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Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, realizou-se no salão 1 

paroquial da Vila São Domingos, a terceira audiência pública do ano de 2017, e a primeira 2 

relativa a apresentação dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV relativos a implantação 3 

da Penitenciária Feminina e do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo, na região, com 4 

a presença cidadãos assim assinados na lista de presença anexo a esta ata. A reunião foi aberta 5 

às 19h e 15min pelo Arq. Giuliano Elias Colossi representante da Secretaria Infraestrutura, 6 

Planejamento e Mobilidade Urbana, da Prefeitura Municipal de Criciúma que agradeceu a 7 

presença de todos os presentes. Em seguida a palavra foi passada para o Sr. Vanderlei José Zilli, 8 

Diretor de Planejamento representante da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, que 9 

também agradeceu todos nesta noite e solicitou a presença na mesa para dar início aos trabalhos 10 

desta noite, sendo assim os chamados para compor a mesa, conforme transcrição: “ Boa noite 11 

a todos, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês, nós vamos então compor a mesa para 12 

dar início a essa audiência pública, do Estudo de Impacto de Vizinhança do CASE e também 13 

da ampliação da Penitenciaria Sul de Criciúma (Penitenciária Feminina), publicado através da 14 

Prefeitura Municipal de Criciúma, gostaria então de chamar aqui para compor a mesa o diretor 15 

a adjunto da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina, o Sr. Leandro Lima. 16 

Gostaria então de chamar então também o vereador que nesse ato, representa a Câmara de 17 

Vereadores o Sr. Ademir Honorato, gostaria de chamar também a Sra. Graça Darós a Presidente 18 

da Associação de moradores de São Domingos, o Sr. Demilson, Diretor de Departamento de 19 

Administração Prisional da Secretaria de Justiça e Cidadania, o Sr. Zeno, Diretor do CASE, 20 

gostaria também de registrar a presença dos vereadores aqui presentes, Sr. Valmir Dagostin, Sr. 21 

Valdinei Potelequi, Sra. Geovana Zanette, Sr. Julio Kaminski, Sr. Tita Beloli, Sr. Paulo 22 

Ferrarezi, Sr. Zairo Casagrande, e o suplente de Vereador Sr. Paulo Rosso, assim como o 23 

Vereador do Município de Araranguá, Sr. Jacinto da Soller e o Sr. Jorginho. Passo a palavra 24 

então para o pessoal aqui da mesa para dar as boas-vindas, inicialmente então peço para que o 25 

vereador Sr. Ademir. Gostaria de cumprimentar a todos, [..], hoje nós temos que fazer uma 26 

ótima audiência pública, muito foi trabalhado para chegar a esse momento, para sermos 27 

sucintos, rápidos, precisos, nós temos muitos problemas na região e hoje aqui é o momento 28 

certo para a gente conversar, discutir com os representantes para levar as nossas demandas lá, 29 

então agradeço aos vereadores de Criciúma que estão aqui acompanhando, de Araranguá 30 

também, em nome do nosso presidente. Façamos uma ótima assembleia. Passarei agora a 31 

palavra ao presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Sr. Daniel Viriato. Boa noite a 32 

toda mesa, quero cumprimentar toda a mesa e uma boa noite especial para a comunidade, 33 

vereadores de Araranguá e de Criciúma. Na verdade quando o Ademir esteve nos procurando 34 

e nos colocou a par da situação das reivindicações como medidas compensatórias eu no 35 

primeiro momento imaginei que a audiência pública era organizada pelo Governo do Estado e 36 

depois que fomos clareando que é organizada pelo Município, então meio que estamos aqui pra 37 



ratificar e fortalecer um pedido da comunidade de São Domingos, porque o que a comunidade 38 

tiver de benefícios naturalmente também será estendido a comunidade superior do Espigão da 39 

Pedra, caso venha fazer algum pedido aqui também, então da conversa que tivemos que estava 40 

o Leandro e o Vanderlei e Secretaria de Estado, sabe das dificuldades do Estado, mas a gente 41 

tem que pleitear em busca e tenta da força política de cada um para tentar trazer o máximo de 42 

melhorias e benefícios como medida compensatória por todo o complexo que está sendo 43 

instalado nessa região, quer dizer que Araranguá já com a conversa com a Rosane, Presidente 44 

da Associação de Moradores tem um pleito singelo não é um extensivo, eu trouxe algo escrito 45 

que eu gostaria de quem estivesse conduzindo esta audiência que publica que pudessem incluir 46 

na Ata posteriormente o pedido de Araranguá, para que depois a gente possa estar pleiteando 47 

junto aos nosso representantes políticos e tentar fazer isso dar resultado e se tornar realidade, 48 

então deixo aqui o meu abraço e muito obrigado a todos e queria dizer que Araranguá também 49 

é parceira da comunidade São Domingos de Criciúma. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa 50 

a noite a todas as autoridades aqui presentes, como representante da comunidade São Domingos 51 

dando boas-vindas a todos e um pedido bem especial, que todos nós que estamos aqui hoje 52 

possamos prestar bem atenção nesse Estudo de Impacto de Vizinhança que vai nos ser 53 

apresentado e pra que as nossas perguntas sejam objetivas e claras, para que tenhamos as 54 

respostas necessárias que a gente se pergunta lá fora e que muitas vezes aqui dentro, a gente 55 

não tem coragem de fazer essas perguntas e este é momento porque as pessoas especializadas 56 

para nos dar essas respostas estão presentes hoje, obrigada pela presença de todos aqui e 57 

obrigado pela presença não só de homens, mas de mulheres, que estão preocupadas com esse 58 

impacto aqui nas nossas comunidades. Em seguida a palavra foi passada ao Arq. Giuliano se 59 

apresentou e Gostaria de colocar que o chamamento para a audiência pública é feito em Diário 60 

Oficial do Município e também jornal local, para conhecimento do público, além do que, os 61 

últimos dias houveram várias entrevistas de pessoas que estão aqui representadas que falaram 62 

na mídia e foi convocada todas comunidade dos bairros. Vamos apresentar o regimento interno 63 

das audiências públicas, quais são os objetivos de uma audiência pública: 1) Apresentar a 64 

apreciação publica, a localização da implantação das edificações. No caso, como essa audiência 65 

pública, vai tratar numa mesma região da cidade, são duas edificações o CASE e a ampliação 66 

da Penitenciária feminina. 2) Apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança, correlatos aos 67 

termos. 3) colher dados e informações, críticas e sugestões. 4) conhecer ou identificar possíveis 68 

anseios aos munícipes, que ainda possam não ter sido diagnosticados, e 3) apresentar as ações 69 

oriundas dos técnicos municipais para o estabelecimento do Termo de Compromisso. Sobre o 70 

regimento interno da audiência pública, o horário que deveria ser as 19 horas, mas estamos 71 

iniciando 15 minutos depois, sendo conduzida por um representante da prefeitura, um 72 

representante do Estado ou a empresa que que for apresentar a audiência. Ela seguirá o 73 

regimento normativo, como havia falado, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento 74 

Municipal – CDM, em regimento próprio no dia 12 de março de 2015, o CDM é parte integrante 75 

do Plano Diretor de Criciúma, então é um organismo que é vinculado pela Secretaria de 76 

Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, no qual ele trata efetivamente do Plano 77 

Diretor de Criciúma. Dos participantes, 05 (cinco) que desejarem fazer perguntas aos 78 

expositores, deverão se inscrever previamente, durante a apresentação. Claro, 5 (cinco) é um 79 

número mínimo, a gente pode abrir para as outras questões. A manifestação dos inscritos se 80 

deve dar preferencialmente pela forma oral e na impossibilidade, por escrito. Cada inscrito terá 81 

3 (três) minutos para perguntas e comentários, há também uma flexibilização desse tempo 82 

dentro da pergunta e o máximo de flexibilização de 1 (um) minuto, para complementação da 83 

fala, claro que não seremos tão rígidos e podemos flexibilizar. Os participantes deverão ater-se 84 

ao teor dos temas em discussão nesta Audiência Pública, após 3 (três) horas no máximo, o 85 

responsável dará por encerrada esta Audiência Pública e a ata será lavrada pelo secretário e 86 

disponibilizada pelo meio eletrônico na página da PMC. Agora na fase da apresentação dos 87 

Estudos, primeiro falaremos da Penitenciária Sul sendo apresentado pelo responsável. Em 88 

seguida foi passada a palavra aos responsáveis pela elaboração dos EIVs: Boa noite a todos, 89 



sou representante da Base Metal, empresa responsável que fez o Estudo de Impacto de 90 

Vizinhança. Nós vamos começar falando de onde veio esse EIV, então temos que nos reportar 91 

ao Estatuto da Cidade, que é a lei nº 10.157/2001. No primeiro parágrafo ele fala que estabelece 92 

normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol 93 

do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 94 

Já no segundo artigo define que o objetivo da política urbana é: ordenar o pleno 95 

desenvolvimento das funções sociais das cidades e da propriedade urbana em prol do bem 96 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como o equilíbrio ambiental. Então, 97 

afim de cumprir os objetivos e promover a mediação entre interesses empreendedores, gestores 98 

públicos e cidadãos, o Estatuto da Cidade, constituiu o Estudo de Impacto de Vizinhança, como 99 

instrumento público, é uma lei nacional que todos os municípios precisam seguir. Em âmbito 100 

municipal, o Plano Diretor participa e define os aspectos do EIV, foi até já falado anteriormente, 101 

essa audiência pública o Estatuto da Cidade não prevê, no entanto, a lei municipal do Plano 102 

Diretor prevê que seja feito o EIV, numa Audiência Pública para mostrar para a sociedade e 103 

para a população, os impactos decorrentes do empreendimento. Das justificativas, deficiência 104 

na estrutura dos sistemas prisionais, falha na gestão operacional e principalmente na falta de 105 

vagas, isso já é recorrente tanto no município, quanto no estado, quanto no pais inteiro, então a 106 

falta de vagas é a principal justificativa. Informações gerais: a instituição responsável foi a 107 

SEJC, Secretaria do Estado e Justiça e Cidadania, fundo penitenciário do estado de SC, a 108 

FUPESC, que tem como sede Florianópolis, estabelecimento é a Penitenciaria Sul de Criciúma, 109 

como todos sabem, sendo aqui perto. A autoria do EIV, foi a Paz Ambiental Engenharia e Meio 110 

Ambiente, também com sede em Florianópolis, os responsáveis técnicos são Alexandre, 111 

engenheiro agrônomo, eu, geógrafo, a equipe técnica foi a Bernadete engenheira sanitarista e 112 

ambiental. Então vamos começar a falar do estudo em si, como todos os estudos de impacto, 113 

tanto ambiental quando de vizinhança, para se analisar o impacto dele, são definidas as áreas 114 

de influência e nesse último foram definidos 5, a primeira é a ADA, Área Diretamente Afetada, 115 

é o limite do terreno, como vocês podem ver aqui na imagem, bem perto de Araranguá, 116 

localizado em vermelho, o perímetro da Penitenciária e também temos a AVI, Área de 117 

Vizinhança Imediata, ela alcança um raio de 1 km da Penitenciária, AVM, Área de Vizinhança 118 

Mediata, que é um raio de 1.500 metros, também temos a AID, a Bacia Hidrográfica do Rio 119 

dos Porcos, que é o que define os estudos, geralmente a Bacia Hidrográfica pode onde reúne 120 

aspectos que podem ser analisados melhor, mais na parte Ambiental e finalmente a AII, a Área 121 

de Influência Indireta, como fica perto do limite de 3 municípios, então foram pegos destes 3 122 

lugares, sendo Criciúma, Içara e Araranguá. Sobre a Analise Legal, além do EIV, ser 123 

regulamentado pelo estatuto da cidade e pelo Plano Diretor, existem várias leis que precisam 124 

ser respeitadas e seguidas para fazer estes estudos, podendo destacar a Política Nacional do 125 

Meio Ambiente, o Código Florestal, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SINUC, 126 

lei da Mata Atlântica, Estatuto da Cidade já mencionado, a Lei Orgânica do Município de 127 

Criciúma e também o Plano Diretor já mencionado também. Características da ocupação das 128 

regiões AVI e AVM, acho que vocês devem saber melhor que nós, a região é rural, com baixa 129 

densidade ocupacional, formada por propriedades rurais, e com algumas áreas de 130 

remanescentes e formações vegetais, as propriedades são de pequeno porte, as residências com 131 

1 pavimento edificado, constituídas de alvenaria ou madeira, existem criações de animais tais 132 

como aves e gados, principalmente leiteiro e também equinos, e também pequenos galpões e 133 

depósitos, equipamentos e maquinas agrícolas, os cultivos mais observados foram o fumo, arroz 134 

e o plantio de exóticos. Uso e ocupação dos solos, sendo muito importante para os estudos para 135 

saber como o solo está sendo utilizado atualmente, então nas principais classificações da AVM, 136 

foram definidas como: Agricultura, Campo Limpo que são as pastagens, córregos hídricos, 137 

poucas edificações e a mata nativa. Equipamentos Urbanos e comunitários, entende-se por 138 

equipamentos urbanos e comunitários todos os bens públicos, ou privados de utilidade pública, 139 

destinados a prestação de serviços necessários para o funcionamento da cidade, trata-se como 140 

exemplo, iluminação pública, praças, salão comunitário, escolas, postos de saúde, tudo que é 141 



para o bem coletivo. No gráfico ele mostra o total do número de escolas no município que são 142 

205, 25 ensino médio, 37 fundamental 93 pré escolar. Só há uma escola que se encontra no 143 

AVI, estabelecimentos de saúde não temos nenhum, temos 1 estadual e 56 municipais e 94 144 

privados. Acessos e vias principais, o principal acesso à Criciúma é a BR-101, o percurso até a 145 

penitenciária é pela BR-101, pelo viaduto do Portinari, seguindo em direção a Rodovia Narciso 146 

Dominguini, ela é asfaltada em parte, até acabar a pavimentação sendo o chão de terra até a 147 

Penitenciária, seu estado é muito boa comparada com outras estradas, apenas quando chovem 148 

dizem ser ruim. Vamos falar um pouco sobre o transporte público, a ligação central até o 149 

empreendimento é realizada, pela linha denominada, quarta linha e possui 7 horários diários. 150 

Tráfego de carros, o fluxo de carros é de 250 veículos por semana, conforme gráfico, haverá 151 

um grave aumento de tráfego na região em função da operação na Penitenciária. Boa noite a 152 

todos, sou Alexandre, engenheiro agrônomo, vou dar uma esplanada rápida sobre essa questão 153 

dos impactos, que constatamos na área e falar um pouco da metodologia, quais foram as 154 

medidas mitigadoras que estamos adotando para cada tipo de impacto. Gostaria de colocar de 155 

forma geral, o EIV, nasceu em 2001 através dos Estatutos das Cidades, que preveem o uso para 156 

áreas urbanas, que definem a regulamentação desses usos. Nós percebemos que, apesar de ser 157 

a lei definida para a área urbana, tanto onde está sendo implantado o CASE quanto a 158 

Penitenciária, ela tem características rurais, então muitas questões desta própria lei do Estatuto 159 

da Cidade, quanto a lei complementar do município, tem algumas questões que você colocando 160 

não se aplica, como adensamento populacional, iluminação, ventilação, questão de geração de 161 

tráfego, por ter uma característica rural, muitas dessas questões não se aplicam, não sendo as 162 

questões ambientais que a própria FAMCRI já define. Nós partimos da premissa do CONAMA 163 

que trata muito da questão ambiental, considerando qualquer impacto ambiental, nas 164 

características físicas, químicas do meio ambiente, sendo causadas por qualquer forma de 165 

matéria e atividade humana, que diretamente ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o 166 

bem-estar da população. Sobre a questão da metodologia, para realizar esse tipo de estudo, nós 167 

precisamos de uma equipe multidisciplinar, pois envolve várias áreas para a criação deste 168 

estudo, a base foi feita com o diagnóstico da área, questão de flora, fauna e social, foram pegos 169 

vários mapas para que fosse feita essa avaliação, a legislação que também trabalhamos, em 170 

cima do Plano Diretor da cidade, dessas questões que tem que avaliado cada ponto, fazendo 171 

uma reunião para verificar o “checklist” com todos os impactos que podem ser causados tanto 172 

na parte ambiental, social, na parte física, nós podemos ver na questão do solo, recursos 173 

hídricos, geologia, biologia, questões relacionada ao meio biótico, basicamente a fauna e flora, 174 

socioeconômico e infraestrutura. Posteriormente foi produzida uma matriz para fazer todos 175 

esses impactos, necessários para esse tipo de avaliação, alguns pontos que foram considerados 176 

como da natureza que pode ser tanto impacto positivo quanto negativo, o tipo de abrangência 177 

se é local ou regional, a incidência se é direta ou indireta, a probabilidade se é remota, a 178 

temporalidade, reversibilidade, a magnitude, grau de evolução, assim nós podemos chegar no 179 

grau de significância de cada impacto, mostrando a formulas que usamos, foi usado uma tabela 180 

para medir esses graus. Sobre os impactos vamos falar do meio físico em questão da erosão, o 181 

terreno ele é plano então não terá tanto impacto nesse aspecto, tendo uma significância muito 182 

pequena, a impermeabilidade é toda feita na área interna, sendo utilizados pavers na área 183 

externa, foi verificado a baixa quantidade de veículos na região, vimos a necessidade de 184 

investimento do setor público, onde a pavimentação não é uma questão que fica com a 185 

Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, ficando mais com o município e do próprio 186 

DEINFRA, não podendo assumir uma medida que não é de nossa competência, questão de 187 

ruído e vibração, significância pequena. Questão de clima, vento e sol, por ser área rural não se 188 

aplica, alteração da quantidade da agua, nós já fizemos um pedido e viabilidade com a CASAN, 189 

então ela disse que atende, não afetando a quantidade de água, geologia e morfologia também 190 

não se aplica, em relação ao relevo não se aplica. Questão da fauna que vai ter corte de arvores 191 

isoladas, com significância pequena, onde algumas coisas tivemos autorização da FAMCRI, 192 

com medidas compensatórias pelo corte da vegetação, sendo compradas mudas de árvores para 193 



o município. meio socioeconômico: situação demográfica rural/urbana e núcleos populacionais, 194 

criação de fluxos migratórios, significância: pequena - medidas: diretrizes plano diretor e 195 

injeção de investimentos públicos, adensamento populacional, não se aplica, alteração das 196 

condições habitacionais (ventilação e iluminação), não se aplica, polos de atração com aumento 197 

de demanda de serviços e equipamentos sociais, significância: pequena, medidas: diretrizes 198 

plano diretor e injeção de investimentos públicos.  Aspectos sociais e culturais: alterações 199 

sociais e culturais, não se aplica, poluição visual e alteração da paisagem, significância: 200 

pequena, medidas: diretrizes, plano diretor, proteção de apps e averbação da reserva legal 201 

alteração das condições da qualidade de vida, não se aplica. Atividades econômicas: setor 202 

primário, secundário e terciário. Alteração das atividades no setor primário, não se aplica, 203 

alteração das atividades industriais, não se aplica, alteração das atividades comercial e de 204 

serviços, significância: pequena, medidas: injeção de investimentos públicos no município, 205 

alteração da taxa de emprego, significância: pequena, medidas: injeção de investimentos 206 

públicos no município, variação do mercado imobiliário significância: pequena, medidas: 207 

injeção de investimentos públicos no município e diretrizes plano diretor. Infraestrutura 208 

regional: demanda por transportes, significância: pequena. Medidas: injeção de investimentos 209 

públicos no município e diretrizes plano diretor. Geração de tráfego. Significância: pequena. 210 

Medidas: injeção de investimentos públicos no município e diretrizes plano diretor. Saúde 211 

pública, educação, recreação e lazer: alterações que possibilitem focos e moléstias diversas. 212 

Significância: pequena. Medidas: injeção de investimentos públicos no município, PGRS e 213 

ETE. Potencialidade de acidente com a população local, temporária e carcerária. Significância: 214 

pequena. Medidas: programa de gestão de obras, injeção de investimentos públicos no 215 

município e adoção de medidas de segurança preventiva da unidade. Alteração de demanda 216 

para rede médico-hospitalar. Significância: pequena. Medidas: injeção de investimentos 217 

públicos no município. Os programas socioambientais considerados, referentes às diferentes 218 

ações e impactos negativos a serem gerados, foram: Programa de Comunicação Social; 219 

Programa de Gestão das Obras; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRSS; Plano 220 

de Operação e Manutenção da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE; Averbação de reserva 221 

legal dos imóveis e manutenção dessas áreas; Compensação Ambiental; Injeção de 222 

investimentos públicos; Adoção e manutenção de diretrizes de planejamento urbano conforme 223 

Plano Diretor Municipal; Adoção e manutenção de medidas de segurança preventiva na 224 

unidade. Em seguida foi apresentado o EIV do CASE, conforme descrição: Justificativa: 225 

Deficiência na infraestrutura dos Sistemas Socioeducativos (SC possui apenas 4 unidades); 226 

Falta de Vagas; Importante para a recuperação de menores infratores e segurança pública da 227 

sociedade catarinense como um todo. Análise Legal: Política Nacional do Meio Ambiente – 228 

PNMA – Lei n° 6.938/81; Novo Código Florestal – Lei Federal n° 12.651/12; Sistema Nacional 229 

de Unidades de Conservação – SNUC - Lei n° 9.985/00; Lei da Mata Atlântica - Lei nº 230 

11.428/060; Estatuto da Cidade - Lei n° 10.257/01; Lei Orgânica do Município de Criciúma; 231 

Plano Diretor Participativo Municipal de Criciúma – Lei n° 095/12; Estatuto Da Criança E Do 232 

Adolescente - Lei nº 8.069/1990; Sistema Nacional De Atendimento Socioeducativo (SINASE) 233 

- Lei nº 12.594/2012. Áreas De Influência: ADA: Limite do Terreno; AVI: Raio de 500 m, 234 

AVM: Raio de 1.000 m. AID: Bacia Hidrográfica do Rio dos Porcos; AII: Criciúma, Maracajá 235 

e Araranguá. Zoneamento: A Área onde se localiza o empreendimento é zoneada como ZAA - 236 

Zona Agropecuária e Agroindustrial; Corresponde às áreas já ocupadas do município com 237 

predomínio das atividades agropecuárias, industriais de pequeno, médio e grande porte, assim 238 

como o uso residencial em médias e grandes glebas. Características Da Vizinhança: A Área de 239 

Vizinhança Imediata apresenta a ocorrência áreas de agricultura, edificações com um 240 

pavimento sendo em sua grande maioria de alvenaria; A AVM apresenta indústrias 241 

estabelecidas, comércio e serviços, residências com baixa densidade populacional; 242 

Equipamentos Urbanos/ Comunitários: A área onde está inserido o empreendimento é 243 

predominantemente rural; Possui abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e 244 

iluminação pública; Não possui drenagem nas vias (chão batido); Não se encontram escolas 245 



nem postos de saúde; Acesso e Vias Principais: A principal via de acesso ao empreendimento 246 

é a BR-101; O acesso à rua que margeia a área em estudo (Rua Pedro Liberato Pavei) é feito 247 

após o Km 394 da BR-101. Características de Tráfego na Região: A área do entorno do futuro 248 

CASE não apresenta muito movimento (característica de zonas rurais com baixa densidade 249 

demográfica); O tráfego é local compreendendo chegadas e saídas dos moradores e usuários 250 

CASE (advogados, funcionários, etc.). Geração de Tráfego: No caso da implantação do CASE, 251 

foi considerado que o empreendimento é de pequeno porte e, portanto, os impactos 252 

possivelmente serão pouco notados no entorno, considerados insignificantes neste assunto.  253 

Avaliação de Impactos:  Meio Físico / Solos: Erosão, Significância: Pequena, Medidas: Projeto 254 

De Terraplanagem, Plantio de Gramíneas E Implantação De Drenagem, Das Águas Pluviais, 255 

Impermeabilização, Significância: Pequena, Medidas: Medidas e Alternativas Construtivas, 256 

Contaminação, Significância: Pequena, Medidas: ETE e PGRS. Meio físico / ar: geração de 257 

poluentes atmosféricos, significância: pequena, medidas: manutenção preventiva dos   258 

veículos/viaturas das unidades, ruído e vibração, significância: pequena, medidas: programa de 259 

gestão de obras e manutenção preventiva de viaturas da unidade, Clima: Alteração do 260 

microclima, não se aplica. Alteração dos padrões de vento / Sombreamento, não se aplica, 261 

Água: Alteração da quantidade da água. Significância: Pequena. Medida: Abastecimento da 262 

CASAN. Alteração da qualidade da água / poluição. Significância: Pequena. Medidas: PGRS e 263 

ETE. Geologia e Geomorfologia: Alteração das condições geotécnicas, não se aplica, Alteração 264 

das características dinâmicas do relevo, não se aplica. Meio biótico: Fauna - impacto sobre a 265 

fauna local, significância: pequena, medidas: proteção da app e manutenção de áreas verdes, 266 

alteração da fauna local, não se aplica, aparecimento de vetores, significância: pequena, 267 

medidas: programa de gestão de obras, ETE e PGRS. Flora - supressão da vegetação: não se 268 

aplica, mudança da paisagem natural, significância: média, medidas: diretrizes do plano diretor, 269 

proteção de apps e manutenção de áreas verde, perda de diversidade biológica, significância: 270 

pequena, medidas: diretrizes do plano diretor, proteção de apps e manutenção de áreas verde. 271 

Meio socioeconômico: situação demográfica rural/urbana e núcleos populacionais, criação de 272 

fluxos migratórios. Significância: pequena. Medidas: diretrizes plano diretor e injeção de 273 

investimentos públicos. Adensamento populacional, não se aplica, alteração das condições 274 

habitacionais (ventilação e iluminação), não se aplica. Polos de atração com aumento de 275 

demanda de serviços e equipamentos sociais. Significância: pequena, medidas: diretrizes plano 276 

diretor e injeção de investimentos públicos. Aspectos Sociais E Culturais: Alterações sociais e 277 

culturais, não se aplica. Poluição visual e alteração da paisagem, significância: Pequena, 278 

Medidas: Diretrizes Plano Diretor, Proteção de APPs e manutenção de áreas verdes, alteração 279 

das condições da qualidade de vida. Não se aplica. Atividades Econômicas: setor primário, 280 

secundário e terciário. Alteração das atividades no setor primário, não se aplica. Alteração das 281 

atividades industriais, não se aplica, alteração das atividades comercial e de serviços, 282 

significância: pequena, medidas: injeção de investimentos públicos no município, alteração da 283 

taxa de emprego, significância: pequena, medidas: injeção de investimentos públicos no 284 

município, variação do mercado imobiliário, significância: pequena, medidas: injeção de 285 

investimentos públicos no município e diretrizes plano diretor. Infraestrutura regional: demanda 286 

por transportes, significância: pequena, medidas: injeção de investimentos, públicos no 287 

município e diretrizes plano diretor, geração de tráfego, significância: pequena, medidas: 288 

injeção de investimentos, públicos no município e diretrizes plano diretor. Saúde Pública, 289 

educação, recreação e lazer. Alterações que possibilitem focos e moléstias diversas, 290 

significância: pequena, medidas: injeção de investimentos públicos no município, PGRS e ETE. 291 

Potencialidade de acidente com a população local, temporária e carcerária, significância: 292 

pequena, medidas: programa de gestão de obras, injeção de investimentos públicos no 293 

município e adoção de medidas de segurança preventiva da unidade. Alteração de demanda 294 

para rede médico-hospitalar. Significância:  pequena, medidas: injeção de investimentos 295 

públicos no município. Programas Socioambientais: Os programas socioambientais 296 

considerados, referentes às diferentes ações e impactos negativos a serem gerados, foram: 297 



Programa de Comunicação Social; Programa de Gestão das Obras; Plano de Gerenciamento de 298 

Resíduos Sólidos – PGRS; Definição (ampliação) de Projeto, operação e Manutenção de 299 

Sistema de Tratamento de Esgotos; Injeção de investimentos públicos e implantação e 300 

desenvolvimento de equipamentos urbanos; e Adoção e manutenção de medidas de segurança 301 

preventiva na unidade. Em seguida foram abertos os questionamentos das participantes que se 302 

inscreveram, sendo assim transcrita as falas: Rosane: Nossa comunidade agradece em participar 303 

neste evento, que para nós é grande valia, no sentido de estarmos aqui transmitindo, os anseios 304 

da comunidade, com relação a essa situação, os técnicos colocaram a respeito, com aspecto 305 

técnico e me senti quase insignificante de tanta “pequenas”, diante de todos os impactos que 306 

eles relataram a nível técnico é muito pequeno, mas para nós tem gerado bastante impacto. 307 

Colocarei rapidamente o que a comunidade discutiu intensivamente a respeito do que poderia 308 

ser usado como compensação de todo o transtorno que estamos vivenciando desde já e iremos 309 

vivenciar sempre, como diriam os técnicos, são medidas que serão eternas, que aquelas 310 

construções ali são bem boas. Na nossa comunidade, foi essa realidade que nos vemos, nós 311 

conhecemos, tudo que foi dito ali é bem real, só que nós também temos conhecimento das 312 

alterações que vem sendo feitas com essas construções com esses empreendimentos e eu não 313 

vou citar aqui apenas construções que de fato está sendo levantado do chão, mas o que está 314 

acontecendo lá dentro e o que vai acontecer. Como disse o nosso amigo, nós temos estradas que 315 

ficam ruins com chuvas, mas permanecem ruins depois, porque a chuva vem e estraga e 316 

dificilmente alguém a arruma, isso é uma manutenção cara para os municípios, manter estradas 317 

de chão. O poder público realizou pesquisas para conhecer nossa realidade e estabeleceu 318 

medidas, com área de abrangência de impacto mediato e imediato e nós vamos ver as 319 

implicâncias que vão alcançar a vida das pessoas lá no Espigão da Pedra, mais de 1,5 km com 320 

toda certeza, a função do CASE especificamente, no nosso caso na Rua Pedro Liberato Pavei, 321 

necessita de adoção de medidas de manutenção de segurança preventiva assim como na 322 

Penitenciária, gerando desdobramentos de cárceres e pessoas que podem fugir do controle, 323 

então não estamos prevendo aqui que haverá fuga, mas poderá ter, pois ninguém é infalível, a 324 

segurança é máxima, até pode ser, mas sempre acontece, pode acontecer no trajeto, na entrada, 325 

durante a noite e nós estamos com medo. Então nosso foco aqui, é segurança e para termos 326 

segurança para sair de casa, andarmos nas ruas, nós vamos pedir as medidas que achamos que 327 

são necessárias, eles citaram no meio da área abrangência da bacia hidrográfica toda, então ali 328 

tem as divisas dos municípios de Criciúma e Araranguá, inclusive Maracajá, que são abrangidas 329 

pela área de impacto, partindo desta premissa a nossa comunidade como eu citei antes, então 330 

nós vamos afalar da população que vive perto do CASE e da Penitenciária, não vamos falar de 331 

munícipes. Nossa comunidade estabelece como medida compensatória prioritária a 332 

pavimentação asfáltica de todos os trechos de estradas que eu vou tentar explanar a seguir, 333 

acesso penitenciaria sul, através de extensão da avenida já continuada no trecho que circunda a 334 

penitenciaria ou pelo menos que passa na frente e incluindo o acesso sul dessa mesma 335 

Penitenciária que vai da divisa dos municípios de Criciúma e Araranguá e em seguida em parte 336 

do projeto da iniciativa do município de Criciúma, então parte desta pavimentação Criciúma 337 

fez o projeto, presumo que de onde parou o asfalto antigo até a penitenciária e seguindo até a 338 

primeira ponte de divisa entre os municípios de Criciúma com Araranguá, só que ali é uma 339 

divisa de metros porque a linha que divide os municípios vai além, mais adiante e corta a 340 

estrada, que vai entorno de mil e quatrocentos metros do que nós estamos pleiteando em parte 341 

na divisa do municípios no ponto verde da imagem, passa a linha da divisa, onde ali pra baixo 342 

é Araranguá e para cima é Criciúma então a primeira parte de pavimentação asfáltica que se 343 

sugere, do ponto que passa pela linha amarela debaixo, segue todo o trajeto até a Penitenciária 344 

e vai até a divisa real dos municípios, terminando ali na primeira linha amarela, a segunda 345 

proposta seria a Rua Narciso Dominguinhos, fazendo a ligação de onde parou o asfalto até a 346 

divisa dos municípios, isso é que nós gostaríamos de alterar no projeto de Criciúma. O acesso 347 

ao CASE, partindo da BR -101, em toda a extensão da Rodovia Liberato Pavei, onde esse 348 

projeto já está apresentado pelo poder público de Criciúma, mostrou a imagem de uma das vias 349 



que é utilizada, no lado esquerdo estaria o CASE, e seguindo irá dar no Espigão da Pedra, apesar 350 

de dizerem que a construção é de influência pequena na questão ambiental, houve 40 351 

tombadeiras que foram transportas de um lugar para aterrar o CASE por era uma área alagadiça, 352 

então para mim isto é uma grande alteração, pra quem não tem uma tombadeira de areias as 353 

vezes para tampar um buraco na estrada. No que se refere as delimitações territoriais, não 354 

consideradas e nossa forma de abrangência dos impactos, vale ressaltar que as medidas 355 

compensatórias ultrapassem limites e divisas embora se considere a possibilidade de execução 356 

dos projetos separadamente por questões administrativas legais. Criciúma está fazendo um 357 

projeto, nós já demos aqui o nosso parecer a respeito da inserção de outras medidas. Da parte 358 

de Araranguá, no que tange ao municípios, “nossa comunidade” requer a elaboração e execução 359 

de projeto para obras de pavimentação asfáltica a partir dos pontos considerados de divisa com 360 

Criciúma interligando os três acessos acima citados com ponto de referência único a Igreja 361 

Católica da comunidade de Espigão da Pedra, aproximadamente 1350 metros sendo 600 metros 362 

ligando a Rua Liberato Pavei a Rodovia Narciso Dominguinhos e 750 metros ligando a 363 

comunidade as penitenciárias pelo acesso sul das mesmas. A solicitação para a Comunidade é 364 

em relação a ficarmos isolados sem acesso fácil a esses empreendimentos e a BR-101, caso 365 

alguma dificuldade que possa aparecer. Convém também estabelecer neste ato em ata datas 366 

destas obras que venham a compensar, não apenas a compensação do asfalto, mas a 367 

compensação moral, pois é uma comunidade vista com que abriga os “apenados” não sendo 368 

apenas os nossos, infelizmente é assim que nós levamos a fama, vamos abrigar apenados de 369 

muitos lugares e por serem de muitos lugares os técnicos disseram que não haverá aglomeração 370 

de pessoas, adensamento populacional, mas já está acontecendo ao redor da penitenciária e 371 

acontecerá certamente, já houve manifestações das mulheres dos presidiários, onde teve que se 372 

reforçar a segurança nas entradas dessas vias, já houve caso, a gente sabe, o sistema é bom, 373 

parabéns a secretaria  de segurança de Cidadania e Justiça, tem feito bom trabalho, mas nunca 374 

é perfeito, temos que considerar que sempre poderá haver falhas e é destas falhas que temos 375 

que estar nos protegendo e se cuidando, pedindo, segurança ao máximo, a questão do asfalto 376 

vai viabilizar talvez a venda de terrenos por questão imobiliária, de terrenos mais baratos, por 377 

ser perto de uma penitenciária e assim virão pessoas com baixa renda, não que eu esteja 378 

descriminando, mas vai adensar a população sim e a nossa paisagem rural, natural, vai ser 379 

modificada drasticamente, como já foi nas margens da penitenciária. Caso não haja 380 

cumprimento dos compromissos aqui firmados, qual medida poderá ser tomada para 381 

restabelecer o direito da comunidade quanto a execução das referidas medidas compensatórias? 382 

Eduardo Kestring: Boa noite, estou muito feliz, pois a nossa colega Rosane, colocou, sobrou 383 

muita pouca coisa para falar, nós temos a realidade aqui, em dois fatores: nós temos uma 384 

comunidade que existia antes da penitenciária e hoje nós temos uma outra comunidade 385 

totalmente diferente da nossa realidade antes da penitenciária, que não existe mais infelizmente. 386 

Vem os avanços, vem as pessoas, vem se morando, vem se construindo casas, de formas 387 

irregulares ou regulares, enfim a nossa comunidade hoje está perdendo as suas raízes, 388 

necessitamos diante de tudo isso a compreensão, se o Governo do Estado, quer construir em 389 

nossa região uma área de segurança pública, vamos reivindicar os nosso direitos, as nossas 390 

necessidades, eu falo aqui também em nome da comunidade Vila Maria e também em nome do 391 

nosso presidente de bairro Correa, eu moro lá em cima do morro, mais próximo a penitenciaria, 392 

e a nossa realidade que não é diferente do espigão da Pedra, nós vivemos em abandono, por 393 

completo, não temos asfalto, não temos acostamento, não temos abrigos de ônibus nem mesmo 394 

para as nossas crianças e os nosso idosos, nossa água encanada é precária, pois falta água da 395 

CASAN por vários dias, temos que colocar uma caixa maior colocar reserva, tem que ficar 396 

ligando, pedindo, então de tudo que nos foi comprometido, na outra vez que nós tivemos a 397 

implantação, da Penitenciária Sul muito pouco foi se cumprido, e agora viemos mais com duas 398 

obras sim de importância, tem que ser em nossa comunidade? Que assim seja, foi feito os 399 

impactos ambientais e de vizinhança, nós tivemos conhecimento hoje, eu e praticamente 400 

ninguém da comunidade tinha conhecimento desses estudos, concordamos com parte e outras 401 



partes eu não concordo que foram colocadas ali, não está certo esse estudo de impacto, diz que 402 

a estrada é boa, não é, se a estrada é boa vai morar lá pra ti ver, vários e vários dias, ficamos 403 

presos, no meio dos dois morros, junto com o ônibus circular, escolar, não ia nem pra frente e 404 

nem para atrás, atolados, como se vivêssemos na pré-história, uma medida compensatória que 405 

não foi cumprida por inteira, então nós precisamos sim, não só do asfalto, mas precisamos de 406 

mais coisas, precisamos do Governo do Estado, através de nossos líderes, nosso representantes, 407 

nosso Governo municipal, olhe com um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, nos 408 

de aquilo que é de direito, que a medida compensatória seja devidamente implantada, eu não 409 

tenho muito o que dizer, a Rosane colocou muito bem o que tinha que colocar, muito obrigado 410 

e agradeço a presença de todos. Albertina Rosso: Agradecimentos. Bem eu represento 14 411 

comunidades como advogada, sou assessora jurídica, de todas, além de morar na comunidade 412 

Espigão da Pedra, residir ali, minha mãe, com 80 anos, 14 irmãos, nós somos aqui, a realidade 413 

é nossa, a realidade não são dos estranhos, de terceiros, pagos para fazer o laudo, eu já mais 414 

seria ríspida, com o trabalho que foi executado por terceiros, mas eu não posso concordar, não 415 

posso achar, que esses dois laudos de impacto de vizinhança, que se trata de uma penitenciária 416 

e se trata de um CASE, parece que eu estava aqui vendo, um laudo de uma escola pública ou 417 

de uma creche, é impossível que uma Penitenciária que vai abrigar, então eu impugno desde já 418 

os dois laudos, eu não concordo, não me instituíram como a advogada representante, mas em 419 

nome da comunidade eu impugno, não aceito, porque é impressionante, que nós vamos receber 420 

mais de mil pessoas de uma comunidade, completamente desafetada da nossa realidade, e que 421 

são mais de 700 presos atualmente e nós vamos receber mais senhor secretário, 300 mulheres, 422 

na penitenciária feminina, e agora, não se sabe o número de pessoas que nós vamos receber, da 423 

delinquência juvenil ali no CASE, as áreas não são áreas urbanas, tanto a área de Criciúma, 424 

quanto a área Penitenciária, quanto a do CASE, estão numa zona de proteção ambiental, são 425 

extensões das áreas de proteção ambiental, do Morro Albino e da Quarta Linha, que vai até a 426 

divisa na rodovia dos tropeiros, indo até a divisa do nosso município com o de Araranguá. Então 427 

lá na Penitenciaria Feminina, as áreas de adjacências, são áreas de proteção, num projeto de Lei 428 

que foi votado pelo vereador Jacinto da Soler, a lei existe na Câmara de Vereadores, e eu me 429 

admiro que as duas áreas de proteção ambiental, não façam parte do relatório do impacto de 430 

vizinhança, é impressionante porque, é lógico que todo o “Chorume” vai ser tratado, mas vai 431 

cair em alguma zona rural, e agora a princípio tudo aprece uma alegria, é claro porque, o EIV, 432 

não foi feito nas situações de operacionalização, foi feito agora, quando a obra é novinha, a 433 

obra nem foi feita, mas já está ali o relatório e vai ser esse relatório que vai ser base pra gente 434 

estar avalizando a liberação dos alvarás, então vocês tem que ter bem consciência de vir aqui e 435 

pegar esse microfone, dizer cada um quais são as nossas dificuldades que nós passamos pra 436 

ficar registrado na ata pública, para o senhor secretário, estudar detalhadamente, quais são os 437 

nossos problemas aqui, e para um juiz de direito depois analisar e estudar junto com a 438 

promotoria, para poder executar as obras de política de compensação, nós não recebemos nada 439 

pela implantação da Penitenciária e agora nessa nova implantação da penitenciária feminina 440 

nos ainda não recebemos nenhuma proposta de melhoria, obviamente, a Rosane apresentou 441 

perfeitamente tudo que se trata da circunscrição de Criciúma, não vi o Espigão da Pedra ser 442 

contemplado ali, nós estamos falando de uma penitenciária estadual, não estamos falando de 443 

uma penitenciaria municipal, que abriga mais de 700 presos, oriundos dos mais diversos cantos 444 

deste Estado, ninguém tem controle sobre isso e o CASE vai ser a mesma coisa, nós já temos 445 

dois CASEs no Estado, fechados, um em Blumenau e outro em São José, então eu só não 446 

entendo porque abrir mais esse CASE, quando a gente precisaria de uma escola técnica, 447 

agrícola, uma escola de segundo grau, isso nunca foi a nossa reivindicação. Eu não assino, não 448 

avalizo, para ter autorização nem para Penitenciária Feminina e nem o CASE, eu terei mais um 449 

prazo por falar em nome das comunidades, pois não concordo a comunidade Espigão da Pedra 450 

está fora de situação, não entrando na questão asfáltica, não está contemplado, precisa estar, 451 

asfalto para todos, terminar o asfalto lá da Penitenciaria, subindo a Rua Narciso Dominguini 452 

até o final, alcançando a igreja depois fazendo todo o contorno que a Rosane falou com certeza. 453 



As pessoas vêm aqui preparadas para amenizar a situação, mas quem convive aqui somos nós, 454 

se o Estado veio até aqui e jogou pra nós uma Penitenciária masculina, mais uma feminina e o 455 

CASE, então vamos fazer uma área de segurança pública e deu, com portal, asfalto e iluminação 456 

para todos os cantos, para que a gente não tenha esse problema de insegurança, se é um vizinho 457 

pedindo uma taça de leite, ou se é um bandido pedindo um fósforo para acender um baseado, 458 

também não foi previsto neste relatório, um impacto da imigração, nós recebemos pessoas de 459 

todos os cantos do Estado, já temos mais de 50 famílias cadastradas morando nos entornos, essa 460 

é uma realidade muito grave, hoje ainda controlamos e sabemos quem reside por ali, mas 461 

amanhã não saberemos mais, não teremos mais controle de nada, tanto é que a água quem teve 462 

que libera a água fomos nós do Espigão da Pedra, que arrumamos água pros moradores, não 463 

temos água, segurança, estradas, isso não se resume a medidas compensatórias, isso são 464 

benefícios que o estado deve dar, por conta da nova cidade, que ele criou aqui na região, então 465 

essas obras, naturalmente tem que vir, mas ainda a questão indenizatória pelo fato de termos 466 

recebido essas três obras, porque essas obras não foram divididas em três pela cidade, porque 467 

então nós que fomos contemplados com essas obras, também precisamos ser indenizados de 468 

alguma forma, então as comunidades, quanto Espigão da Pedra, Pontão, Quarta Linha, é uma 469 

obra muito abrangente, que atinge dois ou três municípios, nós precisamos de algo impactante, 470 

que consiga pagar nossas dores, perda de valor dos imóveis, de segurança, esgoto e 471 

pavimentação, será muito esgoto que vai pro Rio Araranguá e dos Porcos, agora nos primeiros 472 

anos, está uma perfeita maravilha, mas daqui a 10 a 15 anos, eu não tenho filhos, mas eu luto 473 

pelo meio ambiente, então cada um que tem filhos aqui tem que lugar pela sua segurança, 474 

educação e benfeitorias e não deixar o Estado em qualquer hora, despejando, jogando e depois 475 

virar as costas, não se importando que a gente tem idoso, criança, que não temos hospital, nem 476 

uma ronda 24 horas nos temos, não temos uma delegacia civil, nós vamos receber uma cidade 477 

inteira, sem ter uma delegacia, tem que ter um posto de proteção, polícia militar, como a Quarta 478 

Linha tem que colocar aqui nesse distrito, perto desse complexo que foi instalado, essas são as 479 

minhas palavras, obrigado. Luiz Carlos Rosso: Boa noite. Agradecimentos. Moro no Espigão 480 

da Pedra, pertenço a Pastoral Carcerária da Diocese de Criciúma e daqui da Paróquia da Quarta 481 

Linha, mas o que acontece, eu moro numa região estratégica, se você anda 200 metros, você 482 

está em Criciúma, volta 200 metros está em Araranguá, é uma região que eu reivindico e não 483 

posso ficar calado, ver todos os finais de semana um carro escondido atrás da igreja do lado da 484 

minha casa traficando e eu não poder fazer nada para não sofrer retaliação, todos os sábados 485 

tem um carro que a própria vizinhança, os próprios parentes dos traficantes e consumidores de 486 

drogas, já me falaram que um casal lá da mina quatro, que todo o final de semana estão lá 487 

entregando esta bendita droga e eu moro do lado com a minha mãe de 84 anos e não posso fazer 488 

nada, eu vou todos os dias na penitenciária, tudo muito bonito, bem conservado, mas agora vai 489 

ao redor, pra ver o que aconteceu, os imigrantes, que invadiram até as terras do estado, e 490 

ninguém percebeu, os imigrantes que ninguém sabe, pois se tratam por apelidos, segurança, 491 

além da estrada que está uma porcaria. Rosane: Agradecimentos. Só pra lembrar algum fator 492 

que ficou perdido, pessoal pergunta se é só o asfalto, mas não, não é apenas o asfalto, é a 493 

primeira coisa e a maior, depois nós vamos pedindo aos poucos, pois isso tudo vai demandar 494 

muitos serviços, do próprio poder público municipal, em questão dos equipamentos, que vão 495 

ser requisitados, o atendimento à saúde dessa população que vem e que vai, eu não estou falando 496 

de dentro da penitenciaria, eu estou falando do entorno, de nós, que moramos próximo, as 497 

alterações culturais acontecem, onde no Espigão da Pedra, nós temos uma série de viúvas, que 498 

conseguem morar sozinhas ainda, vocês tem noção da falta de segurança que essas mulheres 499 

estão prestes a enfrentar daqui a pouco? Também fica bem claro, a necessidade de ingestão 500 

continua de investimentos públicos, no desenvolvimento desses equipamentos urbanos, questão 501 

de ônibus, iluminação, paradas de ônibus, viatura policial fazendo ronda, se não for o caso de 502 

um distrito policial, mas ao menos uma viatura que nos socorra na hora que estiverem roubando 503 

na casa do vizinho, nós ligamos para o 190 que é a nossa PM, vai pra uma central, a central 504 

designa o pessoal de Araranguá para vir nos atender, pensa numa viatura saindo de Araranguá 505 



para atender no Espigão da Pedra... pega quem? Elizeu: Faz pouco tempo que eu moro na 506 

comunidade, mas eu tenho conseguido observar a necessidade desse povo, eu moro na frente 507 

da penitencia feminina, eu quero dizer que aquele valor que tem lá, são 28 milhões, será que o 508 

Governo do Estado, as autoridades aqui presentes, podem ter coerência em observar aquele 509 

valor tão grande e uma necessidade tão mínima, a Rosane colocou muito bem de toda a 510 

necessidade, eu venho pedir em nome do povo, dessa comunidade sofrida, já tem vídeos, fotos, 511 

convido a Secretaria de Estado, dar uma passada aqui, não quando arrumaram e parecia um 512 

asfalto. Em seguida foram feitos comentários e perguntas referentes especificamente a 513 

implantação do CASE: Graça Darós: Cumprimentos. Reforçar e em primeiro lugar aquilo que 514 

foi trazido até agora nas medidas compensatórias, nessas que para nós desde que foi construída 515 

a Penitenciaria, diga-se que foram cumpridas e todos pensam que foram cumpridas, mas pela 516 

metade, para nós que passamos pela rodovia Narciso Dominguini, temos que ter um cuidado 517 

imenso, porque por pouco a gente não mata o vizinho, que anda de bicicleta ou a pé, já tivemos 518 

vários acidentes, e já perdemos pais de família, por esse motivo, se nós tivéssemos o projeto, 519 

de toda essa benfeitoria asfáltica, se veio o dinheiro, onde que foi o dinheiro que era pra fazer 520 

a parte do pedestre, a parte da segurança, do bem estar, precisamos recuperar isto na rodovia, 521 

quanto ao caso, existe uma angustia muito grande ao entorno, em todas as comunidades, o que 522 

entendemos, o cidadão está lá dentro, ele passa duas vezes na estrada, quando vai preso e 523 

quando vai solto, ou quando ficar doente e precisar do hospital.  O CASE é diferente, é semi 524 

aberto, essa juventude, esses adolescentes, terão convivo com as nossas comunidades?, as mães 525 

dos alunos das escolas públicas, já começam a se preocupar, pensando nos filhos que pegarão 526 

ônibus com eles, eles possuem direitos, são seres humanos, e o direto dos meus de serem 527 

resguardados, como a Rosane, eu me senti um pouco menor ainda, a equipe técnicas fez o seu 528 

trabalho, eu me senti tão insignificante como se não tivéssemos uma história, não tivéssemos 529 

história e nem raiz. Então não vai modificar? Já está modificando a nossa escola, os nossos 530 

alunos, o nosso jeito de lidar com esses pais desses alunos, que já chegam dizendo: nós sabemos 531 

os nossos direitos, nós sabemos os direitos, mas também sabemos os deveres das pessoas, para 532 

mim como professora, eu vejo esse impacto, o que mais nos prejudica, além do esgoto, da falta 533 

de saúde, ampliação da escola, o que mais me preocupa é a questão humana, histórica, o limite 534 

que está se perdendo. E aí eu pergunto a cada um de vocês, será que eles vão se recuperar? 535 

Tuane Ghizzo: Cumprimentos. Vim falar mais da comunidade, eu moro perto do CASE, e lá 536 

não temos infraestrutura, como falado anteriormente, a água muito menos, em tempos de seca 537 

não temos aonde recorrer, também temos a situação das nossas crianças, a estrada é péssima, 538 

tendo que buscar criança porque o ônibus atolou. Que medidas terão de segurança na nossa 539 

comunidade, sobre o asfalto, se precisar sair em casos urgentes? Caso não sejam atendidas essas 540 

medidas compensatórias, quem vai poder responder, quem vamos poder recorrer, porque temos 541 

direito a água, asfalto. Eu venho aqui em nome da nossa comunidade, aqui é a comunidade toda 542 

pedindo os benefícios que tem direito. Valdocir Alves: Boa noite a essa assembleia, porque não 543 

precisa nós trabalhadores estarmos aqui hoje, eu fico indignado que todos vocês trabalharam o 544 

dia inteiro para chegar aqui, eu me sinto humilhado, porque não pedimos penitenciária, ninguém 545 

pediu nada aqui, vocês chegaram e colocaram, agora chegamos aqui cansados, já é quase 10 546 

horas e fazendo umas perguntas que meu deus do céu. Eu pediria que ficassem de pé só um 547 

instante, vamos fazer um silencio por aquele pai que morreu, aquele não volta mais, deixou uma 548 

família, culpa do que? Por não ter acostamento, estava vindo do trabalho e morreu, esse é o 549 

silencio que devemos fazer quando as pessoas ficam reclamando, eu conheço bem a Vila Maria, 550 

gosto deles e me identifico por serem pessoas simples, mas temos que pegar o ônibus para ir ao 551 

posto de saúde e ficar mendigando medico, quando preso chega e é atendido em primeiro lugar, 552 

não pega fila, não pega nada, onde nós estamos? Que mundo é esse? Queremos ser primeiro 553 

mundo? Temos muito que melhorar. Vereadores, olhem bem, pois vocês não estão aí à toa, nós 554 

elegemos vocês para fazermos isso, o que está acontecendo hoje aqui, só vai ter interesse, só 555 

vai melhorar, se nos arregaçarmos as mangas e trabalharmos, porque se depender muito dos 556 

governantes... conversam demais. Vereador Presidente (Criciúma) Júlio Colombo: 557 



Cumprimentos. Nós viemos aqui esta noite, pois nós recebemos reclamações da comunidade a 558 

muito tempo. Eu só queria fazer um pedido, que a Secretaria de Cidadania tem dificuldades em 559 

instalar penitenciárias em todo o estado, pois a comunidade local não aceita, então quem sabe, 560 

a partir desse momento, a comunidade, mesmo sendo contrariada foi implantada a penitenciaria, 561 

que o Estado dê o exemplo, que ele é capaz em realizar as medidas compensatórias, pois essa 562 

comunidade merece. Vereador Presidente (Araranguá) Daniel Viriato: Boa noite, eu gostaria 563 

de pegar o gancho aqui da Graça, que foi muito feliz nas suas colocações, da Rosane e do Elizeu, 564 

eu vim de uma comunidade muito pequena, conhecia a família toda da comunidade, acho que 565 

todos aqui se conhecem, nós temos que considerar aqui o impacto, adensamento, irão conviver 566 

com pessoas que são só de passagem, e ao Elizeu, quando vemos o valor do montante, é muito 567 

complexo, comparado com o valor das medidas compensatórias, penso que é muito pouco 568 

comparado com o impacto na região. Gostaria de dizer que a Câmara de Vereadores juntamente 569 

com a comunidade, realizou um parecer, que é bem simples e singelo, que fala no primeiro 570 

momento na pavimentação e da extensão até a comunidade espigão da pedra e são domingos, 571 

talvez a distância seja de 1,5 km, penso que em termos de valor não seja algo fora da realidade, 572 

pelo tamanho do investimento que está sendo feito na região, juntamente com a mudança e o 573 

impacto que irá causa nas comunidades, só para esclarecer, que o trajeto até a penitenciaria, 574 

hoje se faz pela comunidade Espigão da Pedra, acho que a realidade entre os dois municípios é 575 

igual. Em seguida o Vereador de Araranguá entregou documento, parte anexa a esta ata.  576 

Representante da Secretaria de Justiça – Secretário Adjunto Leandro Antônio Soares de Lima: 577 

Boa noite, quero explicar alguma coisa, que saltou aos olhos, fomos convidados para estar aqui 578 

nesta audiência pública, onde é um instrumento democrático onde temos a oportunidade de 579 

conversar em todos os cantos do Estado, esta é a primeira cujo os empreendimentos já estão 580 

instalados, e ao contrário do que foi dito aqui, nós não jogamos nada aqui, fomos na Prefeitura 581 

e registramos todos os projetos, encaminhamos todos os requerimentos e não há nenhuma obra 582 

aqui ou em todo o Estado, sendo construída pela Secretaria de Justiça e Cidadania que seja 583 

clandestina, todas possuem autorização, pra todas elas nós tivemos orçamento ou orçamento 584 

oficial pra isso, essa audiência pública está extemporânea, vocês como comunidade, pela 585 

extemporaneidade tem muito mais crédito na minha forma de avaliar nesse momento, em ouvi-586 

los e encaminhar todas as solicitações para frente. Mas essa audiência pública deveria ser 587 

convocada antes do alvará prévio para a construção, não agora, eu nunca recebi nenhum pedido 588 

de audiência pública aqui, não nego em nenhum lugar, nem nos lugares que me atiram coisas. 589 

Pois nós consultamos todos os órgãos oficiais, nós construímos todos os projetos com 590 

autorização, não há nada clandestino. Nós não somos a Secretaria de Justiça do Estado, a nossa 591 

missão é a custódia legal de presos, adolescentes, e a defesa do consumidor através do 592 

PROCON, não temos outra missão, se a obra custou aquele valor, é porque existe uma serie 593 

dele leis, que eu não aprovei, que se um dia eu tivesse a oportunidade mudaria, seria ótimo eu 594 

chegar e aqui e falar: vamos construir escola ao invés de presídios, chamamos o secretário de 595 

educação do Município e do Estado, um posto de saúde. Nós não temos nem rubrica para 596 

podermos construir uma escola que não seja para atendimento prisional ou uma área de saúde 597 

porque essa é a nossa missão, e não é fácil, pois estamos cuidando de um produto da sociedade, 598 

nós não fabricamos dentro das nossas gavetas o apenado, nem o adolescente apreendido. A ata, 599 

o documento mais importante dessa reunião é a ata, depois disso, é encaminhamento desta ata 600 

pelo Prefeito, que convocou essa audiência, que é a autoridade legal para encaminhar, vendo 601 

aqui a maioria das colocações, como pavimentação, abastecimento de água, posto policial, 602 

ronda, delegacia de polícia, legitimando tudo que foi colocado aqui, com assinatura de todos 603 

aqui presentes. Entretanto, para a Tuani, não é necessário ter um CASE para poder exigir aquilo 604 

que a comunidade quer e vai conquistar através do seu direito de cidadania, as unidades não 605 

foram jogadas, foram colocadas, é importante a pavimentação até as unidades, mas eu não posso 606 

me responsabilizar por um programa de rondas. Dona Graça, a senhora perguntou se é 607 

semiaberto, não é semiaberto, CASE é para quem tem a medida concedida, diferente do 608 

CASEP, uma unidade com 5 metros de altura, também gostaria que todas as escolas tivessem a 609 



estrutura do CASE, mas somos obrigados a cumprir essas medidas, elas chamam SINASE, 610 

Sistema Nacional Sócio Educativo, eles que determinam aquele espaço daquele tamanho para 611 

apenas 60 adolescentes, é gigantesca a estrutura. Índices no país de 20%, pelo tamanho da 612 

estrutura, o que eles nos impõem de exigência é um negócio absurdo. Não há nenhum CASE 613 

fechado, nós temos dificuldade em operacionalização, por cada lugar tratar de uma forma. Esse 614 

CASE, proibi que seja mais de 60 adolescentes por isso estamos construindo aqui, eu vim em 615 

audiência pública aqui, na ACIC, há alguns anos atrás, convocado pela Câmara dos Vereadores, 616 

onde tivemos que dar explicação sobre o CASE, depois participei em debates em rádios, pela 617 

demora da construção. Valdecir, falou que estamos conversando demais, mas é a primeira vez 618 

que estamos conversando, estamos à disposição de qualquer associação para esclarecimento. A 619 

dona Albertina, disse que irá impugnar os laudos, essa impugnação poderá nos levar a uma 620 

briga judicial, se houver uma judicialização, nós não vamos discutir nenhuma medida 621 

compensatória até que a obra seja liberada, agora no andar que esta, nós temos que reunir forças 622 

para realizar as medidas para o que for necessário. Nós não estamos contra a comunidade, 623 

estamos a favor, esclarecendo os prós e os contras, como as coisas aconteceram e quais são as 624 

possibilidades que irão acontecer. 625 

Tuani também falou sobre a necessidade de pavimentação para poder sair rápido no caso de 626 

uma crise, a Penitenciaria sul masculina é a mais segura do Estado de Santa Catarina, não há 627 

nenhum registro de rebelião ou se quer tumulto, muito menos motim, é a mais organizada, vocês 628 

podem visitar, não há problema. Temos uma possibilidade de ressocialização muito mais 629 

completa que no CASE, tanto pela educação formal, como pela educação pelo trabalho. Dona 630 

Graça, nenhum adolescente irá transitar no ônibus com ninguém, ele terá meio transporte 631 

oferecido pelo CASE, somente se tiver algum atendimento de saúde, que for grave, ou 632 

atendimento judicial. O CASE não da demanda, como no CASEP, que é provisório, e dentro 633 

de cada CASE existe uma escola, um núcleo, esse núcleo possui 12 professores, assim como 634 

tem o núcleo de saúde, onde não somos nós que escolhemos, é uma determinação do SINASE, 635 

uma equipe multidisciplinar de 13 profissionais que vão trabalhar na questão educacional, 636 

social e de saúde, o CASE não vai alterar em nada nas escolas, e nem no uso do ônibus. Os 637 

muros do CASE tem 5 metros de altura, nós não temos esse tipo de intercorrência em nenhum 638 

CASE, que as pessoas têm que sair correndo das unidades, nós temos evidentemente, um pré-639 

conceito que vem antes da unidade que é obvio, que as pessoas não irão querer. Vereador Júlio 640 

Colombo e Daniel, nós temos que reunir forças, juntar esse pleito, é necessário, que as duas 641 

câmaras de vereadores, as duas prefeituras, que a gente encaminhe isso de forma rápida, pegar 642 

essa ata, que é o documento mais importante de uma audiência pública, sem ela não há 643 

audiência pública, sendo a alma jurídica da audiência pública e a legitimação são as assinaturas 644 

que irão valer. Abastecimento da água, o Zilli já me informou que o processo de colocação de 645 

um “booster” da CASAN, já foi feito, que é um equipamento que pressiona e aumenta a vazão 646 

da água na região, e sem esse equipamento a penitenciária feminina não poderá funcionar, não 647 

estou fazendo promessa para vocês, mas sem a instalação do “booster” não haverá ativação da 648 

penitenciária sul feminina não será instalada. Gostaria de acrescentar que a comissão de 649 

Criciúma, coordenada pelo vereador Ademir, a Rosane e a Tuane, estiveram reunião com a 650 

secretária, falando sobre as medidas compensatórias, há uns 20 dias atrás, o prefeito de 651 

Criciúma também esteve presente. Após a fala do Sr. Secretário Adjunto , a palavra foi passada 652 

para os presentes, sendo assim registrados: Albertina Rosso: Gostaria de te parabenizar, quisera 653 

nós tivéssemos você em todas as audiências que nós tivemos, porque foram feitas muitas, o 654 

documento sumiu, alguém sentou em cima do documento, fizemos mais de 30 reuniões, fizemos 655 

uma Audiência Pública em Araranguá, que nós triplicamos esse número de pessoas que estavam 656 

aqui no Grêmio Fronteira, aonde o deputado federal enfiou a ata da audiência? Deu sumiço? 657 

Pois eu fui até o Tribunal de Justiça e olhei, lá dentro não tem ata, porque quando eles foram à 658 

casa de vocês pedirem voto, perguntem onde ele enfiou a ata, se o senhor diz que essa audiência 659 

tinha de preceder, é claro que agora não tinha que estar acontecendo isso. Fizemos uma ata 660 

também na audiência do Morro Albino, que lotou convocada pelo Governo do Estado, e a 661 



comunidade rejeitou o CASE por unanimidade, ninguém quis o CASE, 14 comunidades, que 662 

vou citar alguns: Morro Estevão, Morro Albino, Quarta Linha, São Domingos, Vila Maria, 663 

Espigão da Pedra, Verdinho, Morro Bonito, Dagostin, estavam todos lá, dizendo não queríamos 664 

o CASE e alguém passou a mão na ata. Quando alguém for pedir voto vocês já sabem, que tem 665 

alguém sentando em cima dos nossos direitos, das nossas reivindicações, nossas vontades, o 666 

que o senhor falou é muito grave, mas ficou registrado, pois realmente, essa reunião era para 667 

ter acontecido antes, mas quantas reuniões nós fizemos, a Rosane tem as atas e foram audiências 668 

públicas, tinha convocação do estado, alguém sumiu com as nossas atas. Eu não sou obrigada 669 

a concordar e nem assinar a liberação de nada, primeiro que essas atas sumiram, segundo eu 670 

sou advogada, eu não posso concordar, com o laudo. A comunidade quer fazer a as medidas 671 

compensatórias, eu também dei várias ideias, sou a favor de que faça as medidas, mas não saiu 672 

nada. Então eu vou impugnar os laudos, pois pelo menos o Ministério Público, vai ver que não 673 

saiu nada, nem asfalto, nem escola, nem posto de saúde, segurança, assim temos como 674 

impugnar e reivindicar, então é por isso eu não assinar nada.  Secretário Adjunto Leandro 675 

Antônio Soares de Lima: Só gostaria de dizer que de fato, essas reuniões nós não recebemos 676 

nenhum convite, nós vamos a todas, nem que seja para ganhar “ovada” ou vaias, dessas reuniões 677 

não participamos, repito, participei de uma reunião grande na ACIC, que lotou, fomos 678 

pressionados duramente naquela reunião para fazer o CASE. Então fomos atrás do recurso para 679 

isso. Mas deixando claro que se partimos para a judicialização, não vamos discutir nenhuma 680 

medida compensatória até o término da obra, daqui para frente temos que agir de forma 681 

coletivamente, consensuada, se não será judicializada. A garantia que nós temos é que a ata seja 682 

oficial. Não posso garantir de áreas que não respondo. Rosane: Não haverá impugnação por 683 

parte da assembleia. Houve aplausos por parte da maioria dos participantes. Albertina: Gostaria 684 

de fazer um esclarecimento, pois jogar o teu nome na poeira e depois te deixar sem palavra é 685 

muita covardia, se tem uma coisa que eu tenho é não ser covarde, não vou engolir obra do 686 

Governo do Estado sem nenhuma benfeitoria, sem nenhuma garantia, para me destituir, tem 687 

que ir lá fazer uma revogação das 14 comunidades, de que eu não sou mais advogada da 688 

comunidade, então eu quero dizer que não pode sair uma comissão daqui para começar a fazer 689 

as negociações, pra ver até onde vai, que vai continuar conversando com o secretário, ver se o 690 

governo garante um asfalta, eu não sou contra as medidas, conversa com o estado e ver o que é 691 

possível fazer. Giuliano: Estabelecer um cronograma de obras e ações para ter uma maneira de 692 

cobrar do Estado, é isto que vamos retirar da reunião de hoje, a comissão já está definida pela 693 

comunidade, quando a ata estiver pronta, entraremos em contato com vocês, lembramos que 694 

este é processo democrático, é a única maneira que a gente de garantir os seus direitos. Essa 695 

chamada desta audiência pública iniciou-se em março, começamos em conjunto com a Câmara 696 

de Vereadores junto com a comunidade, hoje em Criciúma para fazer qualquer obra de impacto, 697 

que nem essas que foram feitas, tem que ter audiência pública, antes de iniciar a obra, já é lei. 698 

Ademir: Ao Estado vamos disponibilizar tanto o vídeo quanto a ata que será feita pela 699 

prefeitura, as outras audiências que foram feitas do CASE, não é que sumiram com as atas, elas 700 

foram anuladas. Vamos juntos agora formar uma comissão, até de fazer uma comissão mista. 701 

Prontamente, agradecer a presença de todos, vamos continuar juntos. Zilli: O encaminhamento 702 

final, com as propostas e composição de uma comissão, o representante da comissão da 703 

prefeitura de Criciúma, o representante do município de Araranguá, o prefeito, a associação de 704 

moradores de São Domingos, Vila Maria, e os nossos deputados estaduais deverão estar juntos, 705 

porque tem força junto, através do requerimento da Câmara de Vereadores de Criciúma e 706 

Araranguá, junta as duas, anexa e faz esta comissão e vamos discutir com o Governador do 707 

Estado. Esta audiência pública foi encerrada às 21h e 45min. Nada mais havendo para registrar 708 

Eu, Giuliano Elias Colossi lavrei a presente ata a qual será disponibilizada digitalmente na 709 

página da PMC para registro.  710 


