalhando há muito tempo nessa idéia, a Fundação Lagoa vem há muitos anos 
trabalhando, então em parceria com a UFSC a gente já promoveu alguns  seminários, que a 
gente chamou em 97 "0 Futuro que Queremos da Lagoa", eu acho que este futuro que a 
gente queria ha muito tempo ainda não foi concretizado até hoje e agora é uma 
oportunidade impar da gente fazer valer nosso desejo de ter um Plano Diretor especifico 
pra'qui. 
Como a gente vai fazer isso? O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa 
da Conceição vai  começar  a engatilhar um processo de urn desejo antigo e que é o Fórum, 
onde reúne todas as Associações da Bacia, então todos os esforços devem ser concentrados 
pra que esse Plano Diretor saia com a participação comunitária, qual é essa participação? 
Estatuto da Cidade nos da alguns instrumentos que podem ser viabilizados junto corn esse 
desejo do Comitê e que é urna atribuição legal do Comité, então dentro do Comitê todas as 
entidades que  tão  representadas e o Comitê devem levar através desses  tentáculos  das 
representações comunitárias ao estabelecimento das diretrizes pra gente viabilizar enfim 
esse nosso Plano especifico, então amparado pelas, chamamos instrumentos do Estatuto da 
Cidade e pelo desejo da comunidade a gente vai viabilizar este processo esse ano ainda. 
Eu gostaria de alertar toda a comunidade da Bacia da Lagoa que nós vamos e queremos ter 
a participação de todos para esse processo se tornar participativo e ser a cara da Lagoa que 
a gente quer. O primeiro  Seminário  de 1997 foi amplamente coberto pela imprensa e esse é 
urn jornalzinho da UFSC, do Departamento de Jornalismo que fez uma edição especial da 
Lagoa, a gente ainda tem alguns exemplares se alguns representantes de algumas 
associações quiserem alguns exemplares procurem o comitê. A gente tem nesse jornal o 
resultado das discussões que duraram três dias na época e que tiveram até pouco tempo 
atras ainda no site da UFSC. No jornalzinho a gente tern também algumas simulações que 
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a gente fazia do Plano Diretor em 97, que era o futuro que a gente imaginava muito 
distante, este é uma simulação em 3D em computador, já se tornou realidade em muitos 
locais e a gente não quer simular o futuro para nos assustar, a gente quer simular um futuro 
que a gente consiga controlar, que a gente consiga viver bem e em harmonia com ele. 
A situação toda da Lagoa que em 1997 era critica hoje é catastrófica, nós estamos em 2002 
e não podemos deixar que as coisas continuem assim, o Alécio está todo empolgado aqui, 
o bairro da Lagoa foi um projeto da época desse primeiro Fórum que a gente fez o 
planejamento da Lagoa, hoje é realidade, a proposta do Parque Lagoa foi lançado nesse 
Seminário que a UFSC e que a Fundação Lagoa fez em 97. 
Vocês vejam que o tempo passa, a gente continua trabalhando e ainda não temos um 
instrumento legal que nos garanta que todos os espaços da Lagoa sejam os espaços que a 
gente quer que seja e não o que os  empresários  ou os que os exploradores imobiliários 
gostariam que fosse. 
Bom, meu tempo acabou, o Alécio me botou coisa na mão, mas este aqui só para 
curiosidade de vocês é o Projeto do Parque da lagoa que foi lançado desde 1997, que é um 
Parque que, então o Alécio vai falar dele, obrigado pela a atenção. (aplausos). 

Alicio 
Ele é um dos Projeto mais bonito aqui do Brasil que eu conheço, é um Projeto que trata 
toda a cidade como se fosse um parque, toda vez que a gente entra pelo morro da Lagoa, 
pelo canal, pelo Rio Vermelho ou pelo Rio Tavares, a gente tá entrando dentro do Parque, 
não só na Area 5 parques que A Lagoa já tem naturais, mais sim na Area criada também. 

um projeto muito bonito, é um trabalho que tem começo, nós vamo começar a trabalha 
agora, toda sociedade nos diversos eventos que a gente ta. fazendo e não tem fim, qualquer 
geração que vai vir daqui para frente vai trabalhá no projeto do Parque Lagoa. 
Gente, é um sonho mesmo, é um projeto que quando a gente fala dele, fala com o coração. 
Obrigado. (aplausos). 
New': Vamos passar a palavra para o Sergio que é o organizador aqui do evento, o Sergio 
é o representante da UFECO da região e ele queria dar uma palavra ai sobre segurança, é 
isso Sérgio? 

Sérgio 
Eu gostaria de ter falado corn a casa mais cheia, que eu acho que o assunto insegurança e 
não segurança, como disse o Nena, é muito importante, eu acho que a sociedade como um 
todo está se encolhendo diante de uma situação que deveria pertencer realmente a repulsa, 
nós estamos vendo ai que a Lagoa a pouco tempo atras era um lugar seguro, tranqüilo e 
tudo mais já está sendo, vamos dizer assim, um palco de muitas coisas ruins como assalto 
mão ramada, aconteceu agora recente os encapussados aqui no Boulevar, assalto a noite, 
quer dizer, várias residências foram roubadas já, e nós ter essa coisa de ter sabido que as 
nossas escolas tão cheia de drogas, de traficantes e tal, a gente ter que continuar a suportar 
isto, parece que estamos achando que não tem jeito, então gente, eu alinhavei aqui algumas 
sugestões  para ver se a gente da uma mexida nisso,  então  as propostas são estas: 
r Que a gente da Lagoa, que anda nas ruas, nativos e forasteiros, precisamos através de 

manifestações, conversas com politicos, reuniões com vizinhos, enfim, que utilizemos 
todos os meios  disponíveis  para exigir providencia do governo do Estado e mais 
especificamente da policia. 
Que o governo do Estado aumente o efetivo tanto da Policia Civil para investigar os 
crimes quanto da Policia Militar para agir preventivamente fazendo policiamento 
volante ostensivo a fim de inibir a ação dos  ladrões.  

■ Que seja eliminada a criminosa tolerância para os traficantes. 
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Que seja estabelecida a tolerância zero para os maus elementos, vagabundos e todas as 
espécies inconvenientes que circulam por aqui, principalmente nas temporadas de 
verão. 

E isso ai gente, é urn desabafo. (aplausos). 

Nena: Para nos concluirmos o nosso trabalho a gente queria agradecer, só informar que 
aqui ainda tem um material que o Ricardo deixou sobre o sistema de transporte da Bacia, 
que é importante, tem alguns exemplares aqui, a gente quer agradecer os companheiros que 
ficaram aqui até o momento agradecer especial a UFECO, nós as entidades da Bacia da 
Lagoa e todo a Florianópolis, agradecer a essa nova gestão da UFECO, que  trás  de volta as 
entidades a discutir as prioridades da atual  gestão e debater com a comunidade, agradecer a 
ACIF, a gente acabou colocando limites, a SAL por este  espaço cedido, a gente colocou no 
inicio que teria um debate mas acabou colocando mais trabalho da ansiedade das 
comunidades, quero lembrar as entidades que na primeira terça feira de cada  mês nós  nos 
reunimos aqui neste local, todas as entidades da Bacia da Lagoa estão aqui reunidas e 
discute o que existe de discussão na comunidade no momento, saneamento público, dos 
transportes  nós  vamos discutir agora com a Prefeita de Florianópolis o que  nós queremos 
para essa região sobre o  verão  que se aproxima, o que que vamos poder discutir, então fica 
muito daquilo que já vem pronto, discutir sobre transporte coletivo, a parte da segurança, 
principalmente o deslocamento daqui, daqui da comunidade. 
Eu quero agradecer a ACIF mais uma vez por ter viabilizado que a gente conseguisse 
organizar esse evento, aos patrocinadores, a vocês que ficaram aqui até esse momento, 
dizer que, vou passar um estantinho aqui pro Carlos que quer dizer alguma coisa. 

Carlos 
Eu s6 queria também em nome do Forum da Cidade dizer que o que não deu para 
aprofundar aqui, o Forum se reúne as quartas feiras, de quinze em quinze dias, sem ser 
nesta Quarta na próxima Quarta, é que para aprofundar a questão do Estatuto da Cidade, e 
agente esta aberto, é uma organização aberta a participação de todas as entidades, 
reforçando a nossa participação no  Fórum  local e a cartilha a gente ta aberto, o nosso portal 
vai, agente pegou o endereço de todo mundo, a gente vai estar fazendo comunicação, o 
portal social vai estar aberto, sendo alimentado com todas as informações, inclusive com 
os anais desse  Seminário. 
A Simone pediu a palavra final, muito obrigado. 

Simone 
Bom, em nome do NESSP, o Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular, 
eu também queria falar assim, quero ressaltar o trabalho dos alunos regulares que atuaram 
nesse processo de mobilização desses  Seminários que começou hoje, o primeiro, aqui na 
região foi a Salete que O. aqui filmando e a Jamille que esta atrás dela, também outros 
estagiários, então, junto com o Sérgio e o Carlos formaram uma comissão, basicamente 
coordenaram a comissão..., que articularam os recursos, além das entidades sociais estão 
contribuindo com os  Seminários,  os Sindicato dos  Bancários,  os Sindicatos do Judiciário, a 
UFSC, através da Pró Reitoria de Cultura e Extensão, o Departamento de  Ciências Sociais, 
Centro de Filosofia e Humanas, Departamento de Serviço Social, Centro sócio Econômico, 
Departamento de Arquitetura, enfim, foram muitos os recursos e as instituições como 
também nas discussões que se articularam para estes eventos acontecerem, e não vamos 
esquecer que este é o primeiros gente, todos devem ai ficar mobilizados também para 
amanhã em Coqueiros-Continente Sul, e Norte da Ilha na Sexta feira no CT AI, Sul da Ilha 
no Sábado, no Conselho Comunitário da Fazenda do rio Tavares e no outro Sábado dia 31 
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no Fórum do Judiciário da UFSC, atras do Centro Sócio Econômico, o da regido Centro-
Bacia do Itacorubi já?  Então, é nesse sentido o meu apelo para nós que estamos ai nesse 
movimento todo, que a gente seja  solidário e participe dos  Seminários  das outras  regiões 
também, isso é importantíssimo até para conhecer mais a nossa cidade, que é tão  cheia de 
cidade. Muito obrigada. (aplausos). 

Jefrey 
Tem mais um grupo que merece agradecimentos, que são os professores integrantes do 
NESSOP, os professores Assistentes Sociais que realmente trabalha muito pra deixar esse 
evento acontecer, eles merecem apoio da comunidade e agradecimento da comunidade, 
eles ter tudo que nossos movimentos não tem, organização, articulação, eles ajudam 
bastante, então muito obrigado para todos professores. (aplausos). 

Nena: E isso pessoal, muito obrigado a todos que ficaram até o final e ai até as  próximas 
mobilizações que a nossa região necessita. (aplausos). 
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turo dos ROSSOS bairros em debate 

Semindrios Regionais 
Sobre 

O Estatuto da Cidade 
Os problemas locais 
As prioridades regionais 

Programação dos Encontros nas Regiões 
Região 	Data 	Local 	Horário 
Lagoa 

ta 	Coqueiros  

111 
I, 	 Norte 
46 	 Sul 
ilb 

Promoçao: 
FORUM DA CIDADE: que cidade queremos a luz do Estatuto da Cidade LIFF,C0 - Unido Florianopolitana de Entidades Coinunilarias NESSOP - leo de Estudos em  Sego Social e Organização Popular/UFSC Wide.° Interdisciplinar - UFSC • 

Informações: NESSOP/UFSC 3319453 19:00 as 22:0011s 

#111 

Cc] ttro/Itacorubi 

20/08 

21/08 

23/08 

24/08 

31/08 

SAL 

Auditório Udesc 

Auditório Cetai 
Conselho Comunildrio 
Fazenda do Rio Tavares 

A. uditório FÓrum Judicial 
UFSC 

19:00 

18:30 

18:30 

H:00 

14:00 
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julho/agosto 2002 
	

JORNAL DA LAGOA 
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Se você ama a Lagoa, parlichn 
	

Curso gratuito de Liderança Ambiental 

Sabe solucionar alg um pro-
Ionia que a Lagoa tenha? Ou 
elo menos faz urna idéia de 
orno solucionar? Ou mesmo 
itbe apontar alguma demanda 
xistente, corno transporte, es-
Om, abastecimento de água, 
onstruções irregulares (ou  ou- 

Então  participe do Seminá- 
io "A Lagoa que amamos na 
idade que queremos", que 
conteced dia 20 de agosto na 

com inicio As 18:30 e pro- 
novido pela .UFECO (União 
lorianopolitana de Entidades 
'omunitárias) e pelo FORUM 
IA CIDADE, que tem asses- 
wia do NESSOR  (Núcleo  de 

Estudos em Serviço Social e 
Organização Popular da 
UFSC). Na ocasião será entre-
gue a todos Os participantes uma 
"Cartilha da Cidade", eonfecci-
°Hilda com o apoio da  Caixa  
Econômica Federal, e será dis- 
cutido a LEGISLAÇÃO DO 
ESTATUTO DA CIDADE, 
além das propostas apresenta-
das por entidades ou pessoas. 

Para  participar, Você-ou  um 
grupo de pessoas ou associação 
de bairro ou entidade esportiva 
e recreativa - deve enviar suas 
propostas até o dia 10 de agosto 
para o Sérgio Murad (fones 232 
81 24 e 99 73 46 83). Ele está 
trabalhando com a Maria Salere  

e a Jamile,  aluiu  da Sétima Fase 
do Curso de  Ser v iço Social da 
UFSC, supérvis ionadas pela 
Profa. Sitt a iliL Matos Machado. 

Os objetivos do  Senti i tarn) 
são:  divulga r o Estatuto da Ci-
dade e levantar os problemas 
existentes na  Bacia  da Lagoa da 
Conceição, bem como identifi-
car as prioridades dc atuação. 

No mesmo  período,  estará 
acontecendo outros quatro Se-
minários Regionais: o do Norte 
da Ilha, o do Sul, o do Maciço e 
Centro e o do Continente I e II. 

Após o Seminário,  sera ela-
borado um relatório pelas esta-
giárias do Curso de Serviço So-
cial. Este relatório  será  apresen-
tado no Fórum da Cidade, for-
mado por representantes de to-
dos os Seminários Regionais - 
e onde todos os participantes de 
todos os seminários regionais 
poderão participar. Neste Fórum 
da Cidade será elaborada uma 
pauta comum de reivindicações 
a todas as localidades de 
Florianópolis. Os resultados des-
te último Fórum - bem como 
dos Seminários Regionais - 
retornarão As entidades partici-
pantes. 

Como se v8,6 uma iniciativa 
muito séria e que auxiliará a de-
finir melhor nosso (unlit). 

De 29 de julho a 10 de 
agosto acontece o Curso -Li-
trança A mbiental", do Proje-
to Vida a Lagoa, sob respon-
sabilidade da Professora Such 
AmAlia de Andrade, Consulto-
ra em Educação Ambiental e 
Agenda 21 para a 
Sustentabilidade e Professora 
da UFSC. 

Mesmo o Curso já tendo ini-
ciado, ainda é possível  se inscre-
ver, o que pode ser feito na 
ACIF/LAGOA (fone 23201 85), 
corn a Luciana, que  indicará  o 
local do Curso e prestará maio-
res informações aos interessa-
dos. ) Curso conta com 40 ho-
ras/aula e é dirigido a lideran-
ças comunitárias,lideres comer-
ciais, ONGs, prokssores e di-
retores de escolas da Região da 

Lagoa, corn lotação maxima .de 
40 alunos, 

O conteúdo a ser abordado 
o seguinte:  noções  de lideran-

ça; aptidões de urn We r e valo-
res emergentes  tio século XXI; 
o lado humano da Qualidade 
Pessoal no Trabalho e nas rela-
ções interpessoais; relações de 
poder; networking: o capital so-
cial; meio ambiente; desenvol-
vimento sustennivel e cidadania; 
o paradigma ambiental. 

vo foi doado pela comunidade. 
O  dinheiro arrecadado, vale 

lembrar, será utilizado na castra-
ção de cadelas e gatas de ma, 
abandonadas por seus donos e 
em campanhas de 
conscientização. A Sociedade 
Animal é uma ONG modelo, tra-
balhando corn abnegados volun-
tários que realizam importante 
trabalho comunitário. Por exem-
pie, ao castrar cat lei as e gatas 

Bazar Sociedade Animal 
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o dia 20 de agosto mais de 
i(as pessoas, entre lideranças 
nitárias e moradores da cida-
aniram-se na Sociedade Ami-
a Lagoa para o Seminário A 

Que Amamos Na Cidade 
Queremos, realizado pelo 
m da Cidade e União 
nopolitana de Entidades Uni-
Arias (UFECO). Nele foram 
idos o Estatuto da Cidade, a 
lo do transporte urbano no 

• e outros temas de grande 

JORNAL DA  LAGOA  Seminkie e mil sucesso no comunidade. 
públicos sobre os privados, o com-
bate A especulação imobiliária. Ou-
tra importante conquista é a 
obrigatoriedade de um Estudo de 
Impacto de Vizinhança, que impede 
que grandes empreendimentos 
causem efeitos negativos à quali-
dade de vida da  população  (veja ma-téria sobre o protesto contra o ho-
tel no Village II nas páginas cen- 
trais). 

Segundo Carlos Magno Nunes, 
integrante do Fórum da Cidad 

da Lagoa foi muito debatido, con-
cluindo-se que é preciso obter 
melhorias imediatas. Osvani  Gon-çalves,  do Sindicaio de Pescado-
res de Santa Catarina, denunciou o sumiço  de 7 milhões de reais na 
contrugdo da estação central de tra-
tamento de esgoto da Barra da La-
goa. "Eles apenas abriram o terre-no, e além de sumir corn o dinheiro, ainda sumiram corn oito mil metros 
cúbicos de madeira que havia na 

área",, declara (leia mais na página 
mos 

 central). A UFECO existe desde 
So. 1987, porém nunca demonstrou 

o 
compromissos com a população, 

de segundo a atual presidente 
Só Albertina de Souza. "Atrelada ao 
OS poder público, terminou jogando 
a por terra as possibilidades de uma 
e luta autônoma", afirma ela no infor-

m me de julho da entidade. A chapa 
a UFECO Viva, que venceu as elei-

ções em dezembro de 2001 preten-
de alterar este quadro. "A ligação, 
agora, vai ser com as organizações 
comunitárias. A entidade vai assu-
mir seu papel de articuladora de lu-tas (...)", assegura Albertina. 

0 
Gato, por pia própria natureza tende a 

ser um dos mais higiénicos animals dantósti-
cos. No entanto, 	alglens goidados 1-os qUe pratirados por 

door's roman, l'Sfe.% Oldmr11.1" allukl MUM' gostosos 	wren: 	o - dos, 	
acorn larks 

A/ Val, olgumos dicas: 
bigiglicifuosk...„.- corn rem prdoo olgo-
nit gazes owdertil° con, sm., .fi.qed7;gle I ¡Mite 	regiat) (10 UM 	1,1KorleI . firea3 redor da ham queila e da ( -mutant, dos 01W-'has. 

Esso higiene rode  ser feita duns ve.-es por dia e prelim,  a fartnacão de manchas em pelos 
claro1. 

anaza_a_zugeoz.- assint eonto  r, MOO, os 
Mhos tanthein patient ser limpas cam snro 

fisiológica. se n gato 
100 remover sozinho as 

remelas áfaic,rdi.ei remove-las 
 para  (altar in-frt.-0es e irritaçães. 

Culdadpisemstaewatri6L- lim- 
peza 

desta região assegura an seu bit luau, 
tuna boa audição e evita a 0cm-remit?de eodeS. 
Procure obserrar se não existem desrantaçães.m 

Jerkins, vermelhidãeç. cera escura 
Oil Mal odor; 

On perreber qualquer um destes sinais leve seu 
gam an veterinthm, pois ulna orite ndo cuida-
da pode resultar cm meningite

ou  alto mesato a mane do animal. 

Ella limpeza deve se feita semanalmente 
com  líquida adstringente ou lette 

de rosas. 
Trabalhe somente no drea visivel do out-id° 
para  não incomndcl-lo muita e segure su  
caber(' cam firmeza. &trod:1w O coionete deli-
cadameme, se necessdria reforce a cabeça des-
te cam algodão, mar certifique-se de que houve 

66 	 I 	 I iv 	.7 	• 	
1.1 	I 

Anitodg  Estimava 
HiOne dos filinos 

Geral - 03 

Estatuto já está regulamentado t 
artigos 182 e 183 da Constituig 
Agora falta apenas regulamentar importância comunidade da Ba- Plano Diretor da 

 cidade  cia da Lagoa.  
1985, e o adequar  ao Estatuto. " Uni 

dos assuntos abordados no que a prefeitura perdeu os praz 
serninário foi o Estatuto da Cidade, 

para atualiagdo do PD", afirm lei federal que estabelece as diretri- Nunes, que 
 também acredita qu zes gerais da política urbana nas ci- 	

"não se pode picotar a cidade e dades brasileiras visando uma 
 mal- vários pianos diretores, um par or justiça social e Participação 

 da cadregião, que é o que acontece. população 
 nas decisões administra- Isso serve apenas aos interesses tivas, tornando o 

progresso da ci- privados, que acabam sempre en-dade sustentável. Entre 
as reivin- contrando brechas para desenvol-dicações está o 

direito A habitação, ver seus empreendimentos". o prevalecimento dos interesses 	
0 transporte urbano na Bacia 

A II IS MI A 10% Ar■ •■••Aa  I..  1.11,11 aft I 
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SINTESE DAS PALESTRAS ELABORADA PELO SENHOR SÉRGIO MURAD 

"A LAGOA QUE AMAMOS NA  CIDADE QUE QUEREMOS" 

I) TRANSPORTE COLETIVO 

Ricardo Freitas 
Os dados referem-se somente A. cidade de Florianópolis e ao transporte de 

passageiros em dias úteis. Os números excluem receitas financeiras e com propaganda. 
Mesmo sendo um serviço público de extrema importância, ele vem sendo 

explorado de forma totalmente privada. Como comparação, a Carris, empresa pública de 
transporte coletivo de Porto Alegre, tem uma tarifa que é quase a metade da de 
Florianópolis, com 40% da frota com ar condicionado e um  índice  de 7.1 empregados por 
veiculo, enquanto empresas privadas têm 3,2 empregados. Mesmo assim foi por 2 anos 
consecutivos, nos últimos 4 anos, a empresa de transporte mais rentável do pais. 

Florianópolis  tem a quarta maior tarifa entre as capitais brasileiras. A nossa 
tarifa média é de R$1,32 e leva em conta o número de passageiros transportados. A receita 
das empresas de transporte é da ordem de R$7.000.000,00 por  mês,  transportando 
5.400.000 passageiros. 

A lógica do nosso sistema de transporte é o lucro e não o interesse de quem 
precisa de ônibus. 

A s leis 033/99 e 034/99, que regem o transporte e sua concessão foram 
votadas com a  Câmara  cercada pela policia para evitar manifestações contrárias. Foram 
concedidos mais de 20 anos de exploração sem concorrência.. A assessoria da Camara 
Municipal considerou as leis inconstitucionais. 

Existem 8 ações tramitando na Justiça, no sentido de anular essa legislação e os 
aumentos de tarifa, que nos últimos 4 anos, representam 12 vezes o índice  de inflação 
oficial. 

As leis permitem As empresas fechar uma linha que seja anti-econômica, 
mesmo que isso seja contrário ao interesse popular. 

Na Lagoa existem 9 linhas de ônibus, sendo que a maioria delas têm 2 ou 3 
horários por dia. A linha Canto dos Araçás, que passa na UFSC, não funciona aos 
domingos, o que dificulta uma eventual ida ao Hospital Universitário. Quem vem da Barra 
da Lagoa para o Centrinho paga passagem cheia, de R$2,00, para andar uns poucos 
quilômetros. Para se ter uma idéia mais clara de como essa tarifa é elevada calcula-se que 
26,5 a 27 passageiros pagam o custo da viagem. 

Os ônibus, que fazem a linha Canto da Lagoa, são grandes e suas manobras na 
curva do Morro do Badejo tomam toda a rua, colocando em risco os veículos em sentido 
contrário e mesmo os pedestres nas calçadas. Os motoristas têm que cumprir o horário de 
50 minutos da viagem, o que os obriga a velocidades acima da prudência 

Quanto ao sistema integrado de transportes ainda existem muitas incognitas, 
pois em 2 audiências públicas na Câmara de Vereadores as empresas admitiram que ainda 
estão sendo feitos estudos. Como podem então quantificar linhas,  veículos e terminais? 

Para a Lagoa  estão  previstos veículos articulados, que necessitam de mais  espaço 

para manobras em ruas acanhadas e também no Morro, o que irá se constituir em problema 
futuro. A plataforma de estacionamento  deverá  ter cerca de 50 metros, permitindo o 
estacionamento de apenas 3 ônibus por vez. 

Os 7 terminais da Ilha e os 2 do Continente estão sendo construidos com 
financiamento do BNDS e do BRDE e são de propriedade das empresas  concessionárias 
(Estrela, Ribeironense, Canasvieira,s, Transol e a construtora, Sul Catarinense). 



Só entrando com ação judicial, e depois de 2 anos, foi  possível  verificar os editais 
da concorrência, que fez essas concessões. 

Os ônibus terão que pagar pela utilização dos terminais, coin o custo embutido nas 
tarifas, o que significa mais dinheiro para as empresas. 

A forma de operação do sistema integrado diminui bastante os custos, o que 
permitiria uma redução das tarifas, mas as empresas já  estão  embutindo custos, que hoje 
não existem, impedindo a diminuição dos preços dos transportes coletivos na cidade. 

Outro ponto a destacar do sistema integrado é que junto virão as catracas 
eletrônicas, representando diminuição de postos de trabalho para os cobradores. Com  isso 
muitas famílias  serão  prejudicadas, com as  consequências  sociais, que todos nos 
conhecemos. 

Márcia e Valdir 
Os moradores da Costa da Lagoa têm um sistema de transporte uni pouco 

diferente de outras regiões, pois é feito por uma cooperativa de barcos (Cooperbarco). Com 
isso o prep é muito caro (R$1,80), pois é considerado seletivo, não tendo qualquer 
beneficio (subsidio) dado aos ônibus. Para se deslocar de suas casas ate o centro da cidade 
os moradores pagam duas tarifas das mais altas. Antes era a Prefeitura que pagava por esse 
transporte, com uma verba de R$18.000,00. 

Isso dificulta até a obtenção de emprego na Lagoa, pois os empresários não 
querem pagar vale transporte, que é muito caro, e vale alimentação. 

Para facilitar que os jovens possam vir para a escola no Centrinho a 
Cooperbarco faz o preço da passagem pela metade, mas mesmo assim ainda é caro para 
eles. 

Outro problema da Costa é que os moradores estão impedidos de levar material 
de construção para la, pois a policia florestal impede. A alegação é que estão construindo 
em invasões, porém dessa forma impedem que um morador conserte algo que se estragou, 
como aconteceu com alguém que iria substituir uma caixa d'água estragada e não 
conseguiu levar para la a nova. 

2) SEGURANÇA 

Maria Beatriz (Bia) 
A diretora da Escola Noturna do Henrique Veras trouxe o seu protesto contra o 

descaso com que a sua escola está sendo tratada, no que se refere a segurança, citando que 
o colégio faz parte do circuito do trafico, onde a droga corre livre, talvez por falta de 
emprego, o que vem dando origem a uma violência que não é típica  dos moradores da 
Lagoa. 

Só é possível  ter uma cidade feliz com liberdade, liberdade de ir e vir com 
segurança, livre das drogas. 

Mauricio 
Soube que a cem metros do posto policial houve um assalto a mão armada, no 

último domingo, por  indivíduos  encapuzados. Temos noticia de outros casos no 
Campeche., no Rio Tavares e agora chegou aqui esse tipo de violência. 0 que fazer? 
importante que as autoridades atuem dentro de suas atribuições legais, criando uma 
policia comunitária. E importante que a comunidade comece a berrar, a protestar 
contra esse estado de insegurança. 
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Sérgio 
A sociedade esta se encolhendo frente ao problema, quando deveria 

abertamente se pronunciar contra a insegurança atual. 
Sugestão: 

Que a gente da Lagoa, nativo e forasteiros, protestem através de manifestações, 
conversas corn politicos, reuniões com vizinhos, enfim que sejam utilizados todos os meios 
disponíveis  para pedir providências do Governo do Estado e mais especificamente da 
policia, exigindo: 

Que o Governo do Estado aumente o efetivo da Policia Civil, para investigar os 
crimes, e da Policia Militar, para fazer rondas ostensivas, inibindo a ação dos marginais; 

Que seja eliminada a criminosa  tolerância  corn os traficantes; 
Que seja estabelecida a  tolerância  zero com rein -do aos maus elementos, 

vagabundos e todas as espécies inconvenientes, que  circulam  por aqui, principalmente nas 
temporadas de verão. 

3) SAÚDE 

Tânia 
Falou do trabalho que um grupo de médicos-residentes estão fazendo na Lagoa, 

especializando-se em saúde da  família.  Citou que estão procurando trabalhar mais com a 
população  do que com os doentes, numa postura preventiva. Disse ainda da pouca 
participação dos moradores da Lagoa nos problemas de  saúde,  citando que esta vai muito 
além da doença Pediu a participação de todos nas reuniões do Conselho Local de Saúde. 

Tratou também da falência dos ambientes naturais da Lagoa, citando 
saneamento insuficiente, água nab tratada, acondicionamento inadequado do lixo, animais 
soltos pelas ruas, comunidade pouco participativa, falta de informação e motivação quanto 
a educação sanitária e ambiental. 

Por outro lado o planejamento urbano é bastante deficiente, com ocupação 
desordenada, trânsito e transporte ruins, falta de estrutura para temporadas, falta de areas 
de lazer, poluição sonora, inexistência de banheiros públicos em geral e de farmácia na Av. 
das Rendeiras. 

0 Centro de Saúde tem problemas operacionais no que se refere a ma 
utilização dos dados coletados sobre pacientes, falta de retorno ao Centro de informações 
sobre consultas especializadas, não encaminhamento de problemas levantados, falta de 
integração na equipe, recepção de ficiente, dificuldade para consultas corn especialistas e 
interrupção no programa de saúde bucal. 

Ha também problemas de acompanhamento do trabalho dos agentes 
comunitários, falta de recursos humanos e espaço fisico, além da demanda excessiva de 
outras areas de abrangência. 

Houve na Lagoa um crescimento da miséria em algumas areas, aumento do 
número de crianças de rua, problemas de dependência  química,  gravidez com casos de 
aborto, perda da cultura local, aumento da auto-medicação, mudança nos valores sociais, 
insegurança, aumento da violência e falta de professores nas escolas com classes 
superlotadas. 

4) PROBLEMAS E REALIZAÇÓES DO FORUM DA BARRA DA LAGOA 

Jaime 
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Falou do que tem sido feito como: pintura de muros, plantio de Arvores e da 
comissão do lixo e agradeceu à CONCAP pela colaboração nesse trabalho. Comentou 
ainda da parceria com a FLORAN sobre ecoturismo, trilhas. Reclamou contra a destruição 
da natureza (restinga) feita com uma  máquina,  tendo a população impedido a sua 
continuação. Comentou ainda a falta de participação da comunidade nos trabalhos que têm 
que ser feitos. 

5) REPOVOAMENTO DA LAGOA DA CONCEIÇÃO 

Osvani 
Comentou sobre a cerca de 10.800 metros que a empresa Porto Belo fez na 

restinga da Barra da Lagoa, que o Sindicato dos Pescadores derrubou no  justiça,  e também 
da cerca que a Eletrosul fez nas dunas. Citou ainda um particular que construiu na Barra 
uma casa em Area de conservação, quando os moradores tiveram que acionar o poder 
público para impedi-lo.  Informou  também que a máquina citada pelo Jaime no item 
anterior era da Intendência. 

O  problema maior que Osvani mencionou foi o laboratório de pesquisa da 
UFSC na Barra da Lagoa, construido em Area de preservação, para desenvolver criação das 
espécies, que antes povoavam a Lagoa, visando o seu repovoamento. Falou da angustia de 
64 companheiros, que vivem exclusivamente da pesca e que sofrem com a diminuição de 
seus peixes e camarões. Disse que até o momento, vinte anos após a sua criação, nada foi 
feito, continuando a desaparecer as espécies. Disse ainda que recentemente esse laboratório 
enviou para Laguna peixes para repovoar o complexo lagunar. 

Disse ainda Osvani sobre o problema da construção da estação de tratamento 
de esgoto da Barra, tendo sido desmatados quase 10.000 metros quadrados. A obra, orçada 
em 5 milhões de reais, custou realmente 7 milhões, não tendo sido ainda concluida. Nem a 
CASAN, nem a empreiteira dão resposta aos questionamentos da população. 

6) CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS 

Cláudia 
A Sociedade Animal vem desenvolvendo um trabalho de controle de animais 

abandonados, evitando a sua reprodução. Não recolhem animais, tratam de castrá-los,  já  
tendo realizado 623. Fizeram uma cartilha audiovisual, que já mostraram para quase 1000 
crianças, procurando educá-las nos cuidados com os animais, evitando o abandono. 

Para atingir os seus objetivos eles vendem seus produtos, que são camisetas, 
sabonetes glicerinados, de fabricação própria. Seu trabalho tem mostrado resultados, que 
são notórios pela diminuição do número de cachorros de 

rua 
0 custo de cada  castração,  que envolve local, medicamentos e materiais 

necessários é de R$50,00. 

7) PONTA DAS ALMAS 

Lúcio  
A Ponta das Almas é um lugar onde tem sambaquis, que são  vestígios  de 

civilizações de 2.000 anos AC. 0 local é um  patrimônio público, porém a  Associação  de 
Funcionários do DER, que detinha a posse do local, vendeu a Area para um particular, que 
proibiu acesso aos visitantes. 

A idéia é reverter a situação, voltando o local ao domínio público, 



5 

transformando a propriedade em museu de pesca e do homem de Sambaqui, urna o ficina 
de vela, com liberdade para os interessados visitar. No dia 28 de setembro será feita no 
local uma manifestação. Contam com o apoio dos cursos de geografia, história, 
museologia, antropologia, geologia e arquitetura da UFSC, bem como do Instituto de 
Patrimônio  Artístico  Nacional. 

8) POLUIÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO 

Lelo 
Fez um histórico do crescimento rápido da região da Lagoa, contando como era 

em seu tempo de criança, com transporte a cavalo ou a pé. 
Reclamou que, apesar da luta travada nos quase 20 anos da AMOLA, a 

situação vem piorando constantemente, com a omissão do poder público e dos homens 
poderosos, que moram na Lagoa, mas não participam de suas lutas. Conclamou a todos a 
continuar na luta para salvar a Lagoa. 

Jeffrey 
Nos últimos 4 anos a arrecadação do município dobrou de valor. Mesmo assim 

a Lagoa nada recebeu de aplicação de recursos. 
A CASAN fez muitas promessas e planos nos últimos 2 anos. Meses atrás 

diziam ter 25 milhões de reais para sanear a Lagoa. 0 dinheiro não apareceu e nada foi 
feito. Gastam-se 7 milhões para a ligar o Aeroporto à Via Expressa e não tem 1 milhão 
para o saneamento da Lagoa. A situação é muito grave. 

Cacho 13%0 

Em 1989 foi feito um plano de urbanização da Praia Mole com prédios de  li 
metros de altura na areia da praia. Levado o assunto para a comunidade, esta se 
movimentou, posicionando-se contra essa maldade, resultando em que o projeto não foi 
aprovado. 

Precisamos pensar sempre que somos cidadãos e contribuintes, ou seja, nós 
bancamos a existência do governo e devemos fazer valer nossos direitos. 

0 conceito mais abrangente de meio ambiente diz que é a natureza, o homem 
como  indivíduo e a sociedade. Devemos conservá-lo, tendo em conta também que o 
investimento feito de forma predatória não  irá  resultar em algo positivo, pois teremos que 
no futuro gastar para corrigir os erros de agora. Devemos pensar em desenvolvimento 
sustentado, ou seja, cuidar para que seja bom para o meio ambiente. 

Devemos procurar interessar a todos nessa luta, pois nosso vizinho é parte do 
processo como nós e deve agir de acordo. 

Precisamos interpretar de forma adequada o pensamento daqueles que 
consideramos selvagens, pois eles sabem como tratar com a natureza. Como exemplo 
temos a carta de um chefe indígena americano ao Congresso Americano, dizendo da 
harmonia com que o selvagem vivia com a natureza, ao contrario do homem branco, que 
achava que podia comprar a terra, quando o índio  a via como um bem comum, para 
desfrute de todos e com responsabilidade pela sua conservação. Reclamava contra a 
matança indiscriminada de búfalos pelo simples prazer de matar., contra a selvageria do 
homem dito civilizado. 

Relatório da CASAN 
Em 26 de março de 2001, o engenheiro Grover, em carta ao presidente do 

Comitê de Gerenciamento da Bacia da Lagoa da Conceição, apontou alguns problemas 
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sérios de contaminação do aqUifero do Rio Vermelho (mananciais Rio Vermelho e Rib. 
João Gualberto). Segundo o relatório havia na região em 1980 175 há. com  água, que 
faziam parte da Lagoa. A água desapareceu. O relatório chama atenção para alguns pontos, 
como segue: 

1) A Area em questão (Rio Vermelho) abriga manancial subterrâneo onde estão 
construidos poços da CASAN; 

2) 0 dano ambiental, pela ocupação desordenada da area, é devastador, com 
possibilidade de perda total de  aquíferos  de Agua doce; 

3) Também existe risco imediato de contaminação nos poços: Dunas Verdes, 
Areial, Ciro e Moçambique; 

4) 0 Rib. João Gualberto está sendo utilizado como descarga de esgoto da região 
por aproximadamente 1.000 residências; 

5) No Rio Vermelho vêm sendo feitas construções em uma extensão de 3 a 4 
quilômetros, contaminando um aqilifero ainda maior; 

6) Esses dois cursos d'água desembocam na Lagoa da Conceição e  hä necessidade 
de serem tomadas medidas urgentes para a sua preservação, pois a sua capacidade é 

grande, possibilitando o abastecimento da região norte da ilha. 
Medidas recomendadas: 

a) Plano Diretor de Tratamento e Disposição de Esgotos — por soluções 
individuais e coletivas. Também é necessário monitoramento da qualidade da água e 
policiamento sanitário constante; 

b) Recompor a Area hidrica para preservação do manancial e dos contribuintes 
fluviais, proibindo abertura de canais drenantes e fechando os existentes; 

c) Implantar um sistema de Aguas pluviais; 
d) Implantar um sistema de rnonitoramento à  distância  para controlar a qualidade e 

vazão da  água,  tanto de superficie, como subterrânea e 
e) Limitar a ocupação da área para evitar a sua impermeabilização, estabelecendo 

como taxa limite 1% 
1.) 	Como existe interesse do IPUF na preservação da Area, solicitar A PMF que seja 

criada a Unidade de Conservação Ambiental do Rio Vermelho. 

Carta do Comitê de Gerenciamento da Lagoa ao Procurador da Republica 

Em 12/06/02 o Comitê contestou as alegações da FATMA, CASAN e 
Prefeitura sobre a falta de ações efetivas para despoluir a Lagoa. 

Em geral as propostas dos citados  órgãos  mostram as deficiências da  política 
ambiental do estado e do  município,  como segue: 

Comentários à resposta da FATM A: 
O órgão revela-se incapaz para exigir de qualquer construção multifarniliar, com 
capacidade inferior A. estabelecida, o licenciamento ambiental, desconsiderando a 
fragilidade da região da Lagoa, corn um processo de urbanização galopante. 
Os sistemas de fossas/sumidouros, utilizados na região, segundo a CASAN e a  Vigilância 
Sanitária não são adequados As  características topográficas da Lagoa, estando inclusive em 
desacordo com as normas da ABNT. 
0 Comitê apoia a sugestão da FATMA de a prefeitura criar legislação especifica, 
obrigando todas as edificações da Lagoa e da Barra a sujeitarem-se a licenciamento 
ambiental. 

Em referência à resposta da CASAN: 
Diz a concessionaria que com os recursos necessários demoraria de 6 a 8 anos a execução 
de um projeto global que resolvesse a situação. 

1)  

2)  
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Além da falta de recursos, os existentes ainda não tiveram sua utilização confirmada, como 
é o caso da verba  orçamentária  estadual de R$1.000.000,00 para 2001. 0 Comitê 
determinou que tal dinheiro fosse aplicado na rede coletora do Canto da Lagoa e no Riacho 
dos Fundos. Foram comprados materiais, mas a obra mesmo nem foi licitada ainda. 
Em 2000, por falta de projeto da prefeitura, deixou de ser utilizada uma verba federal de 
R$210.000,00. 

preocupante como a CASAN admite a falta de recursos e não toma providências para a 
sua solução. 
Apesar das promessas de que as obras da estação de tratamento de esgotos da Barra 
começariam em março/2001, essas ainda não se iniciaram. 

importante ressaltar que a receita do  município  dobrou entre 1996 e 2000, nada tendo 
sido destinado para saneamento básico da Lagoa. 
Apesar da legislação estadual e federal permitir a cobrança da  água  daqueles que se 
utilizam dela, poluindo-a, ainda não se iniciou essa cobrança, que poderia gerar recursos 
para sanear a Lagoa. Dezenove meses depois da sua instalação, o Comitê não recebeu um 
real do Estado para suas operações. 

3) 	Comentários  à resposta da  Prefeitura: 
No âmbito da prefeitura apenas a  Vigilância Sanitária tem competência para atuar, 
limitando-se a exercer o poder de policia e fiscalização. A prefeitura não destina recursos 
orçamentários, nem cuida de disciplinar o uso de barcos e marinas, mesmo  após  a 
ocorrência de acidentes graves. 

9) APART HOTEL NA BEIRA DA LAGOA 

Marcelo 
Os órgãos responsáveis da Prefeitura autorizaram a construção do apart hotel 

na Lagoa, sem que fossem feitos estudos de impacto ambiental e de vizinhança, com 
que não concordam os moradores da região. 

A construtora está trabalhando apressadamente, retirando  caminhões  de areia 
(estimativa de 15.000 m3.), jogando Agua na Lagoa. Conclamou todos a 
comparecerem no  sábado  seguinte As 10 horas da manhã para uma manifestação de 
repúdio à construção. 

10) ESTRADA DO PARQUE DO R!O VERMELHO 

Adriana 
O projeto nasceu de dois estudos científicos e são sete instituições que 

participam dessa proposição. A Estrada Geral da Vargem Grande, local do projeto, sem 
pavimentação, atravessa uma regido com duas florestas e uma grande diversidade vegetal 
e biológica. Torna-se necessário preservar essa Area para caminhadas, passeios a cavalo ou 
de bicicleta, procurando preservar alguns animais ameaçados de extinção. Outro aspecto a 
considerar é o Rio das Capivaras, como recurso hídrico, que já foi destacado pelo 
engenheiro Grover, da CASAN, pois fornece uma grande vazão, abastecendo toda a região 
e que deve ser preservado de poluição. Com  esse projeto a idéia é a discussão do 
zoneamento do Rio Vermelho. 

A estrada que liga Vargem Grande ao Sao João do Rio Vermelho tem unia 
floresta, que possui animais importantes da Mata Atlântica, como a irara, o tatu-mirim, 
macaco-prego e muitas espécies de aves. 
Premissas para constituição da Estrada-Parque 
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1) Calçamento com lajotas e drenagem; 
2) Instalação de  calçadas  de pedestres e ciclovia; 
3) Sinalização de trânsito de animais e de velocidade reduzida; 
4) Estudo e implantação de passadores para a fauna; 
5) Plantio de espécies nativas que permita a passagem da avifauna e primatas; 
6) Zonearnento restritivo que evite o adensamento urbano e agravamento do efeito 
de fragmentação; 
7) Instalação de mirante em ponto já utilizado pelos visitantes; 
8) Criação de novas oportunidades de renda para moradores locais. 

11) ESTATUTO DA CIDADE E TURISMO 

Alécio 
0 Estatuto da Cidade é auto aplicável, não precisa de regulamentação. 

Podemos fazer com que ele funcione como está. 
Assim como a Ponte Golden Gate, em São Francisco, na California, está sendo 

reformada com dinheiro do turismo,  poderíamos  fazer o mesmo aqui para recuperar a 
Ponte Hercilio Luz. 

A forma como estão sendo conduzidos os negócios de turismo em nossa cidade 
não é a mais conveniente, pois alguns empresários que vêm para cá exploram a nossa 
cidade de tal forma, que acaba com a nossa qualidade de vida, com a nossa segurança 

Outro erro é com relação ao transporte, que privilegia o automóvel,  em 
detrimento do transporte coletivo, que é caro e ineficiente. 

Mesmo antes de o Green Peace aparecer a gente já mandava para a Holanda, 
para a BBC de Londres, informaç'ões em inglês sobre a degradação da Lagoa. 

Por tudo isso é que não precisa regulamentar o Estatuto da Cidade, pois o 
nosso movimento, com a gente do Village protestando contra o Apart Hotel por exemplo, é 
que dá realmente vida ao Estatuto. Temos que continuar lutando contra o projeto de 
colocar 300.000 pessoas no Campeche, da Marina da Barra da Lagoa e outros. 

12) ATUAÇÃO DA AMORELA NO RETIRO DA LAGOA 

Robson 
Educação é muito importante, mesmo em pequenas coisas, que possam parecer 

insignificantes. E o caso de incutir nos  cidadãos certas regras básicas de comportamento, 
corno por exemplo não jogar coisas  inúteis  no chão, como bituca de cigarro. Respeitar 
faixas de segurança e estimular pratica de esporte são outros exemplos. 
Projetos desenvolvidos pela entidade: 
-Colaboração na retirada de duas toneladas de lixo; 
-Dia do Cidadão com orientação  jurídica, prestação de serviços, 
- projetos de saneamento básico,  serviço  de pavimentação, 
-informatização, acesso público aos decks da orla da Lagoa, 
-parque entre as costas da Joaquina e Mole, projeto Mirante do Morro 
-João Caetano e palestra sobre doenças sexualmente  transmissíveis. 

13) 0 PORTO DA LAGOA E 0 ZONEAMENTO 

Marcelo 
0 Porto da Lagoa está enfrentando um problema sério por ter sido  incluído 



9 

dentro do projeto de zoneamento da Bacia Entre Mares, que é um Plano Diretor polêmico 
para a região do Campeche. 0 projeto foi feito há 15 anos  atrás,  com metodologia 
antiquada. A comunidade esta mobilizada, tendo conseguido o apoio de virias entidades e 
de vereadores para a retirada da regido do projeto em causa. 

Queremos aproveitar a ocasião, pois logo vem o Plano Diretor da Lagoa e a 
nossa gente precisa estar alerta e motivada para conseguir um Plano, que seja a cara da 
Lagoa que queremos e, não, um feito por técnicos encima de uma planta, dentro de um 
escritório. Precisamos então nos capacitar do que é um plano diretor e de como influir na 
sua feitura 

14) TELEFONE 

Márcia  
0 sistema de telefonia foi instalado de forma precária, em tempo de eleição, 

tendo a distância de um poste para outro diferente daquela que é feita normalmente, 
causando falta de energia na Costa da Lagoa. Por falta de verba, alegam, não tem sido 
possível  corrigir a falha inicial. Não existe dinheiro nem mesmo para o envio de um 
transformador. Com  isso ficam impossibilitados de ter as linhas telefônicas convencionais. 
Para resolver a situação os moradores têm que ter telefones celulares. 

As inscrições foram feitas ha mais de 2 anos e agora  estão  tendo que fazer 
novo cadastramento, que não acreditam que vá funcionar. 

15) PLANO DIRETOR 

Aline e Alécio 
Em 1997 foi feito um  seminário  chamado "0 Futuro que Queremos da Lagoa", 

ao qual esse jomalzinho da UFSC di ampla cobertura, com os resultados das discussões, 
que duraram 3 dias. 

A melhor forma de chegar a um piano adequado é o Comitê de Gerenciamento 
da Lagoa promover esse estudo com a participação comunitária. 0 Estatuto da Cidade 
proporciona as ferramentas adequadas para que isso seja feito. 

A situação da Lagoa, que em 97 era critica, hoje é catastrófica.  O projeto feito 
na ocasião é um dos mais bonitos, pois trata a cidade como um parque. Entrando pelo 
Morro da Lagoa, pelo Rio Tavares ou pelo Rio Vermelho, estaria entrando em um parque. 

Alécio e Sérgio 
Algumas sugestões para um bom plano: 

1) Preservar as areas verdes hoje existentes; 
2) Preservar os  sítios arqueológicos: 
3) Garantir a não contaminação dos mananciais e recuperar aqueles hoje poluidos (vide 

situação do aqüífero do Rio Vermelho); 
4) Parar ou reduzir o atual ritmo de crescimento (construções) até que a região tenha 

adequado sistema de saneamento básico  (água, esgoto e coleta de lixo), que atenda a todas 
as moradias existentes; 

5) Novo zoneamento, estabelecendo melhor as areas comercial, residencial e de 
preservação; 

6) Intensificação dos serviços de fiscalização, coibindo no nascedouro os loteainentos e 
construções clandestinos, garantindo a estrita obediência as plantas aprovadas, 
especialmente no que se refere a sistemas de fossas e sumidouros. A ação deve ser 
preventiva para evitar as situações de fato; 
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7) Melhorar as vias atuais para facilitar o transito, tendo em conta sua disciplina e uma 
fiscalização constante e eficiente; 

8) Transferir a atual delegacia para outro local, utilizando-se o prédio para atividades 
culturas e remodelando a praça para atividades esportivas e de lazer; 

9) Resolver o problema de acesso ao Campo das Dunas, na Av. das Rendeiras, utilizando 
a area atual do campo para criar uma verdadeira praça esportiva para uso da comunidade; 

10) Poderia ser localizada ali a nova Delegacia de Policia, o que representaria uma garantia 
para os jovens, que fossem praticar esportes; 

11) Limitar o uso do solo, procurando sua humanização, construindo por exemplo 
ciclovias, que facilitariam a locomoção dos cidadãos de posses menores; 

12) Disciplinar o uso das  águas,  controlando os tipos de embarcações na Lagoa, com 
preferência para os barcos a vela; 

13) Recuperação das praias (Joaquina, Gravatà, Mole, Galheta, Barra e 
14) Criação de um parque  temático  no Rio Vermelho, voltado para as nossas tradições; 
15) Apoio à cultura manezinha  (danças,  festas, bruxas etc.); 
16) Melhorar as condições de drenagem atuais, procurando um acordo entre a CASAN e a 

Prefeitura para evitar que as obras da primeira atrapalhem o sistema de drenagem 
existente; 

17) Ampliação da rede de ensino municipal: 
18) Construção de uma nova capela para velório, com condições mais adequadas: 
19) Facilitar o desenvolvimento de nosso comércio e prestação de serviços para possibilitar 

uma melhoria na oferta de emprego; 

16) TRÂNSITO 
Quase toda a area da Lagoa tem normalmente transito dificil nos momentos de pico 

e impossível na temporada de verão. 
Além disso algumas coisas dificultam ainda mais o fluir do  trânsito: 

1) Falta de policiamento para orientar os motoristas, regulando os fluxos de  veículos, 
como ocorre no 1tacorubi, na altura da UDESC, nos horários de pico; 

2) 	Grande número de  veículos  particulares de moradores e visitantes; 
3) Estacionamento permitido na Av. das Rendeiras, reduzindo a faixa de rolamento, 
praticamente impedindo as ultrapassagens. 
Consideramos que algo poderia ser feito para melhorar o trânsito,  sem agredir o 
meio ambiente, tal como: 

a) Colocar na Lagoa, como no hacorubi, policiais para orientar e fiscalizar; 
b) Criar estacionamentos públicos e privados ao longo da Av. das Rendeiras, proibindo o 

estacionamento nela; 
c) Fazer estacionamentos públicos e privados na entrada da Lagoa e criar um sistema de 

transporte por peruas (vans), subsidiados para oferecerem preços atraentes, induzindo o 
particular a se utilizar de transporte público; 

d) Incentivar o uso de transporte por barco; 
e) O  lPUF realizar urn estudo sério, com contagens de veículos que circulam nos diversos 

pontos,  horários, e dias da semana. 

17) VIAS PÚBLICAS 
Temos o problema das calçadas existentes estarem normalmente em condições 

ruins de conservação, com buracos, que dificultam o caminhar de muitas pessoas. Como a 
Lagoa tem uma grande parcela de população local e de forasteiros na chamada 3' idade, 
essas calçadas se constituem em problema sério. A prefeitura não tem tomado as 
providências para sanar o problema  
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Também complicado é o estacionamento, que muitos moradores fazem sobre 
as calçadas. Dessa forma vemos comumente o carro ocupando o lugar que deveria ser das 
pessoas e estas sendo obrigadas a andar no meio da rua, numa inadequada inversão. 

Sobre estacionamento ainda convém anotar o que acontece no Centrinho da 
Lagoa, lugar mais movimentado da região, onde são colocados impunemente  veículos  nos 
locais de passagem. Lembramos como exemplo a frente do Banco do Brasil, da Farmácia 
Ganzo e na entrada e saída  do Posto Texaco, para citar apenas os casos mais gritantes. 
Motos e carros se apossam do que é do pedestre e este arrisca sua integridade fisica, indo 
para o meio da rua.Tudo isso ocorre por absoluta falta de fiscalização. 
Sugerimos que: 

I) 	A Prefeitura tome medidas  enérgicas  contra os  proprietários, que não conservam 
devidamente suas calçadas, como acontece em outras cidades; 

2) 	Haja policiamento, pelo menos  esporádico,  orientando e na reincidência multando os 
infratores, os que estacionam irregularmente. 

18) CAMPANHA DO OLEO 
Sao recolhidos mensalmente 4.200 litros de óleo de cozinha dos restaurantes da 

região da Lagoa, deixando portanto de serem colocados no esgoto e, em conseqüência na 
própria Lagoa. 

A Escola Desmembrada da Costa da Lagoa vem desenvolvendo com as 
crianças um programa de preservação do meio ambiente. Além do projeto de material 
reciclado do Boi de Mamão, aderiram ao projeto de reciclagem do  óleo. 

Na gincana feita na escola sobre esse programa da ACIF o grupo vencedor 
apresentou um teatrinho, que conta as várias fases do projeto. 

Em primeiro lugar ensina que não se deve reutilizar o óleo, que já serviu para 
alguma fritura. 

Também não se deve jogar o óleo no ralo da pia, nem na praia, pois dali ele iria 
atingir seguramente um curso d'água e acabaria na Lagoa, onde contribuiria para diminuir 
o oxigênio para os peixes. 

A solução é o seu acondicionamento em bombonas para ser recolhido e levado 
com a finalidade de ser processado, servindo para confecção de produtos de higiene 
pessoal. 


