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Análise do discurso dos candidatos a vereador e prefeito  

de Laguna-SC (2012) sobre a cidade. 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 
 Dois anos se passaram desde o último pleito eleitoral para prefeito e vereadores na cidade de Laguna-SC. De todas aquelas 
promessas, planos de governo milagrosos e esperanças, o que está sendo realizado e o que virou poeira ao vento? Avaliar as 
continuidades e interrupções entre discurso e materialização é o objetivo da publicação deste trabalho.  
 No segundo semestre do anos de 2012, recém chegada à UDESC-Laguna, desenvolvi um trabalho de acompanhamento e 
análise dos discursos dos candidatos à prefeitura e câmara de vereadores desta cidade com os acadêmicos do curso de Arquitetura e 
Urbanismo que estavam então na segunda fase.  
 A intenção foi analisar as “ideias de cidade” presentes nestes discursos: como os candidatos descreviam a condição atual da 
cidade e quais as imagens do futuro lançadas por estes;  quais os problemas que identificam na cidade e o que encaram como uma boa 
cidade para se viver. 
 Posso afirmar que, infelizmente, o que mais chamou a atenção minha e dos alunos (a maioria vindos de cidades de Santa 
Catarina) foi a falta de preparo técnico e de consciência política da maioria destes candidatos. Isso está expresso no discurso vazio 
impresso nos santinhos, cantado nos jingles infantilizados e nos poucos debates realizados durante o pleito, transcritos nesta 
publicação. Em última análise, isso está estampado também na paisagem da cidade: em nossos assentamentos precários esquecidos no 
tempo e no espaço, nas estradas esburacas da recente - e insistente – obra de reposição do asfalto nos bairros do Mar Grosso e 
Magalhães, na ociosidade de terrenos bem servidos de infraestrutura, nas palmeiras secas da beira-mar.  
 A realização da investigação permitiu que meus alunos e eu conhecêssemos profundamente cada um dos candidatos e, com 
eles, as diversas cidades presentes e futuras que coexistem dentro da mesma cidade: Laguna. De onde a cidade parte e para onde vai? 
Sabemos que Laguna, assim como grande parte das cidades litorâneas comerciais brasileiras que prosperaram durante o século XIX, 
entraram em decadência no período entre-guerras, por um lado em virtude da crise do comércio mundial e, por outro, da 
modernização do setor de transporte marítimo que exigia portos com maior calado, inviabilizados pelas condições geográficas 
escolhidas para a implantação de nossas primeiras estruturas portuárias: baías  abrigadas. Então: qual a atividade econômica que deve 
relançar a cidade à esteira na modernidade? Esta questão mal resolvida é pano de fundo de todos os discursos.  
 Entretanto, acreditamos que, mais do que uma atividade econômica, Laguna necessita que as pessoas que ocupam estas 
posições políticas tenham consciência histórica, capacidade técnica e integridade política. Que sejam verdadeiros “homens públicos”, 
no sentido empregado por Richard Sennett ao termo, para que a retomada do desenvolvimento econômico (seja via pequeno 
comércio, pesca ou turismo) reverta-se em desenvolvimento social, tão esperado pelo povo desta cidade.  

 O trabalho a seguir está subdividido em 8 capítulos, construídos por grupos de alunos identificados em cada um deles, que 
referem-se à analises sobre materiais específicos: 

1) Publicidade dos candidatos a prefeito 
2) Postagens dos candidatos a prefeito nas redes sociais 
3) Reportagens jornalísticas sobre os candidatos a prefeito 
4) Debate cultural realizado no IPHAN e Rádio Difusora com os candidatos a prefeito 
5) Debate realizado pela Unisul TV com os candidatos a prefeito 
6) Publicidade dos candidatos a vereador 
7) Postagens dos candidatos a vereador nas redes sociais 
8) Entrevistas com vereadores eleitos 
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1 ANÁLISE DA PUBLICIDADE DOS CANDIDATOS A PREFEITO 
 

Acadêmicos: DéborahAcordi, Debora Valim, Julia Cidade, Natália Pietsch, Isabela Salvador, Maitê Assunção, Gabriela Colla. 
 

Neste trabalho, analisamos a publicidade dos candidatos à prefeitura de Laguna nas eleições de 2012, observando os métodos 
utilizados por cada um para chamar a atenção do eleitor: folders (encontrados no anexo 2) e músicas (encontrados no anexo 1). 

Nos folders notamos mais investimento por parte da candidata Tanara Cidade, apoiada pelo atual prefeito. A candidata do PT 
associou frequentemente sua condição de mulher e mãe como chamariz “uma mulher que vai cuidar de Laguna com respeito e 
carinho”. Também observamos a associação com a imagem da presidenta Dilma Rouseff por essa ter conquistado um cargo tão 
importante. Um exemplo disso é uma carta cor de rosa distribuída nas ruas com a finalidade de atrair e buscar apoio do público 
feminino. A carta é escrita na 1ª pessoa do plural, como se representasse a opinião de todas as mulheres de Laguna: “Nós, mulheres 
somos a metade da população e ainda cuidamos da outra metade! Sim, queremos Tanara prefeita de Laguna”.  

A candidata fez uma revista expondo detalhadamente o trabalho feito pelo atual prefeito para mostrar que quer dar 
continuidade a tudo isso. 

Tanara criou vários folders com temas individuais diversos (saúde; atendimento social; esporte/ cultura/ lazer; juventude; 
desenvolvimento econômico sustentável; educação), procurando agradar ao máximo número de eleitores possível.  

 A campanha publicitária por folders do Everaldo apresentou-se mais discreta. O candidato associa a sua imagem com o vice-
presidente da República, Michel Temer, e com o vice-governador do Estado, Eduardo Moreira, enfatizando as parcerias que existem 
entre eles. Juntamente a isso, ele traz na sua vice, Ivete Cadorin, a imagem da mulher balanceando com Tanara. Por ser oposição, 
Everaldo destaca que fará muitas mudanças em Laguna, apontando os descontentamentos dos lagunenses em relação à atual gestão. 

O candidato Tono Laureano, do Democratas, não investiu tanto em folders, mas o único que coletamos é bastante criativo. 
Também observamos que o candidato levanta a bandeira da mudança, porém sem expor proposta alguma. Um fato curioso é que no 
verso deste folder há uma carta escrita pela sua própria filha, Michelle Laureano, na qual é contada carinhosamente a história de vida 
do candidato, apelando ao fato de ele ter uma trajetória sofrida.  

 O candidato Ronaldo, do PHS, também não investiu muito nos folders: coletamos apenas um “santinho”. Observamos o 
apelo do candidato nas eleições ao fato de ser ficha limpa, assunto que esteve em destaque ultimamente. Outro fato curioso é que no 
verso deste “santinho” temos a foto de quatro dos filhos do candidato, além do nome de sua esposa e de seus seis filhos. Daí vem seu 
lema: “As famílias em primeiro lugar”. 

 Outro método bastante utilizado nessas eleições – e que, talvez, seja o que mais alcança a atenção dos eleitores – foi criação 
de jingles aos candidatos. Entretanto, somenteTanara e Everaldo utilizaram este recurso.  

 Nos jingles, assim como nos folders, a candidata Tanara demonstrou ter investido bastante, criando duas músicas inéditas de 
alta qualidade. Com refrão forte, seu primeiro jingle é animado e cita a presidenta Dilma: “Se no Brasil o governo deu certo/ Quero a 
Dilma e a Tanara por perto”. No restante, o jingle não traz mensagens diretas, mas sim bordões entusiastas: “Levanta a bandeira bem 
alto/ E grito é 13/ Eu voto com fé/Laguna quer seguir mudando/ Sendo conduzida/ Por essa mulher”. O segundo jingle, menos 
divulgado, tem uma melodia mais lenta e traz frases que remetem ao carinho pela cidade, sua história e seu povo, deixando implícito 
que Tanara será como uma mãe para Laguna, como vemos em alguns trechos: “A garra da mulher/ Que na saúde tá mostrando/ Que 
sabe como tratar esse povo/É quem vai nos guiar/ Pra Laguna seguir lutando”; “Tá no voto/ Tá no coração/ Tanara”; “É a decisão/ De 
escrever nossa história”. 

 O candidato Everaldo criou apenas um jingle para sua campanha, de música inédita e estilo sertanejo universitário. O jingle 
enfatiza que Everaldo fará muitas mudanças em Laguna e cita sua vice, demonstrando que em sua administração também haverá a 
participação feminina: “Everaldo é mudança/ Vem com vontade/ Pra mudar a cara da cidade/Vai inaugurar/ Um novo tempo/ Uma 
laguna pro ano todo”; “Com Ivete Cadorin/ Vem a força da mulher”. Além desse jingle oficial, outros dois foram bastante tocados 
pelas ruas de Laguna, entretanto, são jingles populares e reproduzidos em vários lugares do Brasil, pois usam apenas a sigla do 
partido. São repetitivos e animados, geralmente usados em carreatas e comícios, mas não trazem nenhuma mensagem própria sobre o 
candidato, apenas frases generalizadas: “E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe 15!”; “Se tu tá do outro lado/ Venha para o 15!”; “Na minha casa 
todo mundo é 15!”. 
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Folder candidata a prefeitura de Laguna Tanara 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder candidata a prefeitura de Laguna Tanara 

 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores  
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Folder candidata a prefeitura de Laguna Tanara 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder candidata a prefeitura de Laguna Tanara 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder candidata a prefeitura de Laguna Tanara

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder candidata a prefeitura de Laguna Tanara 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder do candidato a prefeitura de Laguna Everaldo 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder do  candidato a prefeitura de Laguna Tono Laureano 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder do candidato a prefeitura de Laguna Ronaldo 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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MÚSICAS  
 
Candidata Tanara  
 
(JINGLE 1) 
Vem lá do céu/ Vem lá do mar/ Ouça esse som que ecoa no ar 
Preste atenção/ No que eu te digo/ Vem todo mundo cantando comigo 
Se no Brasil o governo deu certo/ Quero a Dilma e a Tanara por perto 
Mostre que a força do povo venceu/ Se solta e faça como eu 
Levanta a bandeira bem alto/ E grito é 13/ Eu voto com fé 
Laguna quer seguir mudando/ Sendo conduzida/ Por essa mulher 
Levanta a bandeira bem alto/ E grito é 13/ Eu voto com fé 
Laguna quer seguir mudando/ Sendo conduzida/ Por essa mulher 
Tanara/ É 13/ É hora dessa mulher 
Tanara/ É 13/ Laguna sabe o que quer 
Bandeira pra lá/ Bandeira pra cá 
É 13 no peito/ Bandeira no ar 
Bandeira pra lá/ Bandeira pra cá 
Com Jefferson Crippa/ Outra vez vou cantar 
Bandeira pra lá/ Bandeira pra cá 
É 13 no peito/ Bandeira no ar 
Bandeira pra lá/ Bandeira pra cá 
Tanara prefeita/ Ela aqui, Dilma lá 
Levanta a bandeira bem alto/ E grito é 13/ Eu voto com fé 
Laguna quer seguir mudando/ Sendo conduzida/ Por essa mulher 
 
(JINGLE 2) 
Uma sensação/ De poder e segurança 
Tá no ar, tá no olhar/ De cada adulto e criança 
É a decisão/ De escrever nossa história 
Cada lagunense sabe/ Tá na hora de Tanara 
A garra da mulher/ Que na saúde tá mostrando  
Que sabe como tratar esse povo 
É quem vai nos guiar/ Pra Laguna seguir lutando 
Brilha a estrela é Tanara/ É 13 de novo  
Tá na força do PT 
Tá no 13/ tá na cara 
Tá no voto/ Tá no coração/ Tanara 
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CANDIDATO EVERALDO 
 
(JINGLE PRINCIPAL) 
Presta atenção/ No que eu vou dizer/ Essa história interessa a você 
Um cara humilde/ Ele vai trazer/ Uma nova laguna para você 
Everaldo é mudança/ Vem com vontade/ Pra mudar a cara da cidade 
Vai inaugurar/ Um novo tempo/ Uma laguna pro ano todo 
Com Ivete Cadorin/ Vem a força da mulher 
Everaldo e Ivete/ Fazendo a Laguna do futuro 
Com Everaldo e Ivete eu vou/ Everaldo, 15 eu sou 
Vamos juntos eu e você/ Uma nova Laguna fazer 
Com Everaldo e Ivete eu vou/ Everaldo, 15 eu sou 
Vamos juntos eu e você/ Uma nova Laguna fazer 
 
(JINGLE POPULAR 1) 
Olha o 15 aí gente! 
E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe 15! 
É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 (8x) 
E quem não agüentar/ pode ir pescar! 
É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 (8x) 
É o 15 minha gente! 
E por que é que ninguém quer o outro lado? 
Porque foram pescar! 
O outro lado é desespero (4x) 
Ui, ui, ui! 
É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 (8x) 
É o 15 meu povo! 
E que não agüentar/ Pega a mala e vai viajar! 
E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe 15 (8x) 
E tome 15, e tome 15, e tome 15 (8x) 
E quem não agüentar/ Pode ir pescar! 
Ui, ui, ui! 
É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 (8x) 
E vote 15, vote 15, vote 15 (8x) 
E do outro lado é desespero (5x) 
Ui, ui, ui! 
É o 15, é o 15, é o 15, é o 15 (8x) 
E quem não agüentar/ Pode ir pescar! 
(Risada) 
 
(JINGLE POPULAR 2) 
Na minha casa todo mundo é 15 (2x) 
O meu pai é 15/ Minha mãe é 15/ Meu irmão é 15/ Minha irmã é 15 
Na minha rua todo mundo é 15 (2x) 
O padeiro é 15/ O leiteiro é 15/ O gari é 15/ E todo mundo é 15 
E também os vigias vão votar no 15! 
O povo tá virando para o 15 (2x) 
Venha para o 15/ Vote para o 15/ Vira para o 15/ Que tu não aguenta 
Se tu ta do outro lado/ Venha para o 15! 
Nas passeatasaí só da o 15 (2x) 
Enche as ruas de 15! 
E a cidade toda fica cheia de 15! 
O povo ta pulando para o lado do 15! 
Se tu ta num barco furado, pula para o 15! 
Vamos agora mudar para o 15 (2x) 
Mude para o 15/ Vote para o 15/ Se tu ta em cima do muro/ Venha para o 15 (2x) 
Que que tu tá esperando pra mudar pro 15? 
Dia 7 de outubro só vai dar o 15! 
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Meu vizinho vai votar no 15 (2x) 
Ele não diz que é 15/ Mas ele é do 15/ E a sua família também é do 15! 
Ele não comenta/ Mas ele é do 15 
Ele fica caladinho e vota no 15! 
Dia 7 de outubro ele vota no 15! 
 
PROPAGANDAS OUVIDAS PELA RÁDIO DIFUSORA 
  
Propaganda Candidata Tanara Cidade: 
Ministra Ideli Salvati fala: 
- Distribuição de renda! 
- Governo popular. Nas comunidades, povo ouvido.  
- Serviços telefônicos gratuitos. 
- Trajetória do PT em Laguna. 
- Orçamento participativo. 
- Cumprimento da legislação de mobilidade. 
“Para Laguna seguir mudando” 
 
Propaganda Candidato Ronaldo: 

- Ronaldo na prefeitura!  
- Seu voto vai ajudar a desmamar os terneiros. 

Chega de coronelismo, compradores de voto. 
 
Propaganda Candidato Everaldo: 
Emoção. História de vida.  
Quando pequeno trabalhava. Irmão mais novo. Box no mercado. Bom de prosa. Laguna começou a 
sentir a mudança. 
Em todo lugar abraça as causas e os moradores. 
Eduardo Moreira fala, fala do reconhecimento.  
Unidade da UDESC: Conquista do Everaldo. 
Mais duas conquistas dele frente à Câmara e junto ao estado: Saneamento e Asfalto SC 100. 
 
Propaganda Candidato Tono Laureano: 
Única possibilidade de mudança é do povo.  
Coragem para mudar! 
Plano 25: Máquina de Lajota. (uma das propostas) 
“O 25 é o progresso”  
Filha fala da trajetória:  
Pescador, garçom, caminhoneiro. 
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2 ANÁLISE DAS POSTAGENS DOS CANDIDATOS A PREFEITO NAS REDES SOCIAIS 
 

Acadêmicos: Alisson Pazetto, Letícia Dias, Márcio Moreira, Miliane Turnes, Morgana Rodrigues, 
Mustafá Hassan, Pryscila Wolaniuk, Thais Melnik. 

 
A prefeitura de Laguna teve quatro postulantes ao cargo máximo do executivo, cuja eleição foi 

realizada no dia 7 de outubro de 2012. Foram eles : Everaldo dos Santos (PMDB), Ronaldo Rosinha 
(PHS), Tanara Cidade de Souza (PT) e Tono Laureano (DEM). Desses, apenas Rosinha não utilizou o 
Facebook para informar os eleitores de suas ações e tentar angariar votos, seja em forma de página ou de 
perfil pessoal. 

O candidato Everaldo valeu-se de ambas as formas na sua campanha. Seu perfil possui 2.349 
amigos, enquanto sua página foi curtida por 410 pessoas, de acordo com dados retirados em 28/09/2012. 
Através dos dois, Everaldo recebeu mensagens de apoio, respondeu perguntas e compartilhou seu jingle, 
vídeos de apoio do vice-governador do estado, do vice-presidente da república e informações sobre os 
comícios. Em relação a esses últimos, avisava horário e local e depois postava as fotos. Frequentemente 
também eram publicados excertos de seu plano de governo. Interessante de se notar é o fato de no âmbito 
nacional PT e PMDB serem aliados, enquanto aqui foram inimigos ferrenhos. 

Tanara também tinha tanto página quanto perfil. Sua página foi curtida por 430 pessoas e seu 
perfil tem 3.885 amigos. A página estava no nome da coligação "Pra Laguna seguir mudando", enquanto 
o perfil é pessoal. A candidata também postou informações e fotos de comícios, recebeu mensagens de 
apoio dos eleitores e compartilhou notícias do seu site de campanha. Ainda esclareceu algumas polêmicas 
criadas ao longo do período eleitoral, como, por exemplo, o valor repassado ao Hospital de Caridade 
Senhor Bom Jesus dos Passos, que foi posto em xeque pela oposição. Propostas não foram divulgadas no 
Facebook pela candidata Tanara. 

Tono Laureano pareceu não acreditar tanto no poder das redes sociais para ajudar a eleger um 
candidato. Isso porque ele só teve perfil pessoal, com 679 amigos, e fez poucas postagens no mesmo. 
Nessas raras publicações foram avisados horários de comícios e fotos. Propostas também não foram 
abordadas. 

Rosinha foi o menos cotado pelas pesquisas eleitorais para ser eleito novo prefeito de Laguna. 
Era uma importante figura nos debates, comparável ao candidato Plínio Arruda das eleições presidenciais 
de 2010. Isso porque ambos são aqueles que, por não terem nada a perder, atacam os demais candidatos, 
constrangendo-os e, de certa forma, revelando quem são eles realmente, sob pressão. Ronaldo não 
pareceu estar muito interessado na prefeitura, pelo menos era essa a imagem que seu plano de governo 
(com propostas um tanto curiosas, tais como criação de 15 museus, encenação do casamento de Anita 
todos os dias, salas de cinema no entrada da cidade para exibição de vídeo turísticos...) e a pouca 
publicidade (inclusive no Facebook) passavam ao eleitor. Essas propostas mirabolantes e sua ausência nas 
redes sociais fizeram com que ele só fosse comentado no site por causa de suas pérolas soltas em debates, 
como por exemplo: “Até dinheiro falso tão dando por aíe muitas outras frases que o fizeram ser destaque 
na internet. 

Outro assunto que chamou atenção na corrida eleitoral deste ano foram os vídeos (postados 
anonimamente) de “aula de política” atribuídos ao atual prefeito Célio Antônio (PT), que tentava eleger 
sua sucessora Tanara. Em um dos vídeos, Célio desdenha dos buracos nas estradas e ruas, “marca 
registrada” de seu mandato. Em outros dois, ele comenta sobre o PT já ter um candidato à prefeitura de 
Pescaria Brava e sobre “obras eleitoreiras”, como botar máquinas e caminhões da administração 
municipal para trabalhar. O prefeito diz ainda que “é só em cima da eleição que se ganha voto [...] é 
fazendo muito bem perto da eleição que se ganha voto”. A divulgação dos três vídeos repercutiu 
fortemente no Facebook e causou uma onda de ódio contra o atual gestor do município, que já era 
impopular, o que sem dúvida abalou a campanha de Tanara.  

Everaldo, por sua vez, apesar de não ter um grande problema em suas costas causado por 
antecessores, criou certa desconfiança em seus eleitores ao faltar os debates realizados no IPHAN e no 
Centro Cultural. Comentou-se em algumas publicações feitas no Facebook que ele faltara os debates para 
não se comprometer, tendo em vista que já estava com uma grande vantagem da segunda colocada no 
pleito. Sem dúvidas, Everaldo poderia ter aproveitado a chance dos debates para mostrar suas propostas e 
conseguir ainda mais votos ou pelo menos se estabilizar nas pesquisas, afinal, candidato que falta debate 
pode passar a impressão de que não está seriamente comprometido com a campanha e com seus eleitores.  

Um ponto que também causou agitação no cenário político lagunense foi o indeferimento de 
algumas candidaturas. Tono Laureano foi indeferido por não ter se afastado do cargo público no período 
exigido pela lei eleitoral. Tanara teve suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas 
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após recurso sua candidatura foi deferida. A coligação "Pra Laguna seguir mudando" (Tanara - PT) 
recorreu do deferimento da candidatura de Everaldo, mas não obteve sucesso. Esse foi o mote de Rosinha 
em um dos debates, no qual dizia ser o único “ficha limpa” dos quatro postulantes a prefeito, e ainda 
acusou PMDB e PT de fazerem um acordo para desistirem dos recursos que tinham direito para 
batalharem direto nas urnas. Nas palavras de Rosinha, por serem os “favoritos”, de qualquer jeito um 
“ficha suja” seria eleito prefeito de Laguna. Quanto ao indeferimento inicial da candidatura de Tanara, 
seu marido Luis Durek Rivas fez uma publicação que por muitos foi interpretada como uma insinuação 
de que a juíza Lara Maria Souza da Rosa Zanotelli havia sido “comprada”, apesar de isso não ter sido 
deixado muito claro, o que obviamente causaria sérios problemas a Durek. 

Atos de vandalismo também tomaram conta das campanhas eleitorais deste ano. Carros com 
plotagens foram arranhados e tiveram vidros quebrados. Um dos casos foi com um carro de propaganda 
do Everaldo, que teve o vidro traseiro quebrado, a lataria toda arranhada, inclusive com uma estrela, 
símbolo petista. Entretanto, este caso é passível de desconfiança, afinal, é difícil de acreditar que alguém 
fosse “assinar” um crime. Outro caso foi de um apoiador do Tono Laureano, cujo carro foi arranhado 
três vezes e a plotagem do vidro traseiro retirada. Atos como esses fazem cada vez mais as pessoas 
honestas se desinteressarem por política, entretanto, para que esse cenário mude é preciso que pessoas de 
bem se engajem nas campanhas e movimentos sociais para tentar moralizá-los a política, seja a nível 
municipal, estadual ou federal. 

Outro episódio interessante que apareceu nas redes sociais foi a criação de um perfil chamado 
'Pra Laguna seguir afundando', uma sátira ao nome da coligação da qual o PT faz parte. Esse perfil (agora 
renomeado como só “Pra Laguna”) foi abertamente uma campanha antipetista, destinada a acabar com a 
campanha de Tanara, já enfraquecida pelos escândalos anteriormente citados e pela própria gestão do seu 
antecessor, Célio Antônio. Aliás, no 'Pra Laguna seguir afundando' são mostrados todos os problemas que 
surgiram ou não foram solucionados ao longo desses oito anos de administração do Partido dos 
Trabalhadores. Já foram mostrados também documentos atestando fraudes e desvios de verbas no evento 
“A República em Laguna”, realização da atual Prefeitura Municipal. Os vídeos da “aula de política” do 
Célio também foram retomados. Além disso, o escândalo da aquisição de lanchas no valor de 37 milhões 
de reais pelo Ministério da Pesca, que nunca foram entregues, foi abordado pelo perfil.  

Outra polêmica que repercutiu fortemente foi a divulgação de duas pesquisas eleitorais não 
autorizadas pelo TRE e que tem credibilidade duvidosa, pois não foram contratados institutos de 
pesquisas. A primeira foi encomendada pela coligação da qual o PT fez parte e que mostrava Tanara em 
primeiro lugar e Everaldo em segundo com uma boa diferença percentual. Essa pesquisa chegou a ser 
publicada no jornal Diário do Sul e compartilhada por muitos no Facebook, mas a justiça eleitoral proibiu 
a divulgação sob pena de multa. Um detalhe importante é que ela foi realizada por um instituto chamado 
“IBESCOM”, que trazia um CNPJ que não correspondia a nenhum instituto de pesquisa, mas sim de uma 
associação de moradores do bairro Magalhães, de acordo com o blog Crítica Laguna,. A segunda pesquisa 
foi publicada no Facebook pela candidata a vereadora Keli (PSDB), esposa de Ronaldo Rosinha, e que 
trazia o candidato do PHS com 69% dos votos. Essa não trazia nome de instituto e tampouco foi 
formatada em forma de gráfico: apenas os nomes dos candidatos e respectiva porcentagem numa 
postagem de texto. Pelo fato de Rosinha ter sempre recebido cerca de 1% dos votos nas demais pesquisas, 
essa na qual ele estava muito na frente foi tida como uma grande piada e virou motivo de chacota para o 
candidato. 

Numa rápida reflexão, pode-se achar que o Facebook não é um campo muito explorado pelos 
candidatos. Talvez de fato não seja, mas os políticos (todos aqueles correligionários que estão por trás dos 
candidatos) sabem muito bem como usá-lo. Isso porque, de acordo com o que se constata nas análises 
acima, repara-se que não é o que os candidatos a prefeito fazem por si na internet que conta mais na 
eleição, mas sim o que a oposição faz e como ela usa os dados colhidos para denegrir a imagem dos 
concorrentes. Não que isso esteja errado, pois o povo deve saber com quem está lidando e esse jogo faz 
com que as “máscaras” caiam. Essa é uma velha característica da política que está invadindo uma nova 
dimensão: antigamente, a política se decidia nos bares, praças e esquinas das cidades, mas agora, a 
política caminha para outra direção, a qual  devemos começar a nos adaptar, afinal, o modo de fazer 
política está mudando e a atuação no campo virtual deve contar cada vez mais votos. 
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3 ANÁLISE DAS REPORTAGENS JORNALÍSTICAS SOBRE OS CANDIDATOS A 
PREFEITO  
 

Acadêmicas: Luiza Schmidt e Silvia 
 

Das reportagens encontradas no jornal local em época próxima à eleição, percebemos que o foco 
esteve inicialmente no eleitor. Mantendo o foco foram realizadas pesquisas que traçaram um perfil do 
eleitor lagunense. 

 Através dessa pesquisa concluiu-se que se trata de um eleitorado cada vez mais feminino, 
somando 51,46%. Quanto ao grau de instrução da população a maioria possui primeiro grau incompleto, 
somando 9.042 pessoas, dessas 5.013 concluíram o primeiro grau. Com o segundo grau incompleto são 
6.790, apenas 5.830 concluíram o segundo grau. Com o segundo grau incompleto somam 1.258, apenas 
4% dos eleitores concluíram o ensino superior e analfabetos somam 421 com alistamento eleitoral, apesar 
do voto facultativo. 
     Percebeu-se também o crescimento do interesse dos jovens, somando 646 eleitores entre 16 e 17 anos 
e 20% dos eleitores 6.569 no total possuem mais de 60 anos. A maioria do eleitorado possui idade entre 
45 e 59 anos e estes são 8.361, 26% dos eleitores. As informações á cima foram retiradas do jornal de 
Laguna conforme figura abaixo.  
Análise do eleitor lagunense -Jornal de Laguna SC. 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

     
Baseado na pesquisa publicada pelo jornal local a respeito do perfil do eleitor julgou-se, 

necessário uma matéria com orientações sobre como votar e o que é proibido ou não no dia em que 
acontece a votação. Com a meta de instruir o eleitorado com faixa etária entre 16 e 17 anos e eleitores 
com pouca instrução. A imagem à direita representa a reportagem.  
Reportagem Eleições-Jornal de Laguna SC, 5 de Outubro de 2012 
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Fonte: Acervo pessoal dos autores 

A reportagem mais relevante foi publicada do jornal local cerca de uma semana antes das eleições. Nela 
observamos uma chamada de capa para os destaques do plano de governo de cada um dos quatro 
candidatos à prefeitura de laguna na área da educação. Com tudo concluiu-se a falta de preparo de alguns 
candidatos. A reportagem pode ser conferida na imagem abaixo.  
Reportagem eleições - Jornal de Laguna SC, 28 de Setembro de 2012 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Com base na reportagem acima considerasse as seguintes propostas: 
O candidato Ronaldo Rosinha promete, por exemplo, a implantação de um “campus universitário 

no município com cursos de direito, medicina, odontologia, com finalidade de ocupação das vagas dos 
imóveis da praia no inverno e dar opções para o povo”.  

Já o candidato Tono Laureano atrai pela proposta de “Todas as escolas informatizadas e cada 
aluno com um netbook”. No que diz respeito a outros candidatos e as demais propostas, todas nas mesmas 
áreas da educação, os projetos são vagos, sem especificar como se tornará viável a realização destes. 
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Outra área de grande importância a respeito do plano de governo dos candidatos é a saúde. As 
propostas dos candidatos são basicamente nas mesmas áreas, como a criação de novos hospitais e postos 
de saúde, melhoramento nas unidades existentes, e todos falam em “ações de promoção à saúde”, mas 
sem aprofundar seus projetos.  

É importante também analisar as particularidades do plano de governo de cada candidato. 
Ronaldo Rosinha propôs “a retirada das roletas dos ônibus”, “Criação de loteamentos para os nativos e 
com visão para os loteamentos turísticos” e “corpo de bombeiros na cabeçuda”.  
      O candidato Tono Laureano fala sobre a criação de subprefeituras divididas em regiões: Ilha, Norte, 
Ribeirão e Mar Grosso. Propõe a “Lajota comunitária”, “Implantação de semáforos e lombadas 
eletrônica”, “Teleférico turístico o ano todo” e “Carnaval de Inverno”. 
     O plano da candidata Tanara Cidade é o mais vago dentre todos, observamos pouco comprometimento 
com as peculiaridades da cidade. Nele fala das propostas, mas não especificam como se tornariam 
viáveis, como por exemplo, nas propostas: “Fortalecer a pesca artesanal e suas tradições” e “Fortalecer a 
agricultura familiar, aquicultura e pesca artesanal do município”. A candidata defendeu muito os direitos 
da mulher, como por exemplo, na “Instalação da Delegacia Especial da Mulher”. 
     Para o candidato Everaldo dos Santos, competem às secretarias das diferentes áreas e execução das 
políticas, essas sim, saberão o que fazer e as necessidades do município. Entre outras propostas, o 
candidato fala em criar “espaços reurbanizados e de academias da saúde”, “Implantação de semáforos”, 
“Implementar ciclovias e incentivar a aquisição de bicicletas”, “Unidade Prisional Avançada, com 
instalação de presídio feminino no mesmo complexo” e “Convênio com a Marinha para a reabertura do 
Farol de Santa Marta para visitação”. 

Durante a divulgação do plano de governo dos candidatos, inicialmente em redes sociais, Tanara 
Cidade foi questionada por internautas sobre possível plágio do plano de governo de um candidato da 
cidade de Itapema, já que alguns trechos citavam o município, ao invés de Laguna.  A explicação da 
assessoria da candidata sobre a acusação de plágio foi um simples erro de digitação. O partido teria 
corrigido o erro junto ao cartório eleitoral. Segue reportagem abaixo:  
Justificativa assessoria candidata a prefeitura de Laguna Tanara Cidade (PT)- 17 de Julho de 2014 

 
Fonte: Lagunainfoco 2012  

O Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro de candidatura de Antônio César Laureano 
porque ele não se afastou do cargo de presidente do Conselho Penitenciário do Estado três meses antes do 
pleito, conforme determina a legislação. O candidato ainda aparece sem votos nessa eleição por aguardar 
o julgamento de recurso no TSE. A reportagem pode ser conferida na imagem à direita.
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Indeferimento do candidato a prefeitura de Laguna Antônio Cesar Laureano – 24 de Junho de 
2012 

 
Fonte: Diário Catarinense 2012  

O resultado das eleições em 2012 para prefeito de Laguna foi publicado no Jornal de Laguna.  
A vitória de Everaldo ocorreu com 16.669 votos, quase o dobro de Tanara cidade sua principal 

concorrente. O perfil do candidato eleito é muito popular e articulista, chamado de ‘furão’, pois mantém 
contatos com políticos de peso no contexto nacional. Em entrevista após a divulgação do resultado, 
Everaldo diz que uma de suas primeiras metas é a pavimentação asfáltica da Avenida Presidente Castelo 
Branco.  
Reportagem resultado eleições - Jornal de Laguna SC, 28 de Setembro de 2012 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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4 TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DO DEBATE CULTURAL REALIZADO NO IPHAN 
COM OS CANDIDATOS A PREFEITO 
 

Acadêmicos: Alencar Loch, Aline Almeida, Bruno Espíndola, David de Oliveira, Indio Vignes, Isadora 
Cardoso, Mateus Marcos, Thiago Silva. 

 
O debate caracterizou-se por propostas com pouca profundidade e executabilidade, ataques, 

fugas, e respostas evasivas para questionamentos desconhecidos. Cada candidato se expôs em seus 
discursos e permitiu, aos mais atentos, a identificação de seus perfis. Para facilitar o entendimento 
separaremos cada um dos candidatos e faremos uma análise em conjunto ao final. 

Em ordem de sorteio do debate o RONALDO (PHS) inicia sua exposição evidenciando suas 
ideias mirabolantes, sua tática de ataque e a oportunidade de se expor a todos, mesmo que isso lhe tenha 
custado a eleição. Trouxe ao foco do debate alguns fatos que não estavam na pauta das discussões 
municipais e extrapolou o objetivo do debate (“cultura em Laguna”) em diversos momentos.  
Alguns exemplos do discurso do RONALDO:  

 A minha previsão de incentivo à cultura, a criação de quinze museus, né?! 
Mas eu pretendo criar o casamento da Anita Garibaldi. (Risos). Anita 
Garibaldi vai casar todo dia, (...)” (página 11 da transcrição) e complementa 
em outro momento (página 12): “Então se nós criarmos uma autarquia que 
represente o teatro na nossa cidade, nós podemos buscar fundos e se a Anita 
casasse todo dia...Todo dia ela casasse... Nós poderíamos vender a fantasia 
do padre, poderíamos vender a fantasia da Anita, as fantasias das 
testemunhas para os turistas e esses fundos iriam direto para o grupo de 
teatro, e ai nós valorizaríamos a cultura imaterial que o nosso amigo se 
refere. (...). 

 
Este e outros exemplos, como a criação de autarquias e 15 museus, pontua sua característica de 

um discurso extravagante e mirabolante. 
As declarações do candidato RONALDO (PHS) expuseram alguns temas não tratados durante a 

campanha convencional como o uso de “subvenções” com fundo perdido às associações do município sob 
conhecimento dos poderes executivo atual (representado pela Tanara – PT) e do poder Legislativo, 
representado pelo TONO (DEM), atual presidente da câmara. 

Eu gostaria de falar. Por essa cultura de que somente subvenções resolvem 
como o nosso amigo, que Laguna é o maior devedor de subvenções do 
estado, nós devemos 3 milhões de subvenções que não foi prestado conta, 
para alguns aqui nem tanto sabe o que é subvenção . Subvenção é o seguinte, 
uma ONG ou qualquer organização pede um dinheiro pra prestar, fazer 
alguma coisa, uma peça teatral, um baile, um evento, qualquer... O meu 
amigo Barreiros lá já fez algumas coisas disso. Então o que eu diria, a pessoa 
pede o dinheiro à Câmara de Vereadores aprova tal valor, o valor não 
interessa pode ser 10 mil, 3 mil, como tem um jornal aqui na nossa cidade 
que recebeu 110 mil reais, teve alguém que recebeu 30 mil reais para 
escrever um livro que simplesmente copiou da internet. Então essas 
subvenções tem que prestar contas, tem que mostrar notas, por exemplo se a 
pessoa tirar um dinheiro para um livro, para editar um livro ele tem que 
mostrar que ele editou tantos volumes aí prestar contas. 

 
O discurso do TONO (DEM) caracterizou-se pela forma amena (sem ataque e com valorização 

do trabalho) que tratou a candidata da situação (TANARA – PT). As respostas evasivas e 
desconhecimento sobre o tema do debate ficaram claros na resposta ao questionamento de Bruno 
Espíndola. Propostas mirabolantes e inexequíveis, também se fizeram presentes.  
- Exemplo do tratamento amigável para a candidata: 
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Só para valorizar a candidata, quero dizer que eu fui o vereador que 
truxe...perdão...que fiz o projeto da marcha para Jesus aqui em Laguna. É um 
evento hoje que quase internacional aqui na nossa cidade que acontece todo 
ano e ao invés de...eu vou agora completar com a Vossa Excelência de fazer 
um projeto de fraldão para cavalo, eu fiz muito projeto bom para a prefeitura, 
todos que eu fiz desde o meu mandato, por os meus três anos de mandato 
nenhum foi recusado, todos foram aceitos e o mais importante, me criei em 
uma família de católicos, não sou um católico assíduo, mas respeito todas as 
etnias e adoro a Igreja Evangélica, por isso eu fiz esse projeto que até hoje é 
um dos maiores eventos que tem hoje em Laguna, depois da festa de Santo 
Antônio. Obrigado. 

 
A pergunta do colega Bruno referiu-se ao fato do município de Laguna ser signatário do Plano 

Nacional de Cultura e suas atribuições para que o município receba recursos federais. Questiona se 
conhece as metas impostas pelo PNC e como serão trabalhadas: 

Realmente eu não conheço essas 53 metas. Se eu dissesse que conhecia taria 
te mentindo. Mas com certeza se é meta do governo federal a gente vai botar 
gente especializada pra que siga e com certeza pra poder trazer a verba pra 
Semana Cultural. 

A proposta da construção de uma cidade “cenográfica” para uso turístico exemplifica o discurso 
igualmente mirabolante:  

É, eu vou responder baseado também na cidade cenográfica de Anita 
Garibaldi aonde nosso plano de governo vai ter guias turísticos ali dentro e 
vai ser uma cidade quase como Laguna e o turista que entrar vai perguntar 
essa aqui é a casa de Anita existe? Existe então, eles vão dar a informação e 
vão levar até a localidade aonde está a verdadeira casa de Anita agora 
acredito que tem que ter mais capacitação dos nosso guias turísticos pra ter 
maior informação porque concordo com você porque aqui não todos mas a 
capacitação é muito, muito pouca muito devagar. Eu tive recentemente em 
porto seguro. E quando a gente sai do hotel já tem 10 ou 15 ou 20 guias 
turísticas que vão acompanhar o casal pra ensinar toda a cidade. Eu, no nosso 
plano de governo isso vai acontecer. 

TANARA (PT) apresentou um discurso pronto, com apelações emotivas somado à dificuldade 
de desvincular-se da gestão em vigor, supostamente mal avaliada. E determinados momentos, 
apresentava-se como uma nova gestão, em outros como continuidade do atual governo: 

Quando a população de Laguna, quando o lagunense ama a sua cidade é isso 
é uma forma de estímulo a cultura, quando nós defendemos a preservação, 
por exemplo, do nosso Palacete Polidoro Santiago por tanto tempo no estado 
de ruína no bairro do Magalhães e hoje já quase 90% restaurado é uma forma 
de dizer Eu Amo Laguna e essa, essa relação existente entre a preservação do 
patrimônio e desenvolvimento da nossa cidade tá totalmente relacionada, nós 
precisamos preservar o patrimônio de Laguna pra que ele seja cada vez mais 
amado e cada vez mais incentivado o turismo na nossa cidade, porque a nossa 
relação cultura-turismo é inerente, eu não consigo separar essas duas ações 
dentro da cidade de Laguna. 

Eu gostaria de dizer que eu sou candidata, e que a partir do dia primeiro de 
janeiro de 2013 seremos um de nós os futuros prefeitos de Laguna. E que o 
que não foi feito não interessa para a futura gestão, interessa o que a futura 
gestão vai fazer por Laguna. E o que eu fiz é espelho da minha vida, o que eu 
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fiz pode ser demonstrado pelo trabalho que eu apresentei perante a Secretaria 
de Saúde, não respondo por outras pastas. 

TANARA (PT) também vincula suas ações próximas às do PT nacional, com atitudes 
participativas: 

Bom, eu defendo em qualquer situação a discussão participativa da 
comunidade, nos colocamos na nossa proposta a realização da Conferência 
Municipal da Cultura em Laguna pra que tenhamos nessa realização o debate 
construtivo de todas as políticas referentes à cultura dentro da cidade de 
Laguna, eu tenho um olhar mas esse olhar não pode ser soberano aos olhares 
que compõem a nossa cidade a nossa cidade ela é tem diversos olhares e 
todos eles têm que ser respeitados. 

  
TRANSCRIÇÃO DO DEBATE 

 
Local: Cineclube Laguna, Casarão do Escritório Técnico do IPHAN 
Data: 05 de setembro de 2012 
Horário: 20:00 horas. 

 
As regras do debate: os candidatos apresentarão suas plataformas de governo para cultura em 

Laguna por ordem definida por sorteio, em até 8 minutos (máximo). Após, quatro “blocos”, para debater 
sobre os principais problemas que afetam a cultura em Laguna. 

No primeiro, foram feitas perguntas de lagunenses entrevistados pela equipe organizadora do 
debate da rede de contatos e nas ruas de Laguna e cada candidato(a) teve um 1min30s para resposta. 

No segundo, candidato pergunta para candidato. Por ordem de sorteio, cada candidato escolheu a 
quem fez a pergunta. O tempo de resposta foi de 2min, com direito a réplica de 2min e tréplica 1min. 

No terceiro bloco, foi a vez do público presente fazer seus questionamentos aos candidatos. 
No quarto bloco, fechando o debate, os(a) candidatos(a), pela ordem do sorteio prévio farão suas 

considerações finais de 3 minutos por ordem alfabética do nome próprio do(a) candidato(a). 
 

PRIMEIRO BLOCO 
Apresentadora: Nosso debate inicia o primeiro bloco com as perguntas que foram elaboradas pelas redes 
sociais, por email, por pessoas que vieram aqui e deixaram...elas estão em uma ordem de um a dez, a 
primeira é feita a todos os de...os aos aos três candidatos, também por ordem de sorteio, ó os mesmos 
papeizinhos depositados de volta, ta! (risos) espero que confiem em mim e a primeira pergunta é: Como 
os candidatos veem a participação do patrimônio cultural nos processos de desenvolvimento de Laguna? 
(pausa) Lembrando agora que é um minuto e meio. Ronaldo Mariano Chaves. 
Ronaldo: Antes do meu minuto e meio, dos órgãos constituídos ou da...abertura referente aos órgãos que 
defende o patrimônio ou toda a cultura. 
Apresentadora: Como os candidatos vêem a participação do patrimônio cultural, patrimônio cultural é 
tudo aquilo que agente produz como cultura, né! 
Ronaldo: Certo 
Apresentadora: Aquilo que vira concretude, do saber fazer, do...as edificações, o que é reconhecido e o 
que não é reconhecido, né! Patrimônio cultural e as relações culturais, nos processos de desenvolvimento 
de Laguna. 
Ronaldo: Veja bem, o...o processo de cultural, do, de Laguna representa o povo açoriano e do povo 
açoriano nasce o jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro criado por D. João VI, né, que conseguiu manter 
esse país unido, né, porque se não fosse na realidade D. João VI não é tão reverenciado na nossa cultura 
né mas se nós reverenciássemos verdadeiros líderes D. João VI foi que manteve esse país da forma que 
que está né, então eu vou dizer assim, ah, tem uma coisa que a cultura açoriana é muito interessante né, 
que é o seguinte, quando hoje as pessoas são CDs dão coisas assim, coisas desse tipo,  antigamente as 
pessoas davam plantas né, plantinhas né, então uma coisa assim que os açorianos tinham quando 
recebiam uma plantinha a primeira coisa que eles faziam davam a muda para o vizinho não por 
solidariedade mas por egoísmo porque se morresse a planta que eles tinham em casa eles tinham como 
pedir no vizinho né, então nós temos um grande número de plantas aqui, a botânica na nossa cidade 
principalmente no perímetro urbano é muito grande né, então nós precisaríamos fazer um inventário aqui 
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dessas dessa botânica aqui porque nós temos plantas aqui que vieram da Europa, vieram da Ásia, vieram 
da África né, então é a questão cultural é tão importante pra nós que, porque nós acabamos fazendo coisas 
que nem soubemos como  estamos fazendo mas fizemos por que recebemos de nosso pais, nosso avós né, 
coisas assim desse tipo. 
Platéia: (palmas). 
Tono Laureano: É o incentivo a gestão pública tem que valorizar mais a cultura e mais o imaterial, mais 
o boi de mamão e outras culturas que foi citada pela pela candidata Tanara, como a rira de birro e outros e 
outros e outros é é eventos que agente tem que ter.  Eu costumo dizer o seguinte: agente vai ver um filme 
que é...lá em casa eles me criticam muito porque eu sento na televisão pra ver um filme eu vejo qualquer 
filme, ninguém gasta dinheiro com filme ruim ou filme bom, então a cultura é a mesma coisa, uma 
criança faz um, um, um boi de mamão feito de  material reciclado e tem um boi de mamão que é feito 
com material próprio, tem que dar valor pros dois, então eu acho que o incentivo começa pela 
administração pública. 
Tanara: Bom, eu entendo, extremamente importante a preservação do patrimônio cultural como forma de 
que agente possa trabalhar um processo de desenvolvimento da nossa cidade, a exemplo de varias ações 
promovidas pelo IPHAN, é, através da Lei Rouanet, através de, de eventos de restauro de obras 
importantes que nós temos no município, nós desenvolvemos a capacidade do nosso município de 
também arrecadar mais visitações, mais incentivos à promoção da nossa cidade na forma econômica e na 
forma social. Quando a população de Laguna, quando o lagunense ama a sua cidade é isso é uma forma 
de estímulo a cultura, quando nós defendemos a preservação, por exemplo, do nosso Palacete Polidoro 
Santiago por tanto tempo no estado de ruína no bairro do Magalhães e hoje já quase noventa por cento 
restaurado é uma forma de dizer Eu Amo Laguna e essa, essa relação existente entre a preservação do 
patrimônio e desenvolvimento da nossa cidade tá totalmente relacionada, nós precisamos preservar o 
patrimônio de Laguna pra que ele seja cada vez mais amado e cada vez mais incentivado o turismo na 
nossa cidade, porque a nossa relação cultura-turismo é inerente, eu não consigo separar essas duas ações 
dentro da cidade de Laguna. 
Apresentadora: Tanara, qual a relação que a senhora faz entre a preservação do patrimônio cultural, 
preservação do ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população lagunense? 
Tanara: Bom, é um pouco daquilo que a gente já estava conversando agora pouco: a preservação do 
nosso patrimônio, ele embeleza a cidade. Quando nós vivemos numa cidade mais bela, nos somos mais 
felizes, e isso desenvolve em nos esse amor maior pela nossa cidade. E, tudo isso tá relacionado com o 
crescimento da nossa cidade. Eu faço uma relação completa entre os eixos, porque não haverá 
possibilidade nenhuma de nós desenvolvermos ainda mais a nossa cidade, se nós não trabalharmos 
fortemente esse amor pela identidade nossa com a nossa cidade. Nós somos, no estilo meio popular de 
falar, bairristas. Bairristas no sentido de defendermos nossa cidade em qualquer situação. E com esse 
amor que nos temos pela nossa cidade, é extremamente importante valorizar o que nós temos, cuidar, e 
isso tudo, tratar o ambiente com mais amor e mais respeito. Eu acho que isso tudo está relacionado com o 
desenvolvimento melhor de Laguna. 
Apresentadora: Antônio César, como as escolas da rede pública municipal podem desenvolver 
sentimentos e atitudes da comunidade escolar para com o patrimônio cultural? 
Tono Laureano: Bom, acredito que, trazendo a família para dentro da escola e formando novos 
professores, dando curso pros professores pra poder incentivar os alunos a ter mais cultura, a ter mais 
amor pela arte. Mais tem que trazer a família pra dentro da escola, pra incentivar os filhos junto com os 
professores, e, principalmente formar professores especializados nessa área. 
Apresentadora: Qual a sua proposta pra melhorar a infraestrutura dos pontos turísticos de Laguna como: 
Farol de Santa Marta, centro histórico, molhes da barra, pedra do frade, lagoa de Santo Antônio? 
Ronaldo: Como eu já falei anteriormente, a Pedra do Frade eu entendo como um monumento megalítico, 
então, seria catalogado ele NE, e nós poderíamos até trazer verbas internacionais. Quais mais..? 
Apresentadora: ... como Farol de Santa Marta, Centro Histórico, Molhes da Barra, Lagoa de Santo 
Antônio 
Ronaldo: Bom, os ausentes normalmente não são presentes e os índios falavam que  o seguinte: que nos 
mortos nós não devemos falar né, e a cultura indígena diz que não falamos mais nos mortos pra eles não 
vim. Mas eu gostaria de falar que eu dependo do Everaldo, porque o governo do estado diz que vai 
asfaltar a estrada e nunca vem isso, então eu precisaria que o governo do estado asfaltasse a estrada que 
liga o farol, pra nos podermos ter uma melhor infraestrutura por lá né?!. Então eu acionaria juridicamente 
o governo do estado pra que ele cumprisse a baboseira dele que diz que vai asfaltar e não asfalta nunca. 
Isso aí. Desculpa...? 
Apresentadora: Centro Histórico, Molhes da Barra... 
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Ronaldo: Bom, do centro histórico, uma eu disse, nos teríamos que criar uma vida noturna aqui, para que 
isso aqui não fique um lugar de drogados, como em todas as cidades grandes. Os centros das cidades 
estão abandonados né?! São Paulo gastou agora muito dinheiro lá com a Cracolândia e a Cracolândia é 
um lugar histórico, é um lugar bonito, né. Todas as vezes que vou lá olho aqueles prédios e acho eles 
bonito né. Então, não podemos deixar que o nosso Centro Histórico vire uma Cracolândia, né?! Porque, 
devido a essa política do governo Lula... 
Apresentadora: Ronaldo, Laguna é um reduto de comunidades de pescadores. Como você pensa em 
atrelar a cultura da pesca artesanal ao turismo? 
Ronaldo: Veja bem, nós temos uma cultura de produção de canoas, que era feito lá em Campos Verdes 
que as pessoas esqueceram. As quilhas dos barcos, eles são curvados, e as pessoas deveriam perguntar 
como faziam essa quilha se nos não tínhamos ferramentas, por exemplo. Então, só pra ter uma ideia, eles 
colocavam uma tora dentro d’água, e colocavam uma pedra em cima, e essa tora se torcia, e eles cortavam 
esses pedacinhos e encaixavam ali para fazer as quilhas dos barcos. E isso é uma cultura esquecida. 
Então, dentro da minha cultura dos museus, né, que eu digo, museus são empregabilidade, porque cada 
museu vai ter dez, quinze funcionários, e nós precisamos de empregabilidade no nosso município. Quem 
sabe a gente não resgata o museus da construção naval ou da construção de barcos artesanais e quem sabe 
a gente busca esses pescadores, essas pessoas que tem oitenta,  oitenta e cinco e anos, e eles ensinem pra 
nos o que nos não soubemos, o que nós esquecemos.  Porque a nossa cultura vai se perder. se n[os não 
pegarmos essas pessoas idosas... Porque a nossa cultura o que que é? É CD, DVD, shopping, e 
politicamente desvio de verba. É só isso. Os políticos só querem dinheiro, desviar verba, desviar verba. 
Até eu gostaria de perguntar pro pessoa que tá aqui o que que a Câmara dos Vereadores fez quando o 
Célio Antônio desviou verba do... 
(tempo esgotado) 
Apresentadora: Antonio César (Tono)... Hoje se fala muito em economia criativa. Laguna possui 
inúmeros produtos que envolvem saberes tradicionais, como: rendas, crivos, bordados, crochês, 
tapeçarias, apetrechos de pesca, tarrafas, redes, pinhel, entre outros, embarcações tradicionais a remo, a 
vela... Como você pretende, no seu governo, organizar e fomentar essas atividades e saberes que estão se 
perdendo? 
Tono Laureano: Bom Gisele, o nosso plano de governo tem e vai ser colocado uma subprefeitura em 
cada região. Essa subprefeitura vai ter uma pessoa, que vai organizar, várias pessoas, onde ele vai 
cadastrar cada segmento destes que tu comentasse aí, pra ter uma regulamentação ao qual vai chegar pra 
prefeitura aonde no setor competente vai regularizar cada embarcação dessa, cada arte de pesca dessa. E 
nós vamos saber de todos, quem tem, quem não tem. E vamos ter um profissional habilitado pra poder 
instruir, pra poder eles não fazer uma pesca predatória, pra poder não ter uma embarcação que lá na 
frente, vai matar um ou outra pessoa. Então, eles vão ter pessoas especializadas pra poder ajudar eles 
nisso.  
Apresentadora: Tanara, Laguna possui um celeiro de artistas: músicos independentes, grupos e bandas 
musicais, grupos de teatro, artistas plásticos e audiovisuais, literatos, poetas, fotógrafos, entre outros. 
Como o seu governo dará condições para que estes grupos permaneçam atuantes e vivendo com 
dignidade? 
Tanara: Bom, nós discorremos na nossa proposta do plano de governo o incentivo às bandas musicais, 
aos corais, aos músicos e o incentivo à produção literária, artes cênicas e plásticas, com fortalecimento da 
cultura local. As bandas, os corais, os cantores, os artistas que a nossa cidade tem, e que são vários, 
merecem todo o apoio da administração. Eu entendo que isso é marca da cidade, e justifica o apoio, por 
exemplo, à que o Coral Santo Antônio dos Anjos da Laguna possa representar Laguna nos municípios 
vizinhos, levando o nome de Laguna à essas apresentações. E faz parte da responsabilidade da 
administração apoiar essa divulgação de Laguna. Nós temos no nosso município, vários artistas, vários 
entidades que trabalham as artes cênicas, as artes plásticas, trabalham em madeira, vários artistas de nome 
e renome. Tivemos Chachá,  que foi um grande artista da pintura. E a nossa estratégia seria de valorizar, 
premiar, inclusive com a publicação e discutir pra laguna a criação da Academia Lagunense de Letras, 
para um incentivo a esses artistas que trabalham as obras literárias no nosso município também. 
Apresentadora: Tanara, na maioria das vezes os eventos culturais são realizados nos horários opostos ao 
comercial, e preferencialmente a noite. Como aumentar a mobilidade dos lagunenses do interior e 
periferia dos centros urbanos, para que os mesmos tenham mais condições de acesso?  
Tanara: Nós achamos extremamente importante fazermos uma grande discussão sobre o trafego, o 
trânsito e o transporte coletivo na nossa cidade. Colocamos como compromisso a realização dessa 
discussão com profissionais responsáveis habilitados que  apresentem uma proposta para o município de 
laguna  que discorra sobre o trânsito, o tráfego, e o transporte coletivo. O nosso transporte coletivo ele é 
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precário, ele não permite que o interior visite o centro da cidade, principalmente nos horários noturnos, e 
isso tem que ser rediscutido. Nós precisamos de transporte com mais qualidade, com preço menor, e com 
sistemas que permitam que as pessoas também utilizem mais o transporte coletivo e menos os carros. A 
nossa cidade não e diferentes das demais onde o numero de veículos já é cinquenta por cento o numero da 
população. E nós temos fatores que dificultam o estacionamento na nossa cidade. Então tudo isso tem que 
ser discutido, discutido na proposta de melhorar, de facilitar, colocação de sinaleira nas vias publicas, se 
houver indicação de necessidade, discussão de um ponto especifico pra estacionamento, fora da área 
central, próximo a ela. E principalmente, reorganização do sistema de transporte coletivo, com prazo 
inclusive pra que os ônibus tenham validade de uso, se eu posso usar a expressão dessa forma.  
Apresentadora: Tono, hoje um dos grandes problemas, a fruição cultural, além da falta de oportunidade 
e acesso, é a falta de conhecimento e valorização dos bens culturais diferenciados, diversos. Somos 
massacrados por uma cultura hegemônica imposta, onde os produtos nacionais e principalmente locais 
são preteridos. De que forma o município pode atuar para a formação do público, este entendido como 
consumidor e produtor de cultura? 
Tono Laureano: Bom, eu acredito que a administração pública tem que tomar essa iniciativa 
principalmente pela fundação de cultura. Fazendo o quê? Se reorganizando, organizando os lucros, pra ter 
uma maior renda, pras famílias que dão desenvolvimento de produto, e tentar inibir os produtos que vem 
de fora e sim os nossos da terra para que nós podemos ter uma maior rentabilidade para as pessoas 
carentes.  
Apresentadora: Laguna fez adesão ao Sistema Nacional de Cultura, para tanto, deve possuir o CPF da 
cultura, que é composto por conselho, plano e fundo municipal de cultura. Qual seu conhecimento n 
sistema municipal de cultura e como pretende garantir a participação popular e democrática na construção 
e gestão deste CPF? 
Ronaldo: Pra mim isso é uma novidade, eu não sabia mais dessa falcatrua que foi criada aí. Isso deve ser 
pra desviar mais verba, né?! (Risos da plateia) Mas... não... é! Porque se cria coisa, coisa, e não se faz 
nada, né?! E, eu acho o seguinte: CPF da cultura, eu não sei isso mesmo não. Mas deve ter bastante 
dinheiro, e se tiver dinheiro, eu vou administrar ele com rigor, e se for destinado pra cultura, eu vou 
aplicar na cultura. Porque, vejam só: é tão bonito a gente falar em cultura, mas, o IBAMA destruiu a orla 
que foi construída, ali, há mais de cem anos pelo Bianchini na orla, nem a Marinha, que foi, destruiu o 
píer ali, as pedras. Faz cento e dez anos que foi colocado, o IBAMA foi lá e destruiu. A Marinha fez um 
píer, eu pergunto: aonde tava a Câmara de Vereadores quando deixaram tirar as pedras da beira do cais? 
Aonde estava o poder executivo, que agora vem com novidade, dizer que é novidade. Isso é continuação. 
Seu Tono, o senhor tá aí há muito tempo no poder, eu te pergunto: o que que fizeram, nós tínhamos uma 
chaminé no município, representa a cultura dos combustíveis fósseis. Foi destruída lá. Nós tínhamos um 
único engenho de arroz no porto, foi destruído.  Aonde estava o poder executivo, aonde estava a Câmara 
de Vereadores? Não fizeram nada. E se vier verba aí do CPF, vão desviar! Não tem dúvida que vão 
desviar! E é só assim. Eu queria dizer pra vocês a grande contribuição dos políticos para o mundo foi a 
criação da palavra ladrão. 
Plateia: (palmas). 
Apresentadora: A gente vai pras últimas três perguntas. Tanara, a cidade hoje possui um restaurante 
escola. É destino turístico tanto pelas belezas naturais quanto pelo patrimônio cultural. Este, fator 
essencial para quebrar a sazonalidade. Qual o plano do seu governo para desenvolver a dita indústria 
gastronômica de Laguna? 
Tanara: Bom, além das outras estratégias de desenvolvimento na área turística de Laguna, eu acho que 
Laguna é extremamente rica na área gastronômica, e nós precisamos trabalhar a exploração, entre aspas, 
dessa forma de trazer pra Laguna um maior desenvolvimento. A gastronomia cultural da nossa cidade, ela 
traz inúmeras alternativas: desde o tradicional peixe, até as coisas típicas de nosso interior, as nossas 
comidas, doces. E nós pensamos além do restaurante da escola, de trabalhar esse espaço no próprio 
Mercado Público. Eu vejo o espaço do Mercado Público hoje, infelizmente sem aquele olhar de 
atratividade, tanto nossa quanto do turismo. As pessoas, nós mesmos, não temos o hábito de ir ao 
Mercado Público, de vê-lo como um espaço cultural, de um espaço de exposição da economia do 
município. E nós trazemos a proposta de utilizá-lo não somente na área gastronômica, mas de utilizá-lo 
também na área artesanal. Ali temos as bancas, não só para o comércio do peixe da nossa cidade, do 
comércio artesanal, mas também a cultura da comida, mesmo, tradicional de Laguna e das artes de 
Laguna.  
Apresentadora: Ronaldo, quais os projetos de incentivo à cultura que estão previstos em seu governo? 
Explicite a demanda que irá atender. 
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Ronaldo: Demanda parece que tem a ver com dinheiro, eu vou responder, eu vou terminar a minha 
última...  
Plateia: (palmas). 
Apresentadora: Por favor, se atenha à proposta. 
Ronaldo: A minha última colocação... 
Apresentadora: Sem acusações, por favor!  
Ronaldo: ... eu vou falar de cultura. Posso falar de cultura? 
Apresentadora: À proposta, sem ataque à qualquer tipo de governo.  
Ronaldo: Posso falar de cultura? os políticos contribuíram com a palavra ladrão, porque em Roma 
Antiga, os grandes políticos, eles andavam com o que hoje nós chamamos de guarda-costas, e chamavam 
latronis, naquela época. Então eles andavam com os latronis,  então quando eles passavam nas feiras 
livres, né?! E passava o político e passava vários latronis, e aí sumia as coisa das bancas, ia sumindo tudo. 
E aí o povo perguntava um pro outro:  

- Aonde foi parar as coisas que estava aqui?  
E os comerciantes diziam: 
- Foi os latronis que levaram!  
E os latronis não poderiam ser nem julgados, porque, como hoje, como a história antiga é a 

mesma de hoje, né?! Ficha limpa é uma piada, né?! Então, digo-lhes o seguinte: latronis  virou ladrão. 
Então, isso vem do latim. Então, essa é a contribuição política que os políticos antigos deram à formação 
da palavra ladrão. Desculpa, mas eu quero responder a pergunta.  
Plateia: (palmas). 
Apresentadora: Quais os projetos de incentivo à cultura que estão previstos em seu governo?  
Ronaldo: A minha previsão de incentivo à cultura, a criação de quinze museus, né?!  Mas eu pretendo 
criar o casamento da Anita Garibaldi. (Risos). Anita Garibaldi vai casar todo dia, (...) 
Apresentadora: Em algumas cidades, é comum o incentivo à projetos que levam cinema, teatro e música 
para a população. Qual sua previsão de recursos e incentivos para esses projetos? 
Tono Laureano: Hoje aqui, Gisele, já temos um cinema que passa todas as quartas-feiras que é de graça. 
Então, o incentivo tem que vim baseado, acredito que até, o Iphan trazer mais incentivo pra teatro e não 
dizer que não cobra a entrada, mas um quilo de alimento, ou um incentivo dessa maneira para que o lote 
aonde foi feito o teatro, aonde vai ser feito o cinema, pra que chame o povo lagunense, pra que veje o seu 
filho, ou que veja o seu irmão, ou que veja qualquer parente fazendo aquela arte ali, tando com seu grupo, 
incentivando o seu grupo, então, a Prefeitura Municipal tem que incentivar dessa maneira sem cobrar 
nada do povo.  
SEGUNDO BLOCO 
Apresentadora: Agradeço à todos por ter participado do primeiro bloco. No segundo bloco, candidato 
pergunta à candidato. Por ordem de sorteio.  
Apresentadora: candidato, você pode fazer sua pergunta. 
Tono Laureano (pergunta): vou perguntar para o candidato Ronaldo, quais as suas propostas para o 
plano de polarização imaterial?  
Ronaldo (responde): ah, como eu disse, o casamento de Anita que seria uma forma de que nós 
poderíamos arrecadar fundos pra o grupo de teatro, porque se nós criamos, transformarmos um grupo de 
teatro, ou vários grupos de teatro eu não tenho, eu não tenho, porque como eu não domino  a maquina 
municipal as vezes me falta algum conhecimento, sobre os grupos que existem no município. Então se 
nós criarmos uma autarquia que represente o teatro na nossa cidade, nós podemos buscar fundos e se a 
Anita casasse todo dia...Todo dia ela casasse... Nós poderíamos vender a fantasia do padre, poderíamos 
vender a fantasia da Anita, as fantasias das testemunhas para os turistas e esses fundos iriam direto para o 
grupo de teatro, e ai nós valorizaríamos a cultura imaterial que o nosso amigo se refere. Mas eu pergunto 
Tono o que a câmera de vereadores fez esses anos todos? 
Tono Laureano (réplica): o Ronaldo o que a câmera de vereadores fez esses anos todos, toda a 
associação, todo o grupo de... Teatral que foi lá pedir , que foi lá pedir ajuda, foi dada para todos eles. 
Ronaldo: É por isso que Laguna deve 3 milhões de subvenções... 
Apresentadora: Por favor, seu candidato, sem acusações... 
Ronaldo (tréplica): Está nos jornais. 
Apresentadora: Por favor, não é esse o objetivo. Assim a questão de replica e treplica, quem solicita é 
quem se sente lesado ou não. Não a necessidade do conr... (risos). Quanto menos replica e treplica tiver 
melhor. 
Ronaldo: Eu gostaria de falar. Por essa cultura de que somente subvenções resolvem como o nosso 
amigo, que Laguna é o maior devedor de subvenções do estado, nós devemos 3 milhões de subvenções 
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que não foi prestado conta, para alguns aqui nem tanto sabe o que é subvenção . Subvenção é o seguinte, 
uma ONG ou qualquer organização pede um dinheiro pra prestar, fazer alguma coisa, uma peça teatral, 
um baile, um evento, qualquer... O meu amigo Barreiros lá já fez algumas coisas disso. Então o que eu 
diria, a pessoa pede o dinheiro a câmera de vereadores aprova tal valor, o valor não interessa pode ser 10 
mil, 3 mil, como tem um jornal aqui na nossa cidade que recebeu 110 mil reais, teve alguém que recebeu 
30 mil reais  para escrever um livro que simplesmente copiou da internet. Então essas subvenções tem 
que prestar contas, tem que mostrar notas, por exemplo, se a pessoa tirar um dinheiro para um livro, para 
editar um livro ele tem que mostrar que ele editou tantos volumes ai prestar contas. 
Apresentadora: Ronaldo você pode escolher um candidato para fazer perguntas. 
Ronaldo: Eu posso, não pode ser para a secretaria de cultura... 
Apresentadora: Não, é um debate entre candidatos a eleição. A secretaria de cultura não esta 
concorrendo ao processo seletivo da cidade. 
Ronaldo: Mas ela representa... 
Apresentadora: Esse é um debate eleitoral dos candidatos à prefeitura da cidade. 
Ronaldo: Tem que fazer uma pergunta sobre cultura? 
Apresentadora: Isso. 
Ronaldo (pergunta): Doutora Tanara, a senhora não acha que o nosso calçamento que estava no 
polígono tombado, também representava um patrimônio cultural, quando vocês arrancaram as pedras ai e 
deixaram colocação desse calçamento, você acha que isso ai não descaracterizou o nosso patrimônio 
histórico? Apesar de que eu entendo que a obra foi feita pelo IPHAN, mas a prefeitura deu a licença, deu 
o alvará, se a prefeitura se negasse a dar o alvará, e com a retirada de todo à caracterização da nossa 
cidade? 
Tanara (responde): Bom, toda a obra para ser realizada, ela principalmente no centro histórico que tem 
parte de referencia tombada como patrimônio ela precisa de autorizações de órgãos responsáveis, e sendo 
dessa forma todo o projeto passa por esses critérios e a repavimentação do centro histórico sofreu esse 
processo e ouve uma autorização para tanto. Eu não vejo como obra a ser preservada, lajotas no centro 
histórico. Eu entendo a pavimentação com paver muito mais adequadas à história da nossa cidade do que 
lajotas de concreto, e acredito que o trabalho embeleza, eu acho que ações desse tipo devem ocorrer mais 
na nossa pavimentação. Nós precisamos inclusive adequar a nossa pavimentação de modo que ela seja 
acessível para cadeirantes e é muito difícil para uma pessoa empurrar um carrinho de bebê, imagina andar 
em uma cadeira de rodas, com um sistema de pedras que por vezes é mais difícil. Então a colocação de 
paver ela é sim importante e nós defendemos esse processo por entender que além de embelezar ele dá 
mais conforto às pessoas que precisam transitar e que têm dificuldade na sua mobilidade. 
Ronaldo (réplica): Doutora, mas eu não me referi somente aos pavers, eu me referi à retirada da calçada 
da casa de Anita que era constituída de pedra e foi colocado uma... um calçamento, entre aspas eu não sei 
o nome “umas pedras previamente cortadas”. Eu tenho fotos da casa de Anita e descaracterizou 
totalmente, nós perdemos a cultura, que era feito... que era colocado blocos, pedras em cima do barro e 
aquilo ali representava a cultura e eu não vejo nenhum cadeirantes andando na calçada de Anita. Eu acho 
a rampa extremamente necessário, extremamente necessário. 
Tanara (tréplica): Eu vou reforçar a questão de que todo o processo de restauro de obra no centro 
histórico, principalmente na referencia que foi feita aqui com relação à casa de Anita, passa por um 
processo de aprovação e si os órgão competentes autorizaram a realização desse, desse processo é porque 
ele estava adequado, estava dentro das regras, se não, não seria aprovado e não é porque não se vê uma 
pessoa andando no local que ela não tem direito de andar nesse local, seja a pé, seja na cadeira de rodas, 
seja no carrinho de bebê, seja com o uso de qualquer tipo de acessório como uma muleta ou uma bengala. 
Então nós precisamos sim permitir que esse acesso ocorra porque todas as pessoas têm direito ao transito 
e a circulação dentro de nosso município. 
Apresentadora: os três candidatos. Tanara você pode escolher um candidato para fazer pergunta. 
Tanara (pergunta): eu vou perguntar ao candidato Tono Laureano da seguinte forma: o prédio do Cine 
Mussi é um importante monumento cultural de laguna e ele foi adquirido pelo IPHAN e esta sendo hoje 
restaurado. Qual o seu projeto para utilização desse espaço com o resgate da cultura? E de que forma? 
Tono Laureano (responde): bom, primeiro promover novamente os encontros com as escolas 
municipais e estaduais não só aqui do município como também, como antigamente vinham de outras 
cidades de outras localidades. Ter novamente aquele cinema de domingo tanto na parte da tarde como na 
parte das seis como parte das oito. E principalmente a cultura ali dentro, os grupos de teatro, grupo de 
dança, incentivar para que possa ter mais cultura mais é... a família mais unida junto com os seus filhos. 
Tanara (réplica): bom é... Acrescentando aquilo que o candidato colocou na proposta de nós termos um 
calendário turístico em Laguna anual e mensal para que nós tenhamos de janeiro a dezembro eventos 
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acontecendo na  nossa cidade, nós precisamos utilizar... Discutir a gestão do uso do espaço do Cine 
Teatro Mussi e abrir a possibilidade de ali realizarmos eventos musicais, por exemplo, encontros. 
Participamos anteriormente da nossa cidade com eventos de composições de canções, participamos da 
nossa cidade com encontros de danças e todos esses trabalhos nós gostaríamos de estar trazendo 
novamente para Laguna, inclusive com apresentações de corais utilizando o espaço, já que a acústica do 
Cine Mussi ela é de uma perfeição enorme e nós precisamos utilizar esse espaço também para esse tipo de 
atividade, além da apresentação de peças nacionais, eu acho que a nossa cidade precisa passar a ser rota 
dos artistas nacionais. É nós já estamos cansados de termos que ir à Florianópolis ou a Porto Alegre para 
poder assistir uma peça, porque a nossa cidade fica sempre como ponte aérea e nós queremos que o nosso 
teatro que é tão bonito, e que vai ser realmente a melhor casa de cultura de Santa Catarina, nos ofereça 
essa possibilidade também de uso. 
Tono Laureano (tréplica): eu concordo com a vereadora... Candidata Tanara, sem contar que cine teatro 
Mussi passou muita gente importante de Laguna que hoje tá no exterior, que hoje tá no nosso Brasil, que 
saiu de formação do nosso cine Mussi do nosso teatro, e antigo cine Mussi. Também concordo com ela. 
Apresentadora: mais uma rodada de perguntas de candidato para candidato. Ronaldo pode escolher o 
candidato que você quer fazer a sua pergunta. 
Ronaldo (pergunta): Tono, você sabia que Garibaldi foi expulso de Laguna porque degolou um padre? E 
que... (risos) é história meus amigos, é história. O Garibaldi foi expulso de Laguna porque degolou um 
padre isso ai é história não adianta. E você sabia que quando os açorianos vieram... uma leva de açorianos 
vieram lá dos açores né, porque os açorianos vieram pra cá porque houve um terremoto lá e teve muita 
fome lá, então o governo autorizou  que eles viessem para cá. E eles vieram em diversos barcos e como o 
povo da Laguna ficou temeroso que ia faltar alimentos, os portugueses deram um tiro de canhão nos 
barcos e morreu seiscentos açorianos aqui na nossa praia e ai então eles desceram pro sul... 
Apresentadora: você poderia ser um pouco mais conciso com a pergunta. 
Ronaldo (pergunta): pro sul, pro sul e ai se formou Araranguá e todos esses... Sombrio, dessa coisa. O 
que você pretende fazer para resgatar essa cultura que não é oficial, porque a cultura oficial é contada 
para quem esta no poder né e quem esta no poder não gosta de contar coisas feias. O que você faria para 
resgatar essa cultura que não é contada? 
Tono Laureano: eu não entendi a pergunta... 
Plateia:(risos). 
Ronaldo (pergunta):  então eu lhe faço de novo, eu fiz uma explanação de algo que esta nos livros mas 
não é conhecido. Eu lhe pergunto o que você faria para resgatar a cultura que não é popular que... a 
cultura histórica porque estamos falando de um momento histórico aqui né, então o que você faria para 
resgatar , de que forma você estimaria o povo a universidade os jovens a recontar a nossa história. De que 
forma... qual os mecanismos que você usaria, você daria dinheiro, subvenções? 
Tono Laureano (responde): talvez de eu tivesse dinheiro e subvenção talvez daria para fazer um mega 
evento para poder fazer, infelizmente a prefeitura não tem esse tipo de subvenção quem tem é o governo 
do estado e o governo federal. Agora para resgatar... Se é que eu entendi a sua pergunta... Para começar 
Garibaldi não foi expulso porque degolou um padre, foi expulso porque perdeu a guerra. Outra coisa, já 
existe hoje o evento que teve a tomada de Laguna, pois tem a republica de Laguna, talvez no meu 
governo se eu for eleito vai mudar o nome, mas o resgate é esse ai, não tem outro. Obrigado. 
Ronaldo (réplica): você não resgataria a cultura do Brito, de toda a sua família que ficou renegada aqui? 
Tono Laureano: mas você não perguntou do Brito, perguntou do Garibaldi. 
Ronaldo: mas você... 
Plateia: (risos). 
Ronaldo: a pergunta que lhe fiz eu lhe disse o que qui você resgataria a cultura, você não disse que 
resgataria, você disse que faria um mega evento, e você taria levando a mesma cultura, taria contando a 
cultura que é contada. Se não faria nada então! Diga – não faria nada, não sei fazer nada. 
Tono Laureano (tréplica): eu não disse que faria um mega evento. Se tu me perguntas sobre Brito 
Peixoto ai eu diria: não, vamos ver o que ele fez para Laguna e vamos fazer um evento para ele. Mas você 
me perguntou de Garibaldi, degolou um padre... 
Plateia: (risos). 
Tono Laureano: desculpe, obrigado. 
Ronaldo: A história real é feia né... 
Apresentadora: por favor, Ronaldo. Tanara você pode fazer a pergunta para o seu candidato. 
Tanara (pergunta): tá, a pergunta então vai para o Ronaldo, a respeito das bandas musicais. As bandas 
mus... de música do nosso município, a banda união dos artistas e a banda Carlos Gomes são verdadeiros 
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patrimônios culturais de nossa cidade. Qual o seu projeto para manutenção e para o crescimento dessas 
unidades. 
Ronaldo (responde): eu não faria nada Célio Antônio fez, porque o Célio Antônio faliu, não deu 
contribuição nenhuma para essas bandas. Eu como eu disse o meu projeto inicial é transformar todos os 
eventos em autarquias, porque autarquias, se nós transformamos em autarquias ou fundações eles terão 
capacidade de buscar recursos né, seja da lei Rouanet seja do imposto de renda, seja qual outro fundo que 
consiga. Então basicamente seria isso, criar vida porque as bandas estão falidas, estão nos farrapos, 
porque em oito anos de governo me parece que a secretaria da cultura só... sei lá eu... desviaram todo o 
dinheiro ai do evento que veio ai não sei, para a formação do... Tem um processo ai contra o Célio de 
oitocentos mil real que foi desviado da ultima... 
Apresentadora: real não, reais... 
Ronaldo: é mil reais né... então eu to aprendendo, eu tô preciso aprender português, o meu português tá 
meio ruinzinho né, é que eu fico tão indignado com esse "lalala" vai fazer, não vai fazer. Não fizeram 
nada, oito anos não fizer u nada nos estamos na penúria, agora vem com “babababababa” a câmera de 
vereador com “babababababa” não fez nada, que que é isso e o povo aqui e o Everaldo um... que que eu 
vou dizer para ele agora, ele botou vinte carros a andar ai na cidade para dizer que não ia ter esse evento 
aqui, eu tinha dois minutos na radio, falei nos meus dois minutos para todo mundo vir aqui e o Everaldo 
coloca vinte carros na cidade em todos os pontos para dizer que o evento não tem... oh, isso é um baita de 
um covarde ou eu quero... Covarde... 
Plateia: (palmas). 
Ronaldo: covarde, covarde...  
Apresentadora: gente, por favor. 
Ronaldo: mas eu também gostaria de uma salva de palmas pela coragem no Tono e da Tanara de estar 
aqui presente. 
Tanara (réplica): bom gente, as bandas são parte da história de Laguna e esse patrimônio ele deve ser 
preservado e mantido sim, incentivada a sua manutenção, é talvez não seja do conhecimento do 
candidato, mas as bandas de Laguna recebem incentivo municipal sim e não é de hoje, esse incentivo já 
data de vários anos já, mas nós pretendemos um pouco mais que esse incentivo. Nós pretendemos 
também a utilização dessas entidades nas ações que o município desenvolve, nós precisamos fazer com 
que essas bandas representem Laguna fora daqui e nós podemos inclusive trazer para Laguna um grande 
encontro de bandas, estabelecer relações para esse encontro, leva as nossas bandas para fora daqui 
representando a nossa cidade, utilizá-las nas inaugurações publicas, utilizá-las nos eventos da semana da 
pátria, por exemplo, quando nós praticamos aqui na nossa praça a homenagem à bandeira a homenagem a 
semana, utilizar as bandas nesses eventos para que eles se tornem cada vez mais conhecidas, trabalhar a 
escolinha de formação de músicos, incentivando e dando bolsas a alunos para que eles estudem nessas 
escolinhas e não se perca essa marca tão forte da nossa cidade, da nossa área artística. A nossa cidade tem 
uma veia artística muito destacada, eu creio que Deus teve um olhar muito complacente com Laguna, 
dotou ela de inúmeras obras de belezas naturais e, além disso, ainda colocou aqui um povo extremamente 
criativo e artístico e nós precisamos valorizar cada vez mais e incentivar esses agentes tão importantes da 
nossa historia. 
Apresentadora: Tanara pode fazer a pergunta para o seu candidato. 
Tanara: já fiz agora. 
Apresentadora: a perdão. Ronaldo já fez a pergunta? A já fez, pirei... Desculpa. 
Tono Laureano (pergunta): vou fazer para a candidata Tanara que ainda não foi feito. Candidata Tanara 
como o município pode ampliar as nossas festas religiosas para a valorização da cultura? 
Tanara (responde): bom, quem conhece algumas cidades do estado de Santa Catarina, por certo conhece 
Nova Trento, e quem conhece Nova Trento hoje e conheceu há quinze anos, dezesseis anos atrás sabe da 
diferença, o que é o turismo religioso dentro de uma cidade, o que promoveu o crescimento daquela 
cidade, o fato de trabalhar o turismo religioso e Laguna, ela é também uma cidade que detém essa 
tradição. Nós temos aqui além da Nossa Senhora da Glória, Santo Antônio, Nossa Senhora dos 
Navegantes, festa do divino e varias outras festividades culturais religiosas acontecendo. Se nós formos 
olhar pro lado não só da igreja católica, mas da igreja evangélica nós também temos varias igrejas 
evangélicas no nosso município, as quais também tem atividades culturais de encontros, que precisam 
também na nossa administração serem incentivados e valorizadas. Nós podemos promover na nossa 
cidade encontros em determinados meses do ano de grupos evangélicos, nós precisamos promover porque 
nós precisamos trabalhar não só um lado religioso, mas todos eles, nós temos dentro de Laguna uma 
grande cultura também dentro da área espírita e nós podemos estar promovendo aqui esse encontro 
também, com palestrantes nacionais que venham aqui celebrar o aniversario, os encontro interessantes 
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que são bons para a nossa, o nosso desenvolvimento e tudo isso na lógica de promovermos ações 
mensalmente e ao ano inteiro para atrair para a nossa cidade mais turismo e mais desenvolvimento. 
Tono Laureano (réplica): só para valorizar a candidata, quero dizer que eu fui o vereador que 
truxe...perdão...que fiz o projeto da marcha para Jesus aqui em Laguna. É um evento hoje que quase 
internacional aqui na nossa cidade que acontece todo ano e ao invés de...eu vou agora completar com a 
vossa excelência de fazer um projeto de fraldão para cavalo, eu fiz muito projeto bom para a prefeitura, 
todos que eu fiz desde o meu mandato, por os meus três anos de mandato nenhum foi recusado, todos 
foram aceitos e o mais importante, me criei em uma família de católicos, não sou um católico assíduo, 
mas respeito todas as etnias e adoro a igreja evangélica por isso eu fiz esse projeto que até hoje é um dos 
maiores eventos que tem hoje em Laguna, depois da festa de Santo Antônio. Obrigado. 
TERCEIRO BLOCO 
Apresentadora: vocês querem ir ao banheiro, tomar uma aguinha? O próximo bloco é a voz do publico. 
Serão nove perguntas, três para cada candidato e a ordem da pergunta para o candidato é por sorteio. 
Vamos só esperar a Tanara voltar. Deixa eu explicar o que aconteceu, né, porque sempre dá borburinho 
né. A polícia adentrou ao recinto por solicitação nossa que a gente solicitou que a policia militar estivesse 
aqui. Eu só pedi com educação perguntei se eles queriam participar do debate ou se eles estavam aqui por 
conta do nosso chamado por uma espécie de controle caso houvesse algum descontrole. Eles se sentiram 
ofendidos acharam que eu estava pedindo pra eles se retirarem porque eu percebo que eles todos armados 
e etc. que dá uma sensação mais tensa ao ambiente do que se a policia não tá dentro do recinto. 
Normalmente o que acontece nos debates eleitorais é a policia ficar perto e não dentro fardados e etc. 
bem, eles se sentiram extremamente ofendidos, se retiraram a viatura saiu foi embora e ele vai fazer um 
comunicado oficial ao comandante denunciando que eu expulsei eles do recinto. Bem, diante disso, é, nós 
estamos sem um controle social solicitado por uma medida de preocupação então o que eu peço eu peço 
um pouco mais di didi tranquilidade e etc. e eu acho que tá transcorrendo super bem as pessoas estão 
super tranquilas tá tudo... né.  Então tá, olha só, esse bloco pra evitar que as perguntas sejam direcionadas 
a um candidato que a pessoa vai fazer como a gente não tá fazendo perguntas ao candidato pra 
desconstruí-lo as perguntas são feitas de forma geral de proposta de governo querendo entender as 
propostas de governo a pergunta é feita antes e após se faz o sorteio. Entenderam? Então, quem tem 
pergunta a fazer por favor pode levantar a mão e fazer uma pergunta e a gente sorteia e o candidato 
sorteado responde a pergunta que será feita. Alguém tem alguma pergunta? Um lá atrás levantou a mão 
primeiro e depois o senhor. Pode ser?  
Perguntador da plateia 1: Aliás, aliás, eu tenho duas perguntas pra ambos os candidatos. Boa noite, 
antes de mais nada. Parabéns também por essa oportunidade, muito boa. Primeira pergunta, pra ambos os 
candidatos. Como é visível o crescimento populacional da Laguna. Aliás, desculpa, isso aqui já foi. Por 
que não há ou não foi feito ainda uma feira de do livro para definitivamente expandir a cultura em nossa 
cidade? Essa é uma coisa que eu venho batendo e pedindo. E a segunda, no viés da cultura, como vocês 
tão falando, há algum espaço para trazermos grandes orquestras sinfônicas para o nosso lugar? Brigado. 
Apresentadora: Tanara Cidade eu acredito que possa ser as duas não vamos tentar também, é...orquestra 
e feira do livro. 
Alguém da plateia: Não vai devolver o bilhetinho dela? 
Intermediadora: Não. Devolvo? 
Alguém da plateia: Eu acho que sim 
Apresentadora: É democrático. A gente devolve e pode tirar a mesma. A gente quer tentar dar o máximo 
de voto a todos os candidatos. 
Alguém da plateia: Mas ai se tu não devolver tu vai direcionar 
Apresentadora: Então tá, todos concordam? Devolve o bilhete e volta a todo mundo ter oportunidade de 
responder tudo de novo? 
Plateia: Eu acho que tem que dar oportunidade igual a todo mundo se já respondeu os outros dois 
responde. 
Apresentadora: Então nós temos um impasse. Quem concorda em devolver o bilhete para urna levanta a 
mão. Quem não concorda levanta a mão. Gente, tá visualmente empatado. Quem se abstém. Tá estranho. 
Platéia: Risos 
Platéia: Mas é que eu não entendo uma coisa. Se um já respondeu fica fora pra dar oportunidade pros 
outros responderem 
Apresentadora: Bem, gente, nós tínhamos entendido dessa forma 
Platéia: Senão, não fica justo vai que sai três vezes a mesma pessoa 
Platéia: Eu acho que devia ser direcionado na verdade. Dar oportunidade a cada candidato. 
Platéia: Os três decidem. 
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Apresentadora: Concordam em tirar. Pode responder, Tanara. 
Tanara: E ai volta a questão, é, são duas perguntas, eu respondo uma e o próximo sorteado responde... 
Bom, com relação a feira do livro eu acho uma excelente ideia, eu acho que faz parte de todo o trabalho lá 
atrás que a gente falou a respeito du fortalecimento e do incentivo as praticas literárias inclusive com a 
com a questão da academia lagunense de letras nada mais obvio que a gente tenha em decorrência disso a 
promoção da feira dos livros dentro da nossa cidade né. E com relação à vinda de orquestras sinfônicas eu 
acho que isso deve tá dentro do trabalho também do nosso da utilização do nosso espaço do Cine e Teatro 
Mussi se nós vamos ter essa casa de cultura em Laguna é, por consequência é responsabilidade da 
administração promover o uso dessa casa das formas mais variadas possíveis. E será uma busca de tá 
trazendo pra cá esse tipo de evento que eu acho que só engrandece e só qualifica a cultura da cidade de 
Laguna. Nós já tivemos algumas apresentações aqui ao ar livre quem é há mais tempo vive na cidade nós 
temos aqui algumas pessoas que estão a menos tempo em Laguna mas nós já tivemos apresentação aqui 
ao ar livre de orquestra de uma forma muito bonita no aniversario da cidade e extremamente importante 
que a gente tenha novamente essas atenções voltadas pra cá que só engrandece a nossa cidade a nossa 
querida Laguna. 
Apresentadora: Vou pedir pra que se identifique diga o nome e aí faça a pergunta. 
Perguntador da plateia: Meu nome é Nelson, é indiscutível a formação histórica de Laguna. Por isso eu 
faço duas questionamentos. Como a visitação do turista na cidade histórica que vem buscar conhecimento 
e ver é o que aconteceu eu vejo uma falta de informação pro turista que ele chega e fica olhando um 
prédio ou uma casa ou um objeto uma estátua mas não tem ninguém que possa é conduzi-lo ou dizer o 
que realmente aquilo significa. Por exemplo, tu vê uma porção de prédios históricos e ninguém sabe o que 
é uma aba, nem beira nem aba nem beira ou alguma coisa parecida então, porque essas casas são assim ou 
por que a história é assim ao vejo um guia não vejo ninguém informando o turista nesse sentido. E 
buscado o resgate das bandas da cidade eu vejo uma praça... 
Apresentadora: Vamos tentar se ater a uma pergunta por favor. 
...Eu acho que ela cabe dentro. Essa praça aqui completamente abandonada não no sentido de ser mal-
tratada, mas no sentido do uso dela é, por que não se usa essa praça pra fazer retretas e assim usando 
todas as bandas da cidade dando incentivo pra essas bandas inclusive os próprios dias de ensaio delas 
pode ser feito na praça pública. Então, uma noite de música uma noite de banda sei lá ou uma retreta que 
incentiva a população a gostar de música e vir apreciar a música. O questionamento para que alguém 
possa responder. 
Tono Laureano: É, eu vou responder baseado também na cidade cenográfica de Anita Garibaldi aonde 
nosso plano de governo vai ter guias turísticos ali dentro e vai ser uma cidade quase como laguna e o 
turista que entrar vai perguntar essa aqui é a casa de Anita existe? Existe então, eles vão dar a informação 
e vão levar ate a localidade aonde está a verdadeira casa de Anita agora acredito que tem que ter mais 
capacitação dos nosso guias turísticos pra ter maior informação porque concordo com você porque aqui 
não todos mas a capacitação é muito muito pouca muito devagar. Eu tive recentemente em porto seguro. 
E quando a gente sai do hotel já tem 10 ou 15 ou 20 guias turísticas que vão acompanhar o casal pra 
ensinar toda a cidade. Eu, No nosso plano de governo isso vai acontecer. 
Apresentadora: Quem mais alguma pergunta? 
Perguntador da plateia: Boa noite, meu nome é Sabrina eu sou acadêmica do curso de arquitetura e 
urbanismo da UDESC e assim muitas propostas que vocês falaram agora é nosso curso. Estou na nona 
fase o nosso curso sempre incentiva esses projetos assim como reurbanização da orla de laguna quanto 
criação de um parque cultural até mesmo no uso e no na restauração do centro como nas casas históricas 
só que assim cada vez que é tentamos manter o contato com a prefeitura municipal nunca há um interesse 
falta um incentivo sabe. Eu gostaria de saber o que a nova gestão vai propor pra que haja essa parceria 
que vai ser muito benéfica pra cidade. 
Ronaldo: Dois minutos? Como eu falei, nós vamos criar os museus, em forma de autarquias né então 
esses museus vão trazer as reivindicações da prefeitura né mas essa forma que tu tá falando isso é uma 
fora de governar do PT totalmente fechada e totalmente fechada porque o PT pensa assim o negocio tem 
que destruir tem que acabar tudo ai pega uma verba que bem grande e faz tudo de novo essa é a forma do 
governo essa é a forma do governo Lula de governar. Não, mas eu te falo. Porque é um governo fechado é 
um governo fechado eu, por exemplo, não tenho até vergonha de dizer mas eu eu eu votei no Célio na 
primeira vez então eu vou dizer e nunca mais consegui acesso nunca mais consegui acesso a prefeitura 
nunca mais consegui as minhas propostas nunca foram aceitas então essa é a forma de governar do PT. 
Perguntador da plateia: Qual a proposta do seu governo pra aproximar os alunos das propostas da 
UDESC ao seu governo. 
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Ronaldo: Mas eu disse, eu vou criar os museus e todos vão virar autarquias e terá uma forma de acesso 
de levar o seu projeto dentro. Porque a prefeitura eu pretendo criar mais dez secretarias nós temos doze 
secretarias nós temos secretários ganhando 4 mil reais se eu colocar vinte e dois secretários os secretários 
vão ganhar dois mil reais cada um certo e aí eu vou ter gente que vá trabalhar porque alguém com quatro 
mil real não vai trabalhar, nem vai na prefeitura. Entendeu?! Ai o jovem que precisa, que tem que 
trabalhar vai achar bom o salário de dois mil reais, de forma intermediária, não vai ser pro resto da vida 
dele. Então, eu vou criar a secretaria do patrimônio histórico, entendeu, e essa secretaria vai cuidar desses 
eventos junto a arquitetura. Não sei se te respondi a tua pergunta talvez não esteja satisfeita. Eu digo pra 
vocês agora nesse momento eu represento o meu partido que é o humanismo né e o humanismo vem 
totalmente contra a filosofia de... 
Perguntador da plateia: A é, eu sou técnica de cultura do SESC aqui de Laguna eu vi,é, os três 
candidatos, muito é, preocupados, todos preocupados com projetos culturais. É, a gente trabalha com 
projetos culturais na cidade. Já vi a cidade trabalhar com projetos culturais. Eu me preocupo muito com a 
formação, os formadores, gestores, produtores, artistas, nesse, no, quem vai responder que eu não sei, o 
projeto cultural de vocês para a cultura de laguna prevê uma ação direta para a formação de gestores, para 
a formação de artistas, profissionalizar esses artistas amadores que existem na nossa cidade. Há uma 
preocupação e qual seria a primeira? São três perguntas lógico né, mas uma engajada na outra, mas e qual 
seria o primeiro trabalho a primeira ação que vocês fariam para a cidade? 
Apresentadora: Ronaldo 
Ronaldo: Um exemplo, a UDESC podia ter o curso de Museologia né, que seria um curso ótimo pra que 
a gente pudesse ter esses formadores que você ta formado se você ta formando se você ta dizendo e eu 
entendo que formadores seria alguém especializado pra gerir a cultura seria isso, eu não entendi direito  
Informação é isso né, gestor produtor, .......É, porque um dos problemas que nós temos na cultura ele é 
mais ou menos assim que nem mecânico de automóvel como nós não temo o engenheiro que que rege a 
formação existe toda uma diversidade então na cultura na construção civil nós temos o engenheiro na 
medicina temos o médio né, então são pessoas até na área social hoje nós temos uma valorização tão 
grande das assistentes sociais que dão os pareceres então eu acho que no caso da cultura nos precisamos 
de um gestor especializado que seria no caso do museu existe já varias universidades com o curso de 
museologia né existe varias universidade com o curso de restauro di di artes 
Perguntador da plateia: Só mais uma pergunta tu vai trazer uma universidade ou vai ser prefeito da 
cidade 
Ronaldo: Veja bem, eu me eu me considero diretamente ligado com o curso de engenharia da pesca aqui 
porque quando o Everaldo diz que trouxe o curso de engenharia da pesca eu digo que ele é um grande 
mentiroso é um grande mentiroso porque nós trabalhamos no curso de engenharia da pesca varias noites 
nos trabalhamos esse curso iria pra Imbituba entendeu esse curso foi trazido já que já que eles eram 
portugueses e já fugiu, e quem trouxe esse curso de Engenharia da Pesca foi o Bauer que era que 
atualmente é senador e foi quem trouxe e na época era secretário de educação. Então veja bem... 
Perguntador da plateia: A semana cultural foi criada no governo do Mario Jose Remor. Meu nome é 
Valmir Guedes Junior. A semana cultural foi criada em 1981 no governo do Mario Jose Remor. Quem 
lembra do inicio dos primeiros anos da semana cultural lembra bem da participação efetiva do lagunense, 
o publico. O publico comparecia, o publico ia aos espetáculos, o publico ia pra rua. Efetivamente era uma 
semana cultura que trazia turista quando realizada no mês de julho. Sem ser genérico, efetivamente o que 
que se planeja na semana cultural que nos últimos anos é claro que esvaziou o publico não comparece 
mais a semana cultural porque a semana cultural caiu na mesmice e isso é claro. Então a pergunta é 
justamente essa, efetivamente sem ser genérico o que que se prepara para essa semana cultural nesses 
quatro anos 
Apresentadora: Tanara. 
Tanara: Bom, eu defendo em qualquer situação a discussão participativa da comunidade, nos colocamos 
na nossa proposta a realização da conferencia municipal da cultura em Laguna pra que tenhamos nessa 
realização o debate construtivo de todas as políticas referentes a cultura dentro da cidade de Laguna eu 
tenho um olhar mas esse olhar não pode ser soberano aos olhares que compõem a nossa cidade a nossa 
cidade ela é tem diversos olhares e todos eles tem que ser respeitados. Eu colocaria algumas sugestões 
dentro da realização da semana cultural. A realização de eventos de dança, de eventos de dança típicos da 
nossa cidade de santa Catarina que tem origem na nossa historia que trazem referencia a construção da 
nossa historia o resgate das historias dos nossos bairros a historia da passagem da barra a historia dos 
sambaquis a historia do ribeirão da ilha e todos esses processos os processos referentes à cultura do boi de 
mamão, a mulher rendeira a exposição dessas artes na nossa semana cultural demonstração do trabalho 
realizado, a parte culinária também sendo explorada n semana cultural mas acima de tudo que o processo 
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coletivo de construção das semanas culturais do nosso municio seja feito coletivamente ouvindo todos 
aqueles que tem interesse em desenvolver um bom trabalho dentro da nossa cidade. 
Perguntador da plateia: Boa noite, meu nome é Bruno Espíndola e eu quero fazer uma pergunta sobre o 
Plano Nacional de Cultura. Então, para receber recursos federais no setor cultural, laguna aderiu ao 
sistema nacional de cultura. E pra aderir a esse sistema ela tem que elaborar um plano de cultura com 
metas pra 10 anos. Então, Eu queria saber se a proposta de vocês leva em consideração as 53 metas do 
plano nacional de cultura, e se vocês conhecem essas metas e se irão trabalhar com elas? 
Tono Laureano: Realmente eu não conheço essas 53 metas. Se eu dissesse que conhecia taria te 
mentindo. Mas com certeza se é meta do governo federal a gente vai botar gente especializada pra que 
siga e com certeza pra poder trazer a verba pra semana cultural. 
Intermediadora: Mais três perguntas.   
Perguntador da plateia: Bom, primeiramente boa noite meu nome é Fernando Rebelo e como estudante 
universitário da UDESC faço Arquitetura e urbanismo, queria complementar a pergunta da colega se há 
alguma proposta ao candidato ou a candidata do envolvimento com a universidade, e para com o 
desenvolvimento de projetos em benefício a identidade de laguna como a cidade universitária, como 
temos visto ultimamente a prefeitura não tem colaborado muito com os nossos projetos nós não tivemos 
incentivo a nossa produção inclusive o nosso a nossa questão de envolvimento nossos projetos é tudo em 
beneficio a cidade beneficio ao urbanismo ao centro histórico eu gostaria de saber qual é a proposta da 
universidade do envolvimento dos projetos que ela beneficia que ela produz para com a cidade? Obrigado 
Apresentadora: Ronaldo Mariano Chaves 
Ronaldo: O meu querido, meu querido, acho que teus projetos não tão sendo aceitos porque tu não ta 
passando a tem que dar uma parte pros políticos se vim o dinheiro eles cobram 20, 30, 40%, talvez tu não 
ta te enquadrando nisso ai, é assim que funciona. O meu querido amigo... 
Apresentadora: Vamos responder as perguntas, por favor, ao invés de acusar. 
Ronaldo: Mas eu não to acusando eu to dizendo como ele vai resolver o problema dele, ele diz que faz os 
projeto e a prefeitura ele ta se esquecendo de desviar a verba se ele dividir a verba com político vem é 
isso você queria verba pros seus projetos? 
Perguntador da plateia: Não não não não, é a questão do envolvimento da prefeitura para com a 
Universidade. 
Ronaldo: Pois é, o envolvimento da prefeitura do atual governo é o que eu te disse o governo do PT é 
fechado, é só a panelinha que mexe entendeu, mas o meu governo a minha vai ser descentralizado na 
forma que eu te disse nós vamos ter varias autarquias né por exemplo nos poderíamos criar lá com a eu 
ainda sou um pouco antigo no meu tempo era grêmio estudantil não sei como vocês chamam lá DCE não 
sei como vocês chamam a agremiação de vocês. Qual a agremiação de vocês lá? 
Plateia: Centro Acadêmico 
Ronaldo: Centro Acadêmico né tudo muda eu fiquei velho e então o centro acadêmico pode ser gestor de 
alguma coisa fora da universidade porque a universidade não vai permitir uma fundação ou outra 
agremiação lá dentro ele pode ser gestor de alguma coisa e isso encaminhar os projetos né desta forma né 
porque você sendo talvez. Você tem conhecimento que a prefeitura tem um protocolo lá que você pode 
protocolar os seus projetos? 
Perguntador da plateia: Não 
Ronaldo: Pois é, então é isso. Existe um setor na prefeitura que chama-se protocolo que ele é obrigado 
você protocola lá todo o seu pedido e a prefeitura é obrigada em 30 dias lhe dar uma posição se ela não 
lhe der você taca ela nas pequenas causas, abre um processo cível contra a prefeitura é isso que é 
escondido. 
Perguntador da plateia: Boa noite, Rosana, sou turismóloga, e o que acontece aqui o que acontece aqui 
em laguna no verão é que vêm argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios, eles se colocam em hotéis e 
eles se dizem guias turísticos e lá dentro do hotel mesmo eles pegam os turistas e fazem o tour pela cidade 
eu gostaria de saber o que vai ser feito para que os nossos guias possam ter a sua vez e tirarem esses 
estrangeiros que se dizem guias. 
Apresentadora:Tanara. 
Tanara: Bom, nós estamos trabalhando num projeto de lei quanto vereadora dessa cidade exatamente na 
linha de construir a regulamentação do acompanhamento dos guias de turismo aos veículos, vans e ônibus 
que vem a nossa cidade conhecer laguna. No relato anterior foi citada a questão de municípios de outros 
estados onde os guias é com muito mais frequência acompanham o trabalho de visitação dos locais 
públicos. Eu, é, defendo a o trabalho do guia local a capacitação desse guia local ela ocorre. Nós temos 
aqui profissionais, não são amadores, são profissionais do serviço de turismo que fizeram cursos, que 
pagam seu registro pra poder trabalhar. E o que vem acontecendo na nossa cidade é que rede paralela 
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adentra na nossa cidade vindo de cidades e de países vizinhos acompanhados de pessoas que se dizem 
guias turísticos e fazem aqui dentro da nossa cidade o papel que o nosso profissional é que tem o direito 
de fazer. Então, nós estamos trabalhando na regulamentação disso já nosso projeto é está pra ser 
apresentado a câmara de vereadores disciplinando que para trabalhar em Laguna ele tem que ser 
credenciado dentro do serviço de turismo da cidade de laguna e que nenhum transporte de turismo pode 
rondar dentro da nossa cidade sem ter esse profissional credenciado pra desenvolver essa função. 
Apresentadora: Ainda tem uma ultima pergunta 
Perguntador da plateia: Boa noite. Me chamo Ondina. É, essa é outra pergunta? Vai ter mais perguntas 
depois? 
Apresentadora: Não, essa é a ultima pergunta. 
Perguntador da plateia: Eu tinha duas. Bom, eu gostaria se dentro se tá contemplado no plano de 
governo de vocês a questão da acessibilidade é das pessoas que portam deficiência. 
Tono Laureano: No nosso plano de governo com certeza vai ter o que a senhora tá perguntando é se 
cadeirante vai ter as ruas rebaixadas o centro histórico vai  
Perguntador da plateia: É, quando a gente fala em acessibilidade a gente pensa arquitetônica né, eu vou 
complementar então um pouquinho essa questão. A acessibilidade é seria mais assim atitude não só 
arquitetônica né a acessibilidade mais ampla né latitudinal longitudinal né a gente pensa sempre no 
cadeirante, né, mas não é só pro cadeirante, acessibilidade para todos na real, né. Eu citei o cadeirante 
porque é o exemplo maior. Mais com certeza, além di o nosso plano ter esse projeto di melhorar as 
calçadas do centro histórico todas vão ser reformada. Inclusive essa semana quase virei meu pé numa que 
tem um desvio, um... Com certeza todas vão ser reformada. Todas vão ter acesso pros cadeirantes e pras 
outras pessoas com deficiente.  
 
 
QUARTO BLOCO 
Apresentadora: Bem, agora nós teremos é os três minutos finais de cada candidato pra fazer as 
considerações finais. Antes disso, o CineClube Laguna e o CineSESC que é uma atividade conjunta que é 
uma atividade conjunta com o SESC que nós realizamos aqui. nós agradecemos . ah tá, nós agradecemos 
a presença de todos e pra garantir que é essa presença de fato 
Tono Laureano: Eu queria agra te agradecer por essa oportunidade dá essa oportunidade pro democrata 
se demonstrar um pouco do governo. E dizer que o nosso plano de governo vai contemplar 5 é 
subprefeituras ao qual o povo vai poder tá presente mais presente com a prefeitura sem estar indo a 
prefeitura. Agradecer também ao povo presente aqui por ter escutando o candidato Tono o candidato 
Tanara, o candidato Ronaldo, que sair de casa pra ver um debate hoje em dia já é difícil conseguir trazer 
um publico grande aqui, grande parabéns, obrigado. 
Ronaldo: Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Queria agradecer a presença de todos aqui 
quero pedir desculpas a alguma falha minha porque a gente fica muito nervoso e pedir desculpas aos 
candidatos aqui, se eu falei alguma coisa porque eu não quero atacar ninguém, eu to atacando o sistema, 
né. Eu to atacando o sistema, e eu venho aqui dizer o seguinte vocês vão votar no PT tudo bem, vote, essa 
cidade está ótima, vote no PT, ótimo, tá tudo bom, tudo lindo. Agora se vocês acham que a câmara de 
vereadores não fez o seu papel, não fiscalizou, vote em mim, agora se vocês acham que a câmara de 
vereadores foi presente, que ela atuou no nosso município, vote no meu amigo 25 vote no Everaldo o 
covarde que não veio aqui entendeu então vocês... o novo, a doutora Tanara, o novo, é a continuidade 
desse governo medíocre que tá aí, o meu amigo aqui é o novo, que novo, que câmara de vereadores, que 
câmara de vereadores que não fiscalizou nada, então eu digo, peço o voto pra mim, pro 31 e todos que 
estão aqui terão vez na prefeitura, eu vou criar uma transparência, ou seja, vou dizer quanto o município 
ganha e quanto o município gasta, que isso que não se sabe, não se sabe pra onde vai as verbas, não se 
sabe pra... quem é que leva a coisa. Essa semana mesmo, veio, pelo menos eu li nos jornais, não sei se é 
verdade, talvez seja mentira, uma verba de 700 mil reais pra dragar a boca da Barra, mais uma verba, essa 
verba já deve ter dragado, o dinheiro já deve ter visto, a nota fiscal já deve ter entrado, aí como dizer 
assim ‘’o meu amigo diz que nos últimos anos a secre... a semana cultural tá ruim, pergunte pra Célia aqui 
o que ela fez, então porque, pergunte pra ela, ela foi a secretária durante esses oitos anos. Eu te pergunto, 
quando tu foi lá na minha casa e levou o violino do meu filho por que que tu não devolveu? ”Como que 
ganhou se eu ganhei que tirei o mendigo da rua e ele deu pro meu filho o meu filho todo dia chora pelo 
mendigo pelo violino. Levou. Então digo, a minha proposta cultural, a minha proposta cultural é 
transformar as agremiações existentes em autarquias, sim, se é.. for possível eu acho que qualquer 
agremiação, qualquer unidade civil formada, seja ela como ONG, escola de samba ou como APAE, ela 
tem que ter uma sede e essa sede tem que ter um respaldo do governo municipal, uma sede física, porque 
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fica muito difícil tu criar uma ONG, tu criar um clube dos violinistas, seja lá o que, e tu bancar telefone, 
tu fazer reuniões na tua, na sala da tua casa. As vezes tu não tem tempo de arrumar tua casa, como é que 
tu vai receber pessoas lá dentro, então eu acho que o governo municipal tem que bancar isso, sinal digo 
que o Brasil, o estado de Santa Catarina, signatário da escola aberta, a escola aberta propicia organizações 
civis tem direito de ter uma sede dentro da escola. A lei vai cumprir, eu não vou criar lei, vou executar 
leis que existem.  
Apresentadora: Antes de encerrar, porque depois que a Tanara falar eu acredito que vocês saiam. Então 
o Thiago vai dar um recado pode ser?! 
Thiago: Boa noite a todos, aqui o Cine Clube é uma instituição que não tem fins lucrativos, a gente não 
cobra nenhuma espécie de entrada e nos estamos com problema de dinheiro para continuar é essas sessões 
fazer esse trabalho bacana que é feito, oficinas de formações e tudo mais, então eu aproveito o grande 
publico de hoje para convidar a todos que no dia 21 desse mês, é uma sexta feira nós estaremos fazendo 
uma festa com fins lucrativos para o cineclube esse dinheiro, ou seja, esse dinheiro que gastarem lá 
retornará para a população, parte dele, é lógico, porque... 50% do lucro é pro dono do bar, né, porque ele 
tá cedendo o espaço e 50% do lucro é pra gente. Vai ser no Garibaldi Arte Café, vai ser dia 21, começa às 
8 e meia da noite, é, vai ser cobrado dez reais por pessoa pra entrar, a proposta é trazer músicos pra tocar, 
fazer a sonoplastia ao vivo e depois passar uma banda normal, fazer sua apresentação comum. Vamos ter 
quatro atrações, convido a todos de novo e espero que estejam todos presentes lá. Banda Husumanos, 
Elenco Brasil, 
Platéia: Palmas 
Thiago: Vanildo Machado, Carlos Vieira, temos um flautista que eu não sei o nome dele agora e 
possivelmente um DJ. Por favor, espero todos lá, vamos contribuir, muito obrigado.  
Platéia: Palmas 
Tanara: Bom, no primeiro momento eu gostaria de agradecer a iniciativa do IPHAN, eu acho que nós 
precisamos mais da realização de debates pra que realmente a população conheça cada candidato, que 
possa fazer a sua escolha, constituída num processo real de conhecimento. Só se conhece alguém, 
ouvindo essa pessoa. Só se conhece alguém, conversando com essa pessoa. Não é possível a convivência 
porque nos estamos num processo curto de conhecimento, mas o debate permite a cada cidadão, a cada 
cidadã, é, conhecer as opiniões dos seus possíveis candidatos e fazer assim a escolha, que é democrática, 
que é salutar, e que merece ser defendida. Eu me entristeço quando não percebo a presença de todos 
participando desse debate, e me lembro de um evento parecido que já aconteceu na historia política do 
nosso Brasil quando nós tivemos a candidatura Collor, né, que se evadiu a todos os debates, porque se 
considerava ainda como uma distancia em termos de percentual de votação em relação aos outros 
candidatos, e nós tivemos a pior administração que o nosso pais já teve na sua historia com a eleição do 
Fernando Collor de Melo. Então, eu espero que isso sirva de alerta pra todas as pessoas com relação a 
evasão dos debates, e nós queremos que eles se promovam mais, que nós tenhamos mais debates 
acontecendo pra que as pessoas que estão aqui se propondo a serem gestores do nosso município, 
mostrem as suas verdades e as suas posições. Eu gostaria de dizer que eu sou candidata, e que a partir do 
dia primeiro de janeiro de 2013 seremos um de nós os futuros prefeitos de Laguna. E que o que não foi 
feito não interessa para a futura gestão, interessa o que a futura gestão vai fazer por Laguna. E o que eu 
fiz é espelho da minha vida, o que eu fiz pode ser demonstrado pelo trabalho que eu apresentei perante a 
Secretaria de Saúde, não respondo por outras pastas. E esse é o espelho do meu trabalho. A principal 
proposta no nosso governo é exatamente o orçamento participativo que é trazer a discussão com relação a 
todas as... todos os investimentos da nossa cidade do direito da população escolher, discutindo na 
comunidade qual é a sua prioridade e aplicando essa prioridade como primeira obra de cada comunidade, 
dando o direito à população de saber quanto lhe cabe do orçamento total do município e qual a sua 
escolha como obra prioritária para o seu bairro. Muito obrigado pela participação de todos vocês.  
Platéia: Palmas. 
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IMAGENS REFERENTE AO DEBATE ELETORAL DE LAGUNA DE 2012 
Folder debate eleitoral Laguna 2012 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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5 ANÁLISE E TRANSCRIÇÃO DO DEBATE REALIZADO PELA UNISIL TV COM OS 
CANDIDATOS A PREFEITO 
 

Acadêmicos: Letícia Izidoro da Silva, Lucas Pereira Maria, Mariana Capistrano, Samara Borgert, Thaise 
Américo. 

 
Ao assistir o debate realizado pela Unisul TV ,no dia 16 de setembro de 2012 foi possível 

encontrar pontos positivos e negativos. Quanto aos pontos positivos, encontramos nos candidatos 
Everaldo e Tanara as propostas mais condizentes com a realidade da cidade. As propostas de Everaldo 
estão relacionadas à educação: busca-se implantar  escolas técnicas em parceria com a UDESC e também 
à cultura. Ele também ressalta a importância do turismo na região, além das obras de saneamento básico. 
Uma característica marcante da apresentação deste candidato  foi a crítica  ao governo anterior.  

Quanto à candidata Tanara, suas principais propostas também tinham relação com o turismo 
além de projetos como o “Primeiro Emprego” que visa auxiliar jovens ao entrarem no mercado de 
trabalho. Ela também ressalta que há um projeto de Implantação de um Distrito Industrial, que está para 
ser aprovado já há algum tempo sem êxito.  

Os  candidatos Tono Laureano e Ronaldo Rosinha se mostraram um tanto alheios aos reais 
problemas de Laguna, trazendo propostas que não eram viáveis e em alguns pontos até um pouco 
absurdos. O candidato Tono trouxe algumas propostas coerentes, como a creche em tempo integral e as 
unidades de pronto-atendimento.No entanto,trouxe outras que não podem ser aplicadas aqui, como no 
caso de quatro subprefeituras pois , sendo Laguna uma cidade pequena e com uma economia não muito 
desenvolvida, não seria necessária mais de uma prefeitura e sim uma que administrasse bem o que cada 
região tem de melhor e o observasse que necessita.  

Já o candidato Ronaldo Rosinha foi o que se mostrou mais despreparado para concorrer a este 
posto, pois suas propostas eram totalmente desconexas, como no caso de criar 15 museus para favorecer o 
turismo. Porém, no debate, ao invés de apresentar suas propostas, por mais absurdas que fossem o que ele 
mais fez foi criticar e acusar seus concorrentes.  
Ao analisar todos os fatores, positivos e negativos, conclui-se que houve falta de planejamentos viáveis de 
vários candidatos. Porém, levando em conta as necessidades da cidade, em relação à criação de empregos, 
turismo, incentivos culturais e qualidade de vida, destacam-se as propostas apresentadas pelos candidatos 
Everaldo e Tanara.  
 
TRANSCRIÇÃO DO DEBATE 
 
UNISUL - As regras do programa foram apresentadas para os representantes de todos os candidatos. 
O debate está dividido em cinco blocos: 
Neste 1º teremos a apresentação dos candidatos. 
No 2º, 3º e 4º teremos perguntas de candidato para candidato, os candidatos devem fazer perguntas para 
candidatos diferentes para que ao final do quarto bloco todos tenham feito perguntas entre si. 
O 5º e último bloco é destinado às considerações finais 
Aqui no estúdio temos os candidatos a prefeito: 
Ronaldo Mariano Chaves, Ronaldo da Rosinha do partido PHS 
Antônio César da Silva Laureano, Tono Laureano da coligação Laguna pode Mais 
Tanara Cidade de Souza, da coligação Pra Laguna Seguir Mudando 
E Everaldo dos Santos da coligação Laguna pra Frente 
Esses são os quatro nomes que se apresentam para administrar o município nos próximos quatro anos. Por 
ordem de sorteio realizado previamente, vamos à apresentação dos candidatos. Cada um tem até 4 
minutos para dar boa noite e destacar o seu plano de governo. 
O 1º candidato a falar é RONALDO ROSINHA do PHS. Boa noite, candidato, o senhor tem 4 minutos. 
RONALDO ROSINHA - Boa noite, eu fico honrado de estar aqui presente, meu nome é Ronaldo 
Chaves, eu represento o PHS, o 31, pra prefeitura de Laguna. Primeiro eu gostaria de dizer aos eleitores e 
aos presentes eu tenho formação, sou químico e sou bacharel em Direito e, coloquei a minha candidatura 
junto à prefeitura porque não suporto mais a situação em que se encontra o meu município, tenho 4 filhos 
pequenos nascido na minha cidade e não quero que eles voltem para as grandes cidades, eu quero que eles 
fiquem em Laguna. O meu plano de governo, ele consiste basicamente no seguinte: uma reforma 
administrativa, a prefeitura é totalmente inoperante, não temos como manter a estrutura atual. Eu não 
pretendo demitir nenhum funcionário porque a coisa mais triste que tem para o nosso município, mas a 
prefeitura é a maior empregadora. Se a prefeitura demitir o município quebra o comércio quebra, eu 
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pretendo incentivar a cultura do nosso município porque cultura gera dinheiro as pessoas vão para Europa 
para ver coisas velhas porque que não podem vir para Laguna ver nosso patrimônio histórico. Eu pretendo 
o seguinte: incentivar o turismo porque vários municípios vão querer ter esse... belas praias que nós temos 
aí, nós precisamos profissionalizar porque parece que é só filantropia, só filantropia. Então o que eu quero 
fazer, eu quero trazer o turismo para Laguna de diversas formas eu quero criar duas salas, tipo salas de 
cinema, junto a BR 101 uma do lado sul outra do lado norte que passem filmes institucionais sobre 
Laguna que convide o turista a entrar na nossa cidade. Eu pretendo transformar todas as festas, carnaval e 
festas religiosas em autarquias porque sendo autarquias eles vão gerar emprego sem onerar a prefeitura, 
nós podemos buscar verbas em vários locais, por exemplo, eu quero criar museus, porque se eu criar 15 
museus na cidade eu vou resolver o problema das casas que estão algumas até tombadas, mas não 
recebem capital para que sejam conservadas, essas casas podem ser compradas ou alugadas, como por 
exemplo, o Museu da Construção Civil, que ele teria de todas as formas que foram feitas as construções, 
dos nossos antepassados até as últimas tecnologias. Poderíamos receber incentivos de vários grupos eu 
não poderia citar o nome aqui, mas poderíamos colocar é... produtos de ponta, de alta tecnologia e eles 
nos patrocinariam, cada museu empregaria quase 20 pessoas sem ônus para a prefeitura. Eu queria criar o 
museu da arte sacra, porque tem uma religiosidade muito grande em nosso município, o museu do índio e 
assim sucessivamente. Desta forma eu transformaria a prefeitura em administrador de várias autarquias, 
nós poderíamos criar essas autarquias que estaríamos transformando o turismo em algo profissional e não 
uma filantropia; venderíamos o nosso município no MERCOSUL ou até fora de outros lugares, como 
agora estamos no ano de Portugal, nós poderíamos vender o nosso município em Portugal, vender que eu 
digo é vender o turismo, vender a hospedagem dos nossos hotéis. Também gostaria de dizer que vou 
resolver o problema de estacionamento no centro na nossa cidade. Por quê? Porque vou criar um sistema 
de leva e trás de veículos, a secretaria de obras tem um pátio bem grande, pode virar estacionamento, e os 
carros vão estacionar em cima daquelas calçadas, pelos menos de segunda a sexta feira. Porque se eu não 
prestigiar o comércio, o comércio é o primeiro emprego das pessoas da nossa cidade e nós temos que 
ajudar o comércio se o comércio falir, como hoje as pessoas vão para outros municípios. Teríamos que 
arranjar outras atividades para essas pessoas. 
UNISUL - O segundo candidato a se apresentar é TONO LAUREANO da coligação Laguna pode Mais. 
Boa noite candidato, o senhor tem até 4 minutos. 
TONO LAUREANO - Boa noite, Rafael, boa noite TV Unisul. Quero agradecer a TV Unisul por estar 
botando esse debate para o povo lagunense, para mostrar para o povo lagunense quem realmente tem 
vontade de fazer, quem realmente tem vontade de governar Laguna. Quero dizer ao povo lagunense que 
me orgulho de ter nascido filho de pescador, ter sido garçom, ter sido caminhoneiro e ter sido vereador 
por três mandatos junto com o povo. Quero também dizer que realmente Laguna precisa de uma mudança 
é... mais que na hora de... está passando da hora dessa mudança e com certeza 25 é a mudança. Nosso 
plano de governo consiste em... foi feito 36 reuniões da região da ilha até a região de Ribeirão e toda a 
região de Laguna, foram feitas 36 reuniões aonde nosso plano de governo foi feito não em quatro pares, 
não com duas ou três pessoas, foi feito pelo povo, porque eu tomei essa decisão junto com nossa equipe 
de fazer com o povo porque eu vim dele então nada mais que ele para dizer como é que se governa uma 
cidade como é que eles querem que Laguna seja governada. Nosso plano consiste em ter como base cinco 
subprefeituras que são a base do nosso governo as cinco subprefeituras vão ficar mediadas no norte, sul, 
leste, oeste e uma vai ser para atender a praia, vai ficar no Mar Grosso, essa é só deles, porque para a 
nossa orla estar sempre limpa, com flores, com um planejamento melhor, porque o turismo hoje na nossa 
cidade é ainda a maior industria que nós temos hoje em Laguna é o turismo. Segundo vem a nossa 
universidade que se instalou agora e depois vem a nossa prefeitura municipal. No nosso plano de governo 
eu quero dizer também, para a saúde nós vamos montar 5 UPAs que seriam 5 unidades de pronto 
atendimento 24 horas, aonde vai ter um médico e um enfermeiro 24 horas para atender as pessoas para 
não ter tanta demanda no hospital de Laguna. As pessoas que precisarem ficar internadas nessas unidades 
vão ficar internadas, e, existem mais construções de policlínicas para Laguna. Na área da educação nós 
vamos ter escola integral, todas controladas com câmeras, tudo certinho para os pais ficarem descansados 
em casa, sem contar que nós vamos ter a creche casa, onde a criança vai entrar de manhã e não tem hora 
para sair, se a mãe trabalhar 10 horas da noite, a mãe vai ficar descansada porque a criança vai ficar ali e 
ela vai poder pegar a criança 10 horas 11 horas da noite. Sem contar que nós vamos ter também o 
armazém do pescador, o armazém do agricultor, para poder facilitar a vida do pescador aquele que eu sei 
na pele, que quando da uma maré alta que ele perde a sua rede, ele perde a tarrafa a sua arte de pesca é 
complicado para ele obter de novo. Então o armazém do pescador vai ser uma válvula de escape para ele, 
ele vai poder chegar ao armazém ele vai poder ter a sua arte de pesca, claro que não vai ser de graça, isso 
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não existe, mas ele vai ter como compensar, ele vai compensar com o próprio trabalho para poder levar 
esse sustento para as entidades carentes. 
UNISUL - Terceira candidata a falar é a candidata TANARA da Coligação Pra Laguna Seguir Mudando. 
A Senhora tem 4 minutos. Boa noite candidata, a Senhora tem 4 minutos. 
TANARA - Boa noite, aos ouvintes, muito obrigada a oportunidade de estarmos aqui. Meu nome é 
Tanara, foi secretária de saúde até três meses atrás, quando nos afastamos para concorrer ao pleito 
municipal. A principal meta da nossa administração e fazer uma administração com participação popular, 
por isso o nosso primeiro projeto é o orçamento participativo, que é dar a todos os nossos moradores da 
nossa cidade, dividido por suas comunidades, a verdadeira noção de qual a arrecadação correspondente a 
sua comunidade e qual é a prioridade tida por essa comunidade para aplicação do recurso que lhe cabe no 
orçamento do município e isso será discutido por toda a Laguna repetidas vezes para que cada 
comunidade possa então participar dessa discussão. Precisamos urgentemente discutir a implantação do 
distrito industrial na nossa cidade, até porque estamos há sete meses com esse projeto na câmara de 
vereadores e infelizmente não conseguimos aprová-lo até esse momento porque quatro vereadores ainda 
se colocam contra a aprovação desse projeto. Discutir fortemente a geração de emprego e renda da nossa 
cidade, como qualificação e capacitação e a implantação do programa primeiro emprego. Esse programa 
primeiro emprego faria a qualificação do jovem e faria o seu enquadramento já na política do primeiro 
emprego com a responsabilidade da secretaria de assistência social do município neste trajeto. No turismo 
é extremamente importante que a nossa cidade receba a qualificação e profissionalização do turismo 
nossa cidade é belíssima possui inúmeros pontos turísticos, e eles precisam da estrutura mínima 
necessária para receber os turistas e darem à Laguna a qualidade que ela merece. Desenvolver eventos 
turísticos na área esportiva aproveitando o que a cidade nos oferece na orla, no mar grosso, no morro, 
trilhas, bicicletas e tudo mais. Aproveitar o que a nossa cidade possui de cultura, para também utilizar 
essa cultura como eixo de desenvolvimento turístico. Os eventos religiosos, aproveitar também o grande 
foco que é o turismo religioso, Laguna possui inúmeros pontos de referência religiosa, Nossa Senhora da 
Glória, Nossa Senhora Auxiliadora Dos Navegantes, Santo Antônio dos Anjos, além da Igreja Católica 
possuir um campo amplo de aproveitamento do turismo religioso também não diferente da igreja espírita, 
e isso tudo é algo que pode e deve ser aproveitado na nossa região. Ainda na área de turismo os eventos 
gastronômicos, nossa cidade é riquíssima também nesse ponto, e nós poderíamos estar fomentando, 
apoiando a cultura novamente da festa da tainha e do camarão. Laguna é a cidade que detêm o nome do 
camarão e infelizmente essa festa precisa ser comentada. Na área de lazer, na área da melhor idade. Esse 
também é outro eixo a ser discutido no campo do turismo. Com a completa revitalização do campo do 
turismo, nós teremos, com certeza, mais público na nossa cidade. O comércio desenvolvido e maior 
apresentação com certeza de mais pessoas na nossa cidade. E as praças ainda como local de lazer para as 
nossas crianças e para os nossos jovens 
UNISUL - O quarto candidato a se apresentar é o candidato EVERALDO da coligação Laguna pra 
Frente. Boa noite candidato, o Senhor tem até 4 minutos. 
EVERALDO - Boa noite a todos da TV UNISUL, boa noite a todo lagunense, é um prazer imenso estar 
aqui á frente desse debate, discutindo as ações do nosso município de Laguna. Dizer que Everaldo é filho 
de pescador do km 37. Comecei a minha vida, minha infância, vendendo cartucho, cocada, torradinha 
meus 7 anos até os 11 anos nos campos de futebol. Depois fui para o mercado público ajudar minha 
família, meus pais, vender frutas e verduras até os meus 20 anos. Depois prestei um concurso na CASAN 
em 1985, fui chamado para trabalhar na CASAN, como operador da estação de tratamento de água e 
depois consegui, trabalhando e aproveitando a minha amizade, fazendo um trabalho, eu consegui entrar 
na política. Fui candidato a vereador obtive 559 votos, meu segundo mandato fui candidato à reeleição 
obtive 1079, o terceiro fui novamente, 1719 e o quarto estou hoje, 2378 votos. Isso mostra que a gente 
trabalha e que a gente defende a nossa querida cidade de Laguna, hoje sou presidente do poder legislativo 
lagunense, trabalho muito em torno da cidade de Laguna. Laguna precisa de um gestor, de um 
administrador que olhe para frente, que olhe para a juventude que gere emprego para essa juventude. Que 
traga uma escola técnica de curso profissionalizante, que possa ampliar essa universidade que nós temos 
em Laguna que conseguimos trazer em 2008 que é a UDESC, obra do governo do estado, conseguimos 
uma obra de grande valia que é a SC que liga a balsa até o farol de santa marta, conseguimos um 
investimento alto no hospital de Laguna, que breve estaremos inaugurando a UTI do hospital de Laguna. 
Obra de saneamento do governo do estado através da CASAN. Então a gente pode reivindicar várias 
obras para a cidade de Laguna. Quero ser prefeito para mostrar que a gente está preparado, que nós 
podemos fazer diferença, para resgatar a autoestima dos lagunenses, dos lagunenses que saíram, nossos 
filhos que saíram daqui para outras cidades, outro estado porque não tinha opção de trabalho. Mostrando 
que oito anos que ai está chegara a destruir com o turismo, destruir os pescadores, várias opções que nós 
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perdemos tanto na pesca quanto na geração de emprego, quanto no turismo. Há oito anos entrava em 
Laguna mais de 300 ônibus hoje entra aproximadamente 30, 35 ônibus por ano, enquanto que oito anos 
atrás entrava 300, 350 ônibus. Vê como está o município, regredindo a cada dia que passa. Eu sou 
candidato, o candidato para renovar, candidato da mudança, o candidato para uma nova Laguna, o 
candidato para mostrar aos lagunenses que unidos nós podemos chegar lá no poder executivo e atender a 
esse povo que está tão carente de geração de emprego. Dá uma atenção ao grupo da terceira idade, a clube 
de mãe ao grupo de jovens, o esporte, trazendo e ampliando, construindo uma pista de skate para que nós 
possamos fazer campeonato nacional de skate, do surf, festa da tainha, festa do camarão, que chegaram a 
levar para as cidades vizinhas porque não temos um prefeito que invista no turismo que possa resgatar 
essa grande festa que é a festa do pescado. 
UNISUL - Obrigado a todos, tivemos nesse 1º bloco a apresentação dos candidatos a prefeito de Laguna. 
Nesse 2º bloco vamos ter perguntas de candidato para candidato. Lembrando que a ordem de perguntas 
regras do debate foi definida previamente com os representantes das candidaturas. Cada candidato deverá 
fazer uma pergunta ao candidato de sua livre escolha. Sendo que as escolhas desse bloco não poderão ser 
repetidas nos blocos seguintes. A pergunta deve ser feita em 1 minuto. Cada resposta tem um tempo de 
até 2 minutos, ainda vai ser concedido tempo de 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. A decisão 
sobre pedidos de direito de resposta será avaliada pela direção do programa sempre que algum candidato 
fizer o pedido. Peço aos candidatos que respeitem o tempo e aguardem também a condução deste 
mediador. Pela ordem de sorteio quem começa essa série de perguntas é o candidato Tono Laureano. Para 
quem vai a sua pergunta candidato? 
TONO LAUREANO - A minha pergunta será para o candidato Ronaldo. Gostaria de perguntar ao 
candidato Ronaldo porque que ele sendo candidato ao PHS a sua esposa é candidata a vereadora pelo 
PSDB? 
RONALDO ROSINHA - Eu acho uma ótima pergunta, minha esposa ela é suplente do deputado 
estadual pelo PSDB e ela é candidata a eleição para vereadora em Laguna, o nome dela é Kelly, e ela está 
nessa coligação porque simplesmente o PSDB se omitiu de colocar um candidato a prefeito porque nós 
tínhamos um acordo que ela seria a vice prefeita de uma outra coligação, mas o PSDB porque existe um 
plano nacional para o desmonte do PSDB, porque o PSD foi criado com objetivo de demonstrar o PSDB. 
Então a minha esposa como eu já fui do PSDB, a minha esposa tem uma grande afinidade com o PSDB 
ela ficou então ela é candidata, mas ela não participa dessa coligação, ela não vai aos comícios e tal. 
Como ela fez vários projetos dentro da assembleia que não passando por mão dela, mas por outros 
deputados, que nós queremos criar uma reserva ecológica marítima extrativista da ilha dos Lobos, 
queremos criar uma reserva extrativista biológica do morro da Glória que possa se produzir sementes 
então seria incômodo ela sair do PSDB agora porque ela perderia a sua suplência de deputado estadual. 
Só que ela também não pode ficar fora de uma eleição, então ela foi candidata está sendo candidata pelo 
PSDB que é o partido que ela ama. Político é que nem futebol, a gente ama uma coisa e segue. Eu não eu 
já defendo o humanismo, dessa forma eu acho ótimo que a gente tenha alguma divergência política dentro 
de casa, que pelo menos não fica na mesmice. 
TONO LAUREANO - Então a sua esposa não vai trabalhar para a coligação da qual ela pertence, ela vai 
trabalhar para a sua candidatura a majoritária, é isso? 
RONALDO ROSINHA - De verdade eu não diria isso, porque nós temos a fidelidade partidária, ela é 
minha esposa, mas ela está neutra, ela está pedindo voto para ela. Ela quer se eleger, ela quer ser 
vereadora e o voto é dela. Agora se ela vai pedir voto para outro prefeito ai dentro de casa vai dar algum 
problema. Então eu acho que pela lei partidária ela não tem nada do que reclamar. 
UNISUL - O segundo candidato a perguntar é o candidato RONALDO ROSINHA. A quem o senhor faz 
a sua pergunta? 
RONALDO ROSINHA - Para Everaldo dos Santos. Everaldo você não acha muito feio o que vocês 
fizeram; fazer um acordo para ninguém entrar com processo contra vocês dois, porque nesse momento o 
único ficha limpa sou eu, vocês vão ter que provar que são ficha limpa. Eu até queria pedir a intervenção 
da polícia federal para que eles avaliassem esse acordo que o PMDB fez com o PT para que não houvesse 
mais recurso. Muito feio, iniciar uma prefeitura dessa forma, vocês já estão fazendo acordo antes de 
serem eleitos, vocês dois estão condenados são inelegíveis e agora fazem acordo para que não haja mais 
processo no supremo. Eu protocolei hoje um recurso contra você, você continua inelegível, os seus 
advogados vão ter que trabalhar bastante. Você vai continuar fazendo esses acordos? 
EVERALDO - Gostaria de dizer que comigo não tem acordo, o acordo que eu tenho é com a população, 
de fazer um bom governo a partir de janeiro do ano que vem. E eu tenho meus advogados e eu fui 
deferido, a minha candidatura, a minha coligação em Laguna pelo Ministério Público eleitoral pelo juiz 
eleitoral recorreram ao TRE fui novamente, foi mostrado aos catarinenses e aos lagunenses que a minha 
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ficha é limpa, tanto é que o recurso foi de 6 a 0. Se houve um acordo ou não houve esse aí é uma parte 
jurídica que não cabe a mim. A minha pessoa cabe é trabalhar em prol da sociedade lagunense, é isso que 
eu tenho feito, é isso que eu vou fazer. Mostrar meu plano de governo. O meu plano de governo é uma 
nova Laguna. Laguna para frente, e é nessa direção que eu vou trabalhar. Mostrando com muita 
humildade com muita simplicidade. Estou aqui para dizer o que posso e o que não posso fazer para o 
nosso povo. Aquele povo tão sofredor, aquele pescador, aquele agricultor, aquele trabalhador, aqueles 
jovens que estão desempregados. Esse é o papel do gestor, é o papel do administrador e é nessa direção 
que eu quero trabalhar. Comigo não existe acordo, acordo é exatamente acordo de trabalho. Acordo é uma 
gestão transparente e honesta que trabalha para o desenvolvimento da cidade de Laguna e é nessa direção 
que nós queremos fazer a partir do ano que vem juntamente com a coligação PP / PMDB / PSC / PV / 
PSDB / PSD, nessa coligação, mostrando que um projeto, ela está acima de qualquer cor partidária, é um 
projeto para alavancar e mostrar para Laguna que nós somos a solução. A solução está chegando. A 
solução é o 15. É o Everaldo e Ivete. 
RONALDO ROSINHA - Parece que o Senhor não usa loção de barba usa Gino cupim, porque isso é 
muita cara de pau. O Senhor sendo condenado por desvio de verba, teve que pagar multas, então ficha 
limpa é um engodo, isso aí não é verdade. Eu não entendo o judiciário, eu não entendo como funciona 
isso, mas lá em Brasília o Sr. cai, não tem problema, isso é muito... o Sr... Você fala que o governo 
municipal não fez oito anos, você está dizendo que ficou 16 anos na câmara de vereadores não fez nada. 
Onde estavam as suas petições, aonde você pediu para concertar a entrada da nossa cidade, nós não temos 
nem uma entrada para nossa cidade, uma via de acesso. Vocês aprovaram uma reforma no centro que é 
um absurdo isso, descaracterizaram a nossa cidade, onde estava essa câmara de vereadores inoperante, 
vocês deram 60 % de aumento no ônibus enquanto no INPC era 14. Que isso, e a população pagando, 
sofrendo. 
EVERALDO - Quero dizer ao Ronaldo, volto a frisar que a minha ficha é limpa e quem diz que não é 
que prove o contrário. Eu estou aqui à disposição para apresentar o plano de governo que nós vamos fazer 
a partir do ano que vem, com certeza, uma administração com muita responsabilidade com muita 
transparência, e isso não tenha dúvidas que nós vamos fazer a partir de janeiro do ano que vem. Estou 
aqui para dizer aos lagunenses, e os lagunenses me conhecem e dizer ainda mais, para quem conhece o 
vereador é aquele que faz as leis, aquele que reivindica aquele que fiscaliza, e é o que eu tenho feito como 
vereador de oposição, fiscalizar, denunciar as coisas erradas. Fazer as leis e reivindicar nada mais do que 
isso. Quem executa é o executivo. E isso aí a gente que esta lá dentro a gente entende 
UNISUL - Terceira candidata a perguntar é a candidata Tanara. Para quem vai a sua pergunta candidata? 
TANARA - minha pergunta vai para o candidato Tono Laureano. O município de Laguna no final do ano 
de 2004 não possuía políticas públicas na área da saúde, na secretaria de saúde de 2005 para cá muito 
fizemos. O que o candidato pretende fazer na área da saúde na sua gestão? 
TONO LAUREANO - Sei que na sua administração, quando a Senhora foi secretária de saúde foi ganho 
vários prêmios eu tenho de admitir pelo bom andamento na saúde em Laguna, mas que com o nosso plano 
25, a gente pretende talvez ganhar muito mais prêmios do que hoje a Sra. já ganhou. Porque nós vamos 
implantar novas policlínicas, fazer junto com as subprefeituras nós vamos colocar UPAs, unidades de 
pronto atendimento 24 horas em cada subprefeitura para que o povo daquela localidade tenha uma 
flexibilidade melhor, não precisando ela estar vindo para o centro da cidade para ser atendido e sim vai 
ser atendido naquela localidade onde o povo é mais carente. Carente às vezes até de recurso para vir para 
o centro. Nessas unidades de pronto atendimento ela não vai precisar sair 4 horas da manhã para poder 
pegar uma ficha para ser atendido. Ela vai ter um médico 24 horas nesse pronto atendimento e aonde ela 
vai poder ser atendida o mais rápido, tanto faz de manhã, à tarde e a noite. Esse é o plano 25 junto com a 
subprefeitura. 
TANARA - Com certeza avançamos bastante na área da saúde, porém reconhecemos que ainda temos 
muito a fazer. A saúde é um dos temas que por mais que se faça sempre há demanda, por isso que nós 
pretendemos na nossa gestão como prefeita de Laguna ampliar ainda mais a oferta dos exames de alta e 
média complexidade, das consultas com especialistas, nós pretendemos concluir a construção das 
unidades de pronto atendimento 24 horas que foi a unidade que nós conseguimos junto ao ministério da 
saúde trazer para Laguna que é uma unidade para até 100.000 habitantes e todas essas são políticas de 
desenvolvimento inclusive com o centro de atenção a melhor idade que é uma nova política para a cidade 
de Laguna, que nós queremos também implantar na nova gestão de saúde do município além da 
construção de uma sede própria para o nosso Caps no nosso município. 
TONO LAUREANO - Com certeza essa unidade de pronto atendimento, não só nós vamos ter essa 
unidade de pronto atendimento no nosso plano de governo como também nós vamos ter mais policlínicas, 
mas também mais condição de transporte para os pacientes que vão se deslocar na nossa localidade, uma 
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casa de apoio em cada localidade, porque eu como sou do povo eu sei o que um pai, um filho sofre 
quando sai 4 horas da manhã num ônibus lotado para ir para Florianópolis ou ir para Criciúma tendo que 
ir para o CEPON ou para outra unidade hospitalar e lá ter que esperar até 9 horas da noite ou até 8 horas 
para voltar para casa, então o nosso plano de governo consiste em ter uma casa de apoio a essas pessoas e 
com certeza esses ônibus vão ter um especialista... 
UNISUL - Tempo esgotado candidato. O quarto candidato a perguntar é o candidato Everaldo. Para quem 
vai a sua pergunta? 
EVERALDO - Gostaria de perguntar à candidata Tanara. Qual o projeto que ela tem para o hospital de 
Laguna? Desde a emergência, o atendimento aos médicos, aos repasses que tem feito durante a sua 
gestão. O que você a partir do ano que vem tem de projeto para aplicar para o hospital de Laguna? 
TANARA - O hospital como é de conhecimento de todos os gestores públicos, ele é responsabilidade 
estadual, ele não é responsabilidade da gestão municipal, porém, nós sempre defendemos a parceria com 
essa entidade, tanto que quando assumimos a prefeitura de Laguna o repasse da administração municipal 
para o hospital era de apenas 7500 reais por mês e pasmem, senhoras, estava três meses atrasados, nós 
quando assumimos, hoje esse repasse está em 49 mil reais e está absolutamente em dia e esse é somente 
um dos repasses que a administração municipal faz para o hospital. O hospital de Laguna não realizava 
mais cirurgias nem partos porque não tinha como pagar o anestesista, e a secretaria de saúde assumiu esse 
ônus e contratou um anestesista e paga para o anestesista do hospital de Laguna mais 19 mil reais por 
mês. Os repasses da secretaria de saúde para o hospital de Laguna hoje somam quase 300 mil reais mês, e 
isso é compromisso de administração que honra com os prestadores, além do mais, nós queremos buscar 
sim mais parceria para o hospital de Laguna, melhorando gradativamente a sua qualidade, que é o que nós 
temos feito durante todos esses anos que estamos a frente da secretaria de saúde. O diálogo é sempre 
aberto, as conversas são sempre francas, não escondemos as dificuldades, mas buscamos juntos, um 
objetivo comum, e esse objetivo tem sido sempre o da parceria e o da solidariedade em todo os momentos 
da administração. 
EVERALDO - Gostaria de dizer à candidata Tanara que ela fala num repasse de 300 mil reais e eu tenho 
documentos do hospital de Laguna e o repasse da secretaria de saúde ao hospital de Laguna é de 68 mil e 
500 reais por mês, esse é o repasse da secretaria da saúde para o hospital de Laguna através do convênio e 
dizer mais a secretaria Tanara disse que vai continuar com esse trabalho e essa parceria, gostaria de dizer 
a ela que o prefeito dela, prefeito hoje, atual, ele encaminhou o orçamento para o ano de 2013 com corte 
para o repasse do hospital de 50%. Como ela explica isso? 
TANARA - Bom, se o repasse hoje da administração municipal para o hospital é de 68 mil eu ainda 
estava considerando os 49, mas, o candidato informa um valor a mais ainda. Gostaria de dizer também 
que o prefeito é nosso, não é meu. Afinal ele é prefeito da cidade de Laguna e somos todos moradores de 
Laguna, muito embora o candidato seja da Pescaria Brava, mas, a diminuição ela se da de uma forma 
geral ela é um pré-orçamento porque nós perdemos 12 mil habitantes para o novo distrito de Pescaria 
Brava e isso implica não só para o hospital, mas para toda a cidade uma diminuição do seu orçamento, 
isso é óbvio que se trata de lei orçamentária, não há nada que não seja justificado pela diminuição 
também dos repasses que o município vai receber por conta da diminuição da sua população, isso é lei, 
isso é justificável perante a lei. 
UNISUL - Obrigado a todos. Não perca o próximo bloco. Esse bloco tem o mesmo formato do bloco 
anterior com perguntas de candidato para candidato. A ordem de perguntas foi definida previamente por 
sorteio, acompanhado pelos representantes da campanha, sendo que os candidatos não podem repetir o 
destinatário do bloco anterior, novamente a pergunta deve ser feita em 1 minuto, cada resposta tem um 
tempo de até 2 minutos, ainda vai ser concedido o tempo de 1 minuto para réplica e mais 1 minuto para 
tréplica. Peço aos candidatos que respeitem o tempo e aguardem também a condução deste mediador. 
Pela ordem de sorteio que começa nessa série de perguntas é o candidato Everaldo. Para quem vai a sua 
pergunta candidato? 
EVERALDO - Gostaria de perguntar ao candidato Ronaldo. O que, que ele tem com referência aos 
eventos da Laguna, principalmente ao evento da República em Laguna. Qual o projeto dele a partir do 
ano que vem, haja vista que a administração que ai está, foi feito uma auditoria pelo tribunal de contas da 
União e a prefeitura em 2007 houve uma irregularidade de 710 mil reais, e o próximo prefeito, se ele for 
prefeito, se ele vai pagar esses 710 mil reais para fazer novos convênios haja vista que isso ai vai recair o 
prefeito que assumir a partir do ano que vem, esses 710 mil reais que houve pelo tribunal de contas da 
União, onde ele fez essa auditoria ele averiguou essa irregularidade. Gostaria de saber se esse evento vai 
continuar e de que forma ele vai fazer? 
RONALDO - Como disse anteriormente eu vou transformar tudo em autarquia e essas autarquias não 
tem essas falcatruas, eu pergunto que tristeza a nossa câmara de vereadores onde estava na hora de 
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fiscalizar o prefeito, o tribunal de contas tem que fazer auditoria onde estavam os vereadores que não 
fiscalizaram os prefeitos, onde estava? Então, ai que há os acordos, para alguém não fiscalizar ganha um 
dinheirinho, divide aqui e o povo... Sempre faltando com o povo. Como teremos autarquias, elas vão ter 
vida própria, no caso a festa não vai ser só no momento, ela vai estar o ano todo tendo essa festa. Eu só 
acho que eu como prefeito eu vou ter que pagar 1 milhão de reais que o Cadorin está pedindo de 
indenização para a prefeitura, o marido da sua vice prefeita, eu vou ter que pagar... o povo lagunense vai 
ter que pagar 1 milhão de reais pelo que deve para o Cadorin, por esses acordos políticos, acordos foi 
feito na época do Célio. Eu não vou falar do governo do Célio, me nego a falar do governo do Célio, a 
população está sabendo, está vendo o que está acontecendo na cidade. Eu não vou criticar o Célio, eu teria 
muitos motivos para criticar ele, eu só digo que eu bato palmas porque eu não sei da onde que ele tira 
dinheiro para pagar tanto funcionário, e quando eu estiver lá dentro eu vou fazer uma auditoria, eu vou 
convidar ele para me ajudar porque ele tem a vara de condão, mas eu vou perguntar onde estava a câmara 
de vereadores, onde estava? Eles são obrigados a fiscalizar o prefeito, o tribunal de contas tem que vir 
fazer uma auditoria, quando tem desvio de verba de vereador é o tribunal de contas que tem, porque que 
os vereadores não podem se fiscalizar, todos os vereadores que tentaram fazer alguma coisa foram de 
certa forma, denegridos, a Nega, o Cafuri, o Orlando, o Everaldo da farmácia, todos que quiseram fazer 
alguma coisa tiveram suas candidaturas denegridas, pessoas de nossa sociedade, quanto as falcatruas a 
câmara de vereadores não faz nada, querem só festa, milhão, milhão de festa e o povo? 
EVERALDO - Queria dizer ao candidato Ronaldo que a partir do ano que vem nós vamos 
responsabilizar o ordenador de despesa que é o prefeito atual que ele possa devolver esses 710 mil reais, e 
nós vamos buscar alternativas junto ao governo do estado para nós manter esse grande evento que é a 
República em Laguna, porque eu acho que Laguna não pode parar; esses grandes eventos são importantes 
para a cidade de Laguna, agora nós temos que responsabilizar o prefeito atual da onde saiu e como saiu 
esses 710 mil reais, volto a dizer o vereador é aquele que fiscaliza é aquele que denuncia e eu sou 
vereador de oposição tenho feito isso, agora cabe como é um recurso federal obviamente o tribunal de 
contas está fiscalizando e já denunciou, acredito que essa denuncia deva estar num ministério público 
federal e também na policia federal. 
RONALDO - Onde o senhor estava, onde estava a câmara de vereadores, que deixou o município ficar 
devendo 1 milhão de reais para o Cadorin, para o esposo da sua vice-prefeita. Onde estava? Quem 
participou dessa falcatrua? Eu vou ser eleito não tenho duvida ninguém tem ficha boa para ser eleito; o 
único ficha limpa sou eu, só vai sobrar eu de candidato. Agora eu vou ter que pagar 1 milhão de reais com 
o orçamento para o Cadorin porque a câmara de vereadores foi inoperante não fiscalizou, por que não 
resolveram isso? Não fizeram acordo, se deviam pagassem. Agora se alguém disser que alguma festa vai 
acabar na Laguna, isso ai é uma brincadeira, vai ter muito mais festa, se o povo quer festa vamos dar. Nós 
temos que resolver o problema das ruas, os buracos, os nossos carros só quebram, só quebram, essa obra 
desastrosa que vocês deixaram nas ruas, tratamento do esgoto, uma obra sem licença ambiental, vão botar 
37 milhões na lata do lixo dinheiro do povo. 
UNISUL - Segundo candidato a perguntar é a candidata Tanara. Para quem vai a sua pergunta candidata? 
TANARA - A minha pergunta vai para o candidato Ronaldo. Candidato, é muito comum em nossa cidade 
a quantidade de moradores de baixa renda que não possuem título de propriedade de seus imóveis motivo 
pelo qual a atual administração implantou o programa de regularização fundiária, terá 1200 famílias das 
comunidades de Vila Vitória e Ponta das Pedras. O que o Senhor sabe sobre essa ação? 
RONALDO ROSINHA - Eu acho que foi uma boa iniciativa, porque a nossa condição histórica, nós 
temos uma condição histórico o seguinte, de quando os portugueses chegaram aqui já havia vários 
posseiros e então como o criador do jeitinho brasileiro eles não deram título de posse para essas regiões, 
próximas aos portos, então a nossa área como a área da cidade do Rio Grande, até mesmo Salvador tem 
várias áreas devolutas e então eu entendo, ótimo, muito bom, mas tendo que vocês receberam 1 milhão de 
reais para fazer isso, ou seja, não 1 milhão não 998 mil, eu acho bom foi ótimo mas eu não vi nada 
realizado ainda, e eu acho estranho que isso tenha sido feito logo próximo ao pleito eleitoral, eu acho 
estranho que o nosso município só receba antes das eleições, eu acho estranho que a câmara de 
vereadores não tenha fiscalizado para que isso ocorra antes, eu só acho estranho, mas a população bate 
palmas, eu acho o seguinte tudo que vem de qual lado vier, seja para beneficiar ótimo, muito bom acho 
ótimo. Mas será que custa 1 milhão de real para botar os menininhos na rua para fazer pergunta, fazer 
umas reuniõezinhas. Eu só acho que é muito dinheiro público jogado na lata do lixo e com pouco retorno. 
Isso é o meu pensamento. Agora bato palmas, bato palmas porque eu acho que é ótimo. O meu governo 
pretende fazer a coisa decente que a aplicação do estatuto da cidade e isso já se o PT cumprisse a lei não 
precisaria fazer nada disso porque se nós temos o estatuto da cidade e o estatuto da cidade diz o seguinte 
se a pessoa pagar cinco anos o IPTU no nome dela e não tiver ações pedindo esse móvel o município é 
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obrigado dar escritura, então eu não sei por que se inventam novo programa, porque que não se aplicam o 
estatuto da cidade, nós já temos tanta lei no Brasil, porque fazer mais? Será que é para pegar mais verba? 
Vem 1 milhão de reais! Tomara Deus que tenha sido bem aplicada essa verba. 
TANARA – Bom, a informação que eu gostaria de estar passando é que esse programa ele não prevê 
somente o fornecimento do título de propriedade, ele prevê ainda toda a urbanização do bairro, toda a 
regularização, inclusive com a instalação de praças, instalação de creches se for necessário, melhoria da 
qualidade de arruamento, calçadas é por isso a existência desse valor, e esse valor corresponde a mais ou 
menos 1300 famílias já que hoje ele abrange a comunidade da vila vitória e da Ponta das pedras. A nossa 
proposta é levar a regularização fundiária para todas as áreas do nosso município que não tem 
documentação, o que hoje inviabiliza inclusive a que as pessoas possam fazer financiamento de reformas, 
de construções, porque elas não têm esse título de propriedade e nós seremos os responsáveis pela 
regularização fundiária de todo o município de Laguna, fornecendo título de propriedade a todos os 
moradores. 
RONALDO ROSINHA - Eu espero que junto com esse plano e com esse dinheiro venha alguém para 
ensinar vocês a arrumar as ruas porque é um absurdo, as nossas ruas, as pessoas colocaram casas no meio 
da rua, na Vila vitória se precisar entrar um caminhão de bombeiro não entra porque eu quero saber onde 
estava o poder executivo e não fizeram nada com isso, deixaram a casa e agora não tem mais como 
mudar, não tem. Para vocês mudarem lá vocês vão ter que gastar 10 milhões de reais de indenização, 100 
milhões, eu não sei se foi feito isso para gerar mais despesa, porque me parece que as obras são feitas 
para gerar despesa, vocês me colocaram uma estação de tratamento de afluente dentro da cidade, quando 
que vai ser aprovado isso, isso nunca vai ser aprovado não vai sair licença ambiental disso aí, porque é 
uma obra federal, vocês gastam 37 milhões de reais em uma obra que vai ser um elefante branco, vai ser 
igual ao porto, eu não sei quem administra isso. 
UNISUL - Terceiro candidato a perguntar neste bloco é Tono Laureano. Para quem vai a sua pergunta 
candidato? 
TONO LAUREANO - Candidata Tanara. Quais as metas do seu plano de governo para o carnaval 
lagunense? 
TANARA – Bom, o carnaval de Laguna, não há dúvida que é o melhor carnaval do estado de Santa 
Catarina, mas nós precisamos reascender, profissionalizar o nosso carnaval, eu lembro ainda há pouco 
tempo atrás em que nós tínhamos o hábito de nos dias dos desfiles das escolas de sambas ir cedo para o 
centro da cidade, amarrar as cadeiras para que a gente pudesse ter espaço para assistir ao desfile de 
carnaval das escolas de samba, e hoje infelizmente esse desfile das escolas de samba ele perdeu um pouco 
desse brilho, perdeu um pouco do público e nós precisamos resgatar isso a administração municipal 
assumindo em parceria com as ligas a promoção desse evento, inclusive carnaval não é só escola de 
samba, nós temos o carnaval de blocos que é enorme na cidade de Laguna e que a liga dos blocos tem que 
ser fortalecida para que isso aconteça com certeza de uma forma muito mais planejada, sentar junto com 
as ligas, discutir e assumir cada ente as responsabilidades das suas funções. Carnaval é fortalecer os 
desfiles de fantasias, resgatar os desfiles de blocos, trazer de novo para Laguna o desfile da bandinha 
maluca, carnaval dos sujos que nós tanto conhecemos na nossa cidade. Tudo isso para trazer para Laguna 
aquele brilho antigo que nós tínhamos. Eu curto desfiles de escola de samba desde que eu tinha 12 13 
anos de idade, fui porta bandeira, então tudo isso me dá a responsabilidade a ajudar a minha cidade a 
trazer de volta a resgatar de volta todo esse amor, todo esse carinho pelo carnaval de Laguna que é tão 
lindo, que é tão brilhante, na orla do mar grosso com a realização dos blocos, mas infelizmente está 
apagado nos desfiles das escolas de samba que nós queremos fortalecer. Nós queremos estruturar o 
carnaval das escolas para trazer de novo essa marca para Laguna. 
TONO LAUREANO – Bom, candidata, o nosso plano 25 também quer resgatar além da bandinha 
maluca e desses outros blocos que a senhora comentou, nós vamos fazer também a cidade do samba, onde 
nós vamos construir pavilhões para as escolas de sambas para elas poderem trabalhar o ano inteiro e, não 
só dois meses antes do carnaval, para ter uma maior infraestrutura, para poder usar o sambódromo, aquele 
elefante branco que hoje só serve para dois meses antes do carnaval. Então nós vamos construir pavilhões 
na nossa administração se nós chegarmos lá. E tentar resgatar aquele carnaval família, aquele que ia com 
meus pais e gostaria de levar meus filhos para conhecer aquele desfile família que tinha no centro da 
cidade. 
TANARA – Inclusive, candidato, a exemplo com o que a prefeitura municipal de Laguna já fez com o 
hospital de Laguna, doando um terreno no valor de 1 milhão de reais para que eles capitalizem esse 
terreno, para valorizar as suas ações dentro do hospital, nós entendemos extremamente necessário 
também aportar essa ajuda as escolas de samba, trabalhando a doação de terrenos para que cada escola de 
samba possa construir o seu galpão, e será responsabilidade nossa também em parceria com essas escolas 
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apresentar os projetos para buscar os recursos necessários para fazer essa construção porque nós 
queremos que a nossa cidade continue mudando para melhor, nós queremos que a nossa cidade continue 
avançando e o carnaval é um eixo muito forte que nós precisamos valorizar. 
UNISUL - Agora o último candidato a perguntar neste bloco é o candidato Ronaldo. Para quem vai a sua 
pergunta candidato? 
RONALDO ROSINHA - Para Doutora Tanara. Doutora Tanara, eu lhe conheço pessoalmente e entendo 
que a senhora está na bandeira errada, no partido errado, mas infelizmente isso aqui não é uma briga de 
poder e eu tenho que lhe fazer uma pergunta. O seu partido a plano nacional assinou o PHN3 que a 
senhora deve ter conhecimento. A senhora como secretaria da saúde o que a senhora acha de um partido 
que quer instituir o aborto até os 4 meses de gravidez num posto de saúde, quer instituir a eutanásia e quer 
transformar prostituição em atrativo de cultura para a vida do nosso país. A senhora defende essa 
bandeira? A senhora acha que as pessoas querem dizer assim eu quero morrer, e está na hora de morrer, 
as pessoas não precisam fazer um tratamento psicológico, como vai fazer aborto até os três meses de 
idade quatro meses, uma menina de 15 anos fazendo aborto num posto de saúde. Será que o PT não está 
equivocado com essa filosofia, devia mudar, a Senhora está defendendo os evangélicos devia falar que 
vocês vão matar criança. 
TANARA - Eu não tenho nenhum motivo para me envergonhar do meu partido, um partido que tem Lula 
como principal destaque nacional e que agora tem a presidenta Dilma fazendo um excelente trabalho com 
mais de 80 % de aprovação não me causa motivo nenhum de vergonha, eu sou espírita kardecista, não 
defendo política de aborto, jamais vou fazer qualquer defesa nesse sentido, defendo a vida em todos os 
momentos e todo o trabalho que eu fiz na secretaria de saúde da minha cidade foi em preservação da vida, 
com respeito às mães, as gestantes, as crianças tanto que instituímos na nossa cidade uma política de 
saúde da mulher e saúde da criança que hoje funciona no centro materno infantil enfermeiro Laércio Foss, 
que é destaque na política de saúde pública da nossa cidade. Eu defendo a vida como eu sempre defendi, 
atendendo as pessoas com dignidade e com respeito, fazendo o melhor pela minha cidade e esse é o papel 
que eu quero representar a frente do município de Laguna, estendendo a todas as políticas da cidade de 
Laguna a mesma política que eu consegui implantar a frente da secretaria de saúde no meu município, 
atendendo a todos, respeitando a todos, dando oportunidade de ouvir as opiniões dos servidores, aprendi 
muito com todos os servidores com quem eu trabalhei esse tempo todo, e é esse o exemplo que nós 
devemos dar para a nossa cidade já para aproveitar os recursos que nós temos para fazer na nossa 
profissão e na nossa função o melhor possível porque os cargos ficam e nós passamos e o respeito que nós 
deixamos é o exemplo que nós damos enquanto estivemos a frente do trabalho que nos desempenhamos e 
isso eu tenho certeza que eu consegui fazer pela população de Laguna na área que eu representei. 
RONALDO ROSINHA - Eu acho que o seu trabalho, reconheço trabalho, mas eu acho o seguinte que a 
senhora defende um partido não existe política sem partido e o idealismo que o seu partido é que criar o 
aborto no posto de saúde até os 4 meses sem perguntar porque a pessoa chega lá e pode fazer o aborto e 
eu sou contra isso, sou totalmente contra. Eu defendo a família e não acho que esse genocídio possa 
ocorrer. A Senhora não me falou se vai seguir o PHN3 mais de 10 debutados do seu partido foram 
banidos, deputados evangélicos foram banidos do partido porque não aceitaram esse genocídio. Na Rússia 
estamos 10 abortos por nascimento, na Itália nós estamos tendo 6 abortos por nascimento, a Alemanha 
quatro abortos por nascimento. Vocês trouxeram essa política vão matar as crianças que nem nasceram 
ainda, não adianta os seus votos vai ir para o deputado lá em Brasília que vai fazer essa ideologia. O Lula 
assinou isso e está assinado e lacrado, a Dilma só adiou um pouco porque ela ia fazer agora. 
TANARA - Eu reforço mais uma vez a defesa de que nós somos pessoas, nós temos ideologias 
partidárias sim, mas, nós somos pessoas que tem pensamentos também individuais, nós temos 
administrações próprias das nossas razões, defendemos por vezes uma política pública que tem origem 
sim numa orientação partidária, mas cada gestor tem a definição do seu caráter pela sua personalidade e 
eu já defendi e torno a defender o trabalho pela vida, não sou a favor do aborto nunca serei e essa é a 
minha postura ética moral. 
UNISUL - Neste bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas aos adversários e como não podem repetir 
os destinatários já temos definidos a quem dirigir as perguntas. A ordem das falas foi sorteada 
previamente pelos representantes da candidatura. Pela ordem de sorteio quem começa essa série de 
perguntas é o candidato Tono Laureano que deve fazer a sua pergunta para o candidato Everaldo. O 
senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. 
TONO LAUREANO - O candidato Everaldo garante aos eleitores que tem o apoio do governador e 
vice-governador, presidente do seu partido. Mas até agora mesmo ocupando a presidência da câmara o 
candidato nada conseguiu fazer para impedir as paralisações da obra na Ponta da Barra farol, 
incompetência ou descaso com o pessoal da ilha? 
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EVERALDO - Quero dizer que conseguimos graças a Deus com o governador nosso essa obra tão 
sonhada a obra do farol da SC 100 que é uma obra que vai chegar em torno de 22 milhões de reais, são 17 
km de pavimentação asfáltica, vai interligar a balsa o farol de Santa Marta e o Camacho, a obra ela está 
seguindo com tranquilidade já tem todas as licenças e nos próximos dias ela vai aumentar o seu trabalho, 
hoje na passagem da barra até a balsa é público e notório, da para ver o andamento e o trabalho da 
empresa Setep que está fazendo aquela obra e é uma empresa... uma grande empresa prestadora de 
serviço de qualidade que eu tenho certeza que no final do ano que vem será concluído essa obra, que é 
uma obra importante para a cidade de Laguna, é uma obra importante para o turismo da Laguna e é uma 
obra importante para o povo da ilha. O povo da ilha está a mais de 50 anos esperando uma obra de 
pavimentação, chegou a vez, a vez do governo do estado, governo do PMDB Eduardo Moreira, hoje vice-
governador, com Raimundo Colombo, estão dando prosseguimento através da secretaria regional de 
Laguna na pessoa do secretário Nazil Bento Jr. com muita responsabilidade com muito trabalho 
fiscalizando as obras e a partir do ano que vem, se Deus quiser no final do ano que vem o governo do 
estado irá inaugurar aquela obra da SC 100 que liga a balsa até o farol de santa marta. 
TONO LAUREANO - Eu quero dizer para o candidato Everaldo que ele tem ido poucas vezes à região 
da ilha, porque se não me falha a memória aquela pequena obra que não chega a ser 800 metros ou 1 km, 
faz quase dois anos que começaram, sequer terminaram de chegar ao ponto da curva que chega à 
passagem da barra, quero dizer para o candidato Everaldo que o seu governador acredito que o seu 
governo, no qual você tem essa intimidade com o governador e o vice-governador do seu partido. Quero 
dizer para vossa excelência que eu acredito que o governo está passando por dificuldades financeiras e 
que essa obra vai ser mais um sonho ou então vai levar mais oito anos como levou a do Camacho, então 
não gostaria mais que o senhor mentisse para o povo da ilha, a ilha não precisa mais de mentiras e sim de 
verdade. O povo está vendo que a cidade não tem como passar... (TEMPO PARA O CANDIDATO 
ACABOU) 
EVERALDO - Gostaria de frisar mais uma vez que o povo da ilha sabe que esse trabalho, essa obra é 
uma obra de grande valia para o movimento do turismo da cidade de Laguna e para o povo da ilha, essa 
obra com certeza será inaugurada no final do ano que vem, haja vista que o governo do estado tem 
apostado em todas as obras, se nós temos hoje uma obra em Laguna que é a SC 100, que já foi iniciada e 
vai terminar final do ano que vem, obra do governo do estado e eu me orgulho muito de participar do 
governo Luiz Henrique, governo do Raimundo Colombo, governo Eduardo Moreira, tenho muito orgulho 
e fez muito por Laguna inclusive o hospital de Laguna tem o apoio do governo do estado, a UDESC se 
hoje tem UDESC em Laguna obra do governo do estado, se tem uma obra do saneamento obra do 
governo do estado, então eu posso dizer que nós temos várias obras do governo do estado. Eu só tenho a 
agradecer esse povo e esse governo porque é o único que faz obra em Laguna. 
UNISUL - O segundo candidato a perguntar é o candidato Everaldo que deve fazer a pergunta para o 
candidato Tono Laureano. O senhor tem um minuto para a sua pergunta. 
EVERALDO - Gostaria de perguntar ao candidato Tono Laureano o que ele tem no projeto, no plano de 
governo dele para resgatar empresas para se instalar no município de Laguna, haja vista que o município 
de Capivari de Baixo está ai a todo vapor, o município de Imbituba esta a todo vapor e na Laguna nos não 
temos uma empresa. A Librelato há cinco anos comprou um terreno na comunidade de Bentos na beira da 
br101 e até hoje não houve interesse do poder público municipal, mostrando que não há interesse na 
geração de empregos. O que o candidato pode falar sobre a geração de emprego na cidade de Laguna no 
seu plano de governo a partir do ano que vem, sendo eleito o que você vai trazer para essa juventude para 
poder trabalhar. 
TONO LAUREANO – Primeiro, candidato, que eu quero responder para vossa excelência que eu sou 
casado tenho três filhos e tenho mais um adotivo e sei como é difícil ter um emprego em Laguna. Agora o 
nosso plano de governo, o plano 25 existe se você for pegar no TRE o nosso plano de governo isenção de 
postos das empresas que queiram se instalar em Laguna e com certeza se um dia o 25 for vitorioso, nós 
vamos atrás das empresas para poder ter mais geração de emprego em Laguna. E contando o Sr. sabe 
também que o Sr. é vereador e eu também que o Sr. votou contra o projeto que desenvolve a Caputera, 
aonde tem uma empresa que quer se instalar quase 1500 funcionários o Sr. votou contra a esse projeto 
para não poder fazer esse loteamento. Então o Senhor está me fazendo uma pergunta, aonde o Sr. mesmo 
omite que o Sr. não quer que as empresas entrem em Laguna. O Senhor diz que é um programa eleitoreiro 
eu não vejo dessa maneira, eu vejo que dependendo se é o prefeito Sérgio Antônio, se for prefeito Adilson 
Cadorin ou fosse o Senhor prefeito e eu vereador eu jamais votaria a geração de emprego contra, como o 
Senhor votou e mais 6 vereadores votaram você tem que dizer a verdade o Senhor esta começando a falar 
mentira e querer jogar que o senhor é que vai trazer eu acredito que o Senhor tem que ser mais político, 
quer dizer mais politizado e não político, o Senhor esta deixando a desejar e vem dizer que vai fazer, eu 
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não acredito que isso aconteça e de mais a mais o nosso maior projeto para Laguna é trazer o turismo, 
resgatar o turismo porque o turismo é a maior empresa que a gente tem na Laguna depois da UDESC. 
EVERALDO - Eu gostaria de dizer que foi enviado para a câmara de vereadores um projeto onde o 
poder executivo fazia um acerto de contas, aonde uma empresa do grupo Santa Clara tem um débito com 
o município de 2 milhões e 130 mil reais e aonde foi feita a avaliação do terreno aonde o parque 
industrial, esse terreno foi avaliado em pouco mais de 500 mil reais, a câmara de vereadores, o vereador 
está lá para fiscalizar, não está lá para fazer conchados é o compromisso nosso fazer as coisas 
transparentes com responsabilidade então eu acho que a empresa ela tem que se instalar para gerar 
emprego, agora não podemos admitir que uma empresa que deve 2 milhões e 100 vai negociar por um 
débito se a terra vale aproximadamente 500 mil reais, nós não podemos admitir nos queremos 
transparência e esse é o nosso papel, um papel de trabalhar em prol da cidade de Laguna e gerar emprego. 
TONO LAUREANO - Acredito que o candidato Everaldo tenha essa noção de valor de terreno porque 
ele nem mesmo é mais de Laguna, ele é de Pescaria Brava e um terreno em Pescaria Brava não se 
compara com uma área industrial perto da beira mar que é a praia do sol, o vereador está... o candidato 
está equivocado no que ele pronuncia porque essa empresa, existe uma empresa em Itajaí de um amigo 
meu que gostaria de comprar 20 hectares daquela terra ali para dar serviço para 1500 pessoas diretamente 
indiretamente quase 6 mil pessoa e não precisa ter qualificação é só para botar etiqueta e o Sr. e mais 
outros vereadores é que inibiram essa empresa de vir para Laguna e então quero dizer para o Sr. é o 
causador de 1500 vagas que não vem para a Laguna. 
UNISUL - Terceira candidata a perguntar agora é a candidata Tanara que deve fazer a pergunta para o 
candidato Everaldo. A Senhora tem um minuto para a pergunta. 
TANARA - Gostaria de pergunta para o candidato Everaldo se ele sabe qual a capacidade de 
investimento do município de Laguna e quanto representa esse percentual em valores financeiros? 
EVERALDO - Eu quero dizer que nós vamos trabalhar de acordo com o orçamento que está lá na 
câmara para ser aprovado. Houve uma redução, a própria candidata Tanara sabe que houve uma redução 
do seu prefeito municipal que é obviamente o seu coordenador de campanha, a gente sabe o quanto ele 
mandou o orçamento, onde, por exemplo, o orçamento diminui o repasse para o hospital de Laguna em 50 
% então nós queremos fazer totalmente diferente, nós queremos prevalecer o orçamento 2013 e nós 
vamos buscar alternativas através de convênios com o governo do estado, através do meu amigo vice-
presidente da república Michel temer em conjunto encontrar uma alternativa e fazer convênios para que 
incrementar a receita do município de Laguna porque como está não dá para continuar essa situação. Nós 
temos ai vários momentos as dificuldades que se encontra na cidade de Laguna, eu hoje, por exemplo, a 
candidata Tanara falou que a Pescaria Brava saiu de Laguna 12 mil eleitores ou 12 mil habitantes, vamos 
lá conta com 52 passa a ter 40 mil habitantes, porque o repasse para o hospital diminui 50% se o número 
de habitantes diminuiu 20 % que contabilidade é essa diminui 20 por causa de um município que se 
emancipa e tira 50 de um orçamento do repasse para o hospital, essa contabilidade eu não sei fazer, você 
tem que fazer uma contabilidade justa e honesta e falar com certeza que aquilo que o povo está olhando 
no semblante de cada candidato, proposta, mostrar que Laguna nós vamos fazer a diferença a partir do 
ano que vem. Administração séria, administração transparente, voltado para o povo da nossa querida 
Laguna.  
TANARA - Ficou evidenciado para mim que o candidato não sabe o que é capacidade de investimento, 
então eu gostaria de relembrar o candidato, pois é muito importante para um administrador municipal 
conhecer a capacidade de investimento no seu município para ele poder fazer promessas, porque ele está 
prometendo asfaltar mais de 30 km na cidade de Laguna já no primeiro ano de gestão e a capacidade de 
investimento na cidade de Laguna não atinge mais de 1 milhão e meio reais e cada km de asfalto 
corresponde a 1 milhão de reais. Então isso é importante para que a gente avalie realmente quem tem 
condição de fazer uma administração com respeito ao voto do cidadão, sem fazer falsas promessas se 
comprometendo com uma gestão pública realmente de qualidade, coerente, respeitando o voto do cidadão 
e respeitando e cumprindo a responsabilidade fiscal. 
EVERALDO - Queria dizer que a candidata Tanara que ela está equivocada, ela está focada no 
coordenador de campanha dela o prefeito Célio Antônio, eu quero dizer que o nosso orçamento é baseado 
no número de habitantes e nós vamos incrementar o orçamento da cidade de Laguna, nós vamos melhorar 
atraindo empresas para a cidade de Laguna, aumentando a receita para a cidade de Laguna, isso nós 
vamos fazer. E essas obras que eu falei e que eu tenho comentado são obras com apoio do governo do 
estado, aonde ela sabe que o prefeito tem lá desde fevereiro 800 mil reais que foi obra do governo do 
estado e que até agora não saiu esse dinheiro que está na prefeitura para fazer um recapeamento do asfalto 
da Avenida Calistrato Muller Salles enquanto que o governo do estado tem feito muita obra e para essas 
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obras eu tenho o aval do governador Raimundo e do vice-governador Eduardo Moreira que é o nosso 
governador do sul e ele tanto... (TEMPO ESGOTADO) 
UNISUL - O quarto e último candidato a perguntar nesse bloco é o candidato Ronaldo Rosinha que deve 
fazer a pergunta para o candidato Tono Laureano. O Senhor tem 1 minuto para perguntar. 
RONALDO ROSINHA - Tono eu acho que a câmara de vereadores foi muito medíocre e você faz parte 
dela, então você recebe 8 % de todo o orçamento e não fazem nada para o nosso município, vocês não 
fiscalizam, não fazem nada para o nosso município eu queria o seguinte que isso ai dessa empresa que 
vocês perderam porque ela queria pagar uma conta de 2 milhões porque que pela burrice vocês não deram 
trinta anos para essa empresa pagar esse débito sem juros, vocês poderiam fazer esse débito em trinta 
anos eu queria saber dele e de você que estava lá junto com o Everaldo, porque todos aqui são mosca da 
mesma sopa eu sou o de fora, não sou político profissional. Eu queria saber qual o melhor projeto que o 
Everaldo fez se foi a aprovação da parada gay, fraldão para cavalo, regulamentação de pulseirinha do 
sexo ou vocês aprovaram o aumentam de 60% da passagem do ônibus enquanto o INPC foi 17 qual o 
melhor projeto? 
TONO LAUREANO - Olha candidato eu vou responder por mim não vou responder pelo candidato que 
você fez a pronúncia, eu quero dizer que como vereador do município por três mandatos se tivesse que 
dar isenção para uma empresa por trinta anos quarenta anos, com certeza eu estaria aprovando, desde a 
hora que desse serviço para o povo lagunense não tinha problema nenhum, eu sou a favor do povo, 
porque eu vim do povo e sei o sacrifício que o povo passa principalmente para ter um serviço. Porque 
como não tem serviço tem que pescar e quando tem que pescar a gente sabe que é verão e inverno e é 
sofrido eu sei disso, eu senti isso na pele. Agora a empresa que quiser se instalar na Laguna tem a 
aprovação e até dezembro com certeza eu sou o vereador do município e qualquer empresa que queira se 
instalar que pedir a aprovação para esse vereador seja para 10 funcionários, para 20, para 30 ou para mil 
ele vai ter essa aprovação e com certeza concordo com senhor que tem que ter mais flexibilidade para as 
empresas poderem vir se instalar na Laguna. 
RONALDO ROSINHA - Não respondesse a minha pergunta, qual o melhor projeto, fraldão para cavalo, 
parada gay, regulamentação de pulseirinha do sexo e aumento de 60% da passagem ao ônibus caótico 
urbano que nós temos enquanto que do INPC foi de 17 %. Eu acho o seguinte vocês em Laguna a política 
é tão suja que na hora do cara morrer ser enterrado ele precisa de um favor do vereador porque o nosso 
cemitério não tem vaga, não tiveram a capacidade de construir um cemitério é... galeria no nosso 
cemitério, a nossa APAE ela inunda numa hora de chuva, vocês não tiveram a capacidade de colocar uma 
bomba lá para tirar os esgoto num dia de chuva. A APAE... já pensou ter um filho excepcional e ter que 
ficar dois dias com ele em casa por causa que não tem um banheiro decente na APAE, onde estava a 
câmara de vereadores vocês são políticos profissionais vocês geriram a nossa cidade nos últimos 16 anos, 
20 anos, 8 anos vocês fazem parte de um grupo. Você não respondeu a minha per... (TEMPO 
ESGOTADO) 
TONO LAUREANO - Candidato o senhor quer que eu responda pelo projeto de um vereador, eu acho 
que o projeto que o senhor falou do fraldão para cavalo foi o projeto que mais repercutiu a nível nacional 
então para satisfazer o seu questionamento eu vou ficar com o fraldão de cavalo porque repercutiu a nível 
nacional, obrigado. 
UNISUL - Tivemos agora a última rodada de perguntas. Antes de darmos prosseguimento foi concedido 
um minuto de direito de resposta ao candidato Everaldo por ter sido citado no questionamento no bloco 
anterior, portanto candidato o senhor tem agora 1 minuto de direito de resposta. 
EVERALDO - Queria dizer ao candidato que me citou meu nome que ele está equivocado, gostaria que 
ele se interasse mais das coisas para ele saber no poder legislativo quem foi o autor do projeto, ele está 
totalmente equivocado, e dizer ainda mais que o projeto para colocação daquelas sacolas nos animais, nos 
cavalos na Europa é o que mais existe, isso ai é para evitar a sujeira na cidade numa cidade turística que é 
Laguna, isso só vem a incentivar o turismo, isso ai é questão de saúde, questão de limpeza então 
exatamente eu acredito que esse projeto é muito importante porque é o que mais existe nos países 
desenvolvidos e Laguna não é diferente por isso eu tenho maior orgulho em dizer que participei de um 
projeto no que tange à limpeza, a saúde com os animais. 
UNISUL - Estamos chegando ao fim de mais um debate entre os candidatos a prefeito da região da 
AMUREL. A Unisul TV leva a população uma informação de qualidade para auxiliar você a escolher a 
ter um voto consciente. Agora os candidatos fazem as considerações finais e tem tempo para pedir o seu 
voto. Pela ordem de sorteio realizada pela produção do programa com a participação dos assessores o 
primeiro a falar é o candidato Everaldo da coligação Laguna para frente o senhor tem até três minutos. 
EVERALDO - Queria dizer a comunidade lagunense que me conhece, queria agradecer a TV Unisul. 
Pela minha humildade e simplicidade e me orgulha muito ser do interior do km 37 ser filho de pescador, 
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pessoas humilde não tenho faculdade a minha faculdade é a faculdade da vida é a faculdade da 
honestidade é a faculdade da transparência mostra isso o trabalho que eu tenho feito no poder legislativo 
como vereador que obtive quando eu aqui iniciei uma votação no meu primeiro mandado com 559 votos, 
meu segundo com 1079, o terceiro com 1719 e quarto com 2368 votos, isso é uma demonstração de 
simplicidade, de amizade, de honestidade, de trabalho por amor a Laguna e é com isso que eu quero 
trabalhar, quero trabalhar com o povo quero ter um atendimento a esse povo tão sofrido, melhorar a saúde 
que está um caos, atender a saúde do município da Laguna se dedicar para que os exames possam ser 
liberados no máximo aí 90 dias, que temos um disque saúde para que o município possa ter e cobrar os 
seus exames de alto custo como hoje leva até 1 ano e meio 2 anos para ser liberado. A secretaria da saúde 
com exame de tomografia, ressonância, com cateterismo então, nós vamos fazer diferença a partir do ano 
que vem, nós vamos ter o disque saúde para atender bem o povo, com saúde não se brinca a doença não 
manda recado ela quando vem tem que ser bem atendida e quero ser grande parceiro no poder público 
para o hospital de Laguna sem precisar que o hospital de Laguna entre na justiça para receber o que é 
devido pro seu repasse, no nosso governo, nós vamos fazer um repasse regionalmente, valorizar o 
servidor público seja na área da educação, seja na saúde, seja o servidor efetivo contratado na frente de 
trabalho, remunerar melhor colocar o plano de carreira que a tantos anos está ai engavetado a 8 anos e nós 
vamos junto com o sindicato elaborar um plano de carreira para o servidor e pagar o servidor 
religiosamente em dia, por isso que nós queremos fazer no nosso governo a diferença, trazer muitas obras 
para a cidade de Laguna, a entrada de Laguna que está um caos a avenida Castelo Branco é a primeira 
obra do nosso governo vai ser aquela pavimentação tão sonhada há tantos anos e que o governo do estado 
através do sul Eduardo Moreira já garantiu um recurso para um convênio com a prefeitura para nós 
fazermos aquela pavimentação que é o cartão postal da Laguna e muitas obras irão ser feita para os 
pescadores o os assoreamento da lagoa, geração de emprego para juventude, curso profissionalizante, 
aumenta os cursos da UDESC. 
UNISUL - Agora quem se despede é a candidata Tanara da coligação para Laguna seguir mudando. A 
Senhora tem até 3 minutos 
TANARA - Boa noite, primeiro, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, Laguna vive a melhor 
fase da sua história com a construção da ponte Anita Garibaldi e essa é a melhor obra rodoviária do Brasil 
na atualidade, obra trazida pela presidenta Dilma a nossa cidade e é essa ponte de ligação Laguna - 
Brasília nós e a presidenta Dilma. Nós também pretendemos mais valores para a nossa população, com 
certeza vamos manter em dia todos os salários de nossos servidores. A ponte Anita Garibaldi vai trazer 
para Laguna mais pavimentação para os nossos interiores, a correção da Avenida de Castelo Branco mas 
com adequada responsabilidade de fazer a drenagem necessária de fazer a base necessária porque aquela 
ali é uma via de escoamento pesado na nossa cidade e não é qualquer serviço que ira resolver os 
problemas, é preciso que essa obra seja feita com qualidade técnica para que ela não se destrua no 
primeiro mês de uso. Eu quero dizer ao povo de Laguna que me escuta que a partir do dia 1º de janeiro de 
2013 é um novo governo que a cidade vai ter, o governo Célio Antônio termina sua administração no dia 
31 de dezembro no dia 1º é um novo governo e aqui estamos 4 candidatos cabe a você escolher desses 
quatro candidatos que aqui estão que está mais preparado para ser a prefeita da cidade de laguna a partir 
do dia 1º de janeiro. Vocês me conhecem sabem da minha história, conhecem a minha família, conhecem 
o trabalho que eu fiz a frente da secretaria de saúde e não adianta denegrir esse trabalho porque o povo de 
Laguna viu sabe que ele melhorou, sabe que o transporte coletivo a poucos anos atrás era uma Kombi 
quebrada e hoje são ônibus de qualidade, sabe que aquela cortada de medicamentos que era fornecida nos 
postos de saúde hoje é encontrada em abundância e atende a todas as necessidades da população e isso é o 
que nós vamos fazer a toda a nossa cidade, nós vamos estender a mesma qualidade de serviços que temos 
na saúde para o município de Laguna que nos trouxe o reconhecimento inclusive pelo governo do estado 
de Santa Catarina de que nós somos uma gestão de qualidade, nós vamos estender esse trabalho a todo o 
município de Laguna a todas as áreas. Na educação com mais creche, com a escola integral, com a escola 
aberta. Em todas as áreas estaremos colocando o olhar de mulher sobre a cidade de Laguna. O olhar de 
mãe que tem pela cidade de Laguna verdadeiro carinho e é esse o carinho que nós vamos estender a toda 
a população de Laguna a partir do dia 1º de janeiro. Por isso dia 07 de outubro é 13 é Tanara para Laguna 
seguir... (TEMPO ESGOTADO) 
UNISUL - O terceiro candidato a se despedir é o candidato Tono Laureano da coligação Laguna pode 
mais. O Senhor tem 3 minutos. 
TONO LAUREANO - Quero primeiro agradecer a toda a equipe da TV Unisul que juntamente com a 
rádio bandeirantes e a rádio Garibaldi de Laguna que estão os nossos ouvintes de Laguna ouvindo, muitos 
ouvintes e muitos nos vendo hoje aqui. Quero que vocês provavelmente ouçam e vejam os candidatos 
hoje aqui, os quatro candidatos e aquele que apresentou o projeto de governo sem estar batendo em 
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ninguém. O projeto 25 é um projeto audaz, é um projeto que não é para quatro anos é um projeto que se 
estende para mais quatro ou doze anos é um projeto que vem estruturar uma nova Laguna não vou voltar 
a repetir de sou de família humilde, mas, quem conhece a minha família sabe que sou de família humilde 
e nosso projeto não é um projeto que vende humildade é um projeto que vem da vontade de fazer com 
garra, porque quem me conhece sabe que eu tenho capacidade que eu tenho coragem para mudar Laguna. 
Laguna não precisa vir com coragem com simplicidade Laguna é uma cidade de 335 anos ou 340 não 
precisa de pessoas que vem com humildade e simplicidade precisa de pessoas com vontade coragem com 
força, vontade de fazer, principalmente pela região da ilha para a região de ribeirão e toda a região de 
Laguna, todas elas precisam de pessoas que sejam capazes para fazer. Se no meu governo, se no dia 07 de 
outubro Laguna der a chance de mudar se Laguna notar a mudança é Tono Laureano se Laguna pensar 
em mudança não pensa no que passou nem no que já tinha passado antes. Se notar ver que os candidatos 
que estão em questão são candidatos que não são renovação falando em humildade, falando que vai fazer 
com simplicidade. Laguna não precisa disso. Laguna tem capacidade para ser uma cidade polo, uma 
cidade com vontade de crescer, é uma cidade que está só esperando que alguém com coragem diga: “eu 
vou fazer” e meta a mão e faça, não uma rua, eu tenho uma rua para fazer é aquela minha prioridade a 
prioridade em Laguna não é só uma rua é Laguna inteira, todo mundo tem que ter coragem, tem que ter o 
espírito de renúncia para tentar trazer mesmo a doutora Tanara ou até mesmo o Everaldo ou o Rosinha 
para essa administração ficar forte para Laguna crescer, só cresce quando alguém tem coragem de fazer e 
essa pessoa sou eu. Peço para você no dia 07 de outubro... (TEMPO ESGOTADO) 
UNISUL - O quarto e último candidato a falar é o candidato Ronaldo Rosinha do PHS. O senhor tem até 
3 minutos. 
RONALDO ROSINHA - Eu venho aqui fazer os agradecimentos não vou citar todos os nomes para não 
perder esse preciso tempo e quero dizer que eu venho pedir o voto para o 31 porque o 31 é a única 
mudança que vai poder desmamar a terneirada que está muito tempo mamando o dinheiro público e digo 
o seguinte que peço voto para minha esposa também 45000 que a vereadora que eu preciso lá junto 
comigo. Quero dizer o seguinte que todos aqui são figurinhas do mesmo álbum eu sou a única figurinha 
de fora e eu vou mudar essa cidade com o apoio de vocês esses grupos que estão ai dominando a bastante 
tempo oprime o cidadão o cidadão é obrigado a trocar o seu voto por um favor, vocês não vão precisar 
porque eu vou dar trabalho para vocês digo o seguinte eu não vou demitir os funcionários que trabalham 
na prefeitura porque com um governo do estado medíocre que não é capaz de dar soldados e nem homens 
para a polícia civil que paga mal os seus funcionários, o governo do estado paga muito mal os seus 
professores e eu tenho vários funcionários do estado que estão presentes e sabem que o governo do estado 
paga mal agora eu não vou bajular governo nenhum eu quero meus impostos que eu pago de volta em 
benefício para o cidadão criar no mínimo três mil empregos diretos, isso vai ficar gravado e eu quero que 
vocês me cobrem no final do meu mandato se eu não criei três mil empregos diretos vou criar no mínimo 
50 autarquias é muito bonito dizer agora que as escolas de samba vão ganhar terreno que vão fazer isso, 
mas porque não o fizeram eu pergunto porque a câmara de vereadores não operou porque a câmara de 
vereadores não fez doações ao hospital em tudo que é município as sobras são doadas aos hospitais 
valores altíssimos, quanto recebe essa câmara de vereadores? Onde está esse pessoal, porque que nós só 
temos 13 vereadores nós não temos 15 que é o que nós precisávamos porque que a pescaria ficou com 
nove e não ficou com 10. Por quê? Porque ia baixar o salário deles então eu vou trabalhar o cidadão 
infelizmente não tem dinheiro para dar para o povo como todo mundo. Até dinheiro falso estão dando aí 
para compra de votos, eu digo fica aqui peço a polícia federal porque isso é um crime federal que 
investigue esses acordos que fizeram para não entrar com processo digo no presente momento eu sou o 
único ficha limpa a disputar a prefeitura de Laguna nesse momento. Eles vão ter que provar que são ficha 
limpa, mas eu sou o único ficha limpa e digo mais, vou oferecer trabalho vou fazer isso que o Tono falou 
eu vou fazer e vou reagrupar as forças políticas do nosso município. Deixa de perseguição, deixa de 
“clube do bolinha” quem quer trabalhar para o município que venha trabalhar, se a doutora Tanara quiser 
trabalhar comigo ela será muito bem vinda, se o Everaldo quiser trabalhar comigo vai ser bem vindo, se o 
Tono quiser trabalhar comigo vai ser bem vindo. E digo o seguinte o voto da mudança 31, 31,31... 
UNISUL - Chegamos ao final de mais um debate entre candidatos a prefeitos de nossa região. Obrigado 
mais uma vez por todos os que participaram em especial você aí de casa que nos acompanhou pela TV ou 
pelo rádio. 
 
Link do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=OM2NCYfMrK0&feature=related 
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6 ANÁLISE DA PUBLICIDADE DOS CANDIDATOS A VEREADOR 
 

Acadêmicos: Ana Carolina, Mariana Meirelles, Mauro, Rodrigo, Jéssica e Lucas.  
  

Ao fazer a análise da publicidade dos vereadores concorrentes às eleições de 2012 em Laguna, 
verificaram-se padrões nas campanhas políticas de todos os partidos. Já faz muito tempo que a política 
não vem sendo levada a sério: qualquer pessoa sem a menor formação, preparo ou experiência pode se 
candidatar. O resultado são candidatos cujas campanhas tendem ao cômico: como o caso de Edison Flor 
(DEM), cujo santinho tem a foto de sua careca com um brilho desenhado, e o slogan: “uma cabeça 
brilhante”. Comumente, vemos candidatos que usam suas empresas como referência, tais como o Kleber 
da Kek, Lelo Mecânica Aurelino, ou o Barreiros da Rádio (cuja foto para divulgação chega a contar com 
seus aparelhos de locução e seu bordão “subiu a pressão”). 

Houve notavelmente um investimento maior em publicidade pelo PT, explorando mais formas de 
mídia, como jornais, revistas e panfletos explicativos. Porém, mesmo que tivessem o design mais atraente 
e elaborado, seus textos sobre as propostas continuavam fracos, vagos e semelhantes aos outros partidos. 

Nestas eleições, percebemos um aumento de candidatas, devido à nova lei, que reserva 30% das 
candidaturas para mulheres. Isso faz com que a maioria destas vagas sejam preenchidas por parentes de 
concorrentes, sem nenhum preparo ou condições para concorrerem ao cargo de vereadoras.  Observa-se 
também que, das poucas candidatas “sérias”, várias tiveram seus santinhos explorando a cor rosa (mesmo 
que contrariassem a cor padrão dos santinhos de seu partido), supostamente apelando para o seu lado 
feminino – como conta o caso da Keli, do PSDB. 

As músicas políticas não são tão exploradas ou reproduzidas pelos vereadores como para os 
prefeitos, mas continuaram com a mesma fórmula: pegar hits e músicas atuais transformá-las em jingles 
grudentos e reproduzi-los incessantemente nas ruas até que todos os eleitores tenham os nomes e números 
de seus candidatos gravados. 

Os vereadores eleitos com mais votos foram: Roberto Alves (PP – 1473 votos), Macho (PMDB – 
1377 votos) e Thiago Duarte (PMDB – 1235 votos). Percebemos pelos números de votos uma grande 
quantidade de candidatos que serviram apenas para preencher vagas e aumentar o número de candidatos: 
17 candidatos com 10 votos ou menos, sendo que a Fernanda (PSDB), Jadna (PV), Magali (PPS) e Deivid 
(PHS) obtiveram apenas 1 voto. 
FOLDERS CANDIDATOS A VERIADOR 
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Folder candidato a vereador Macho 

                         
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Folder candidato a vereador Lelo 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Folder candidata a vereadora Keli  

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Folder candidato a vereador Flavio 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder candidato a vereador Edson 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Folder candidato a vereador Barreiros  

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Folder candidato a vereador Barreiros  

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Folder candidato a vereador Patrick 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

 

Folder candidato a vereador Marcio 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Folder candidato a vereador Peterson 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 

Folder candidato a vereador Lud Remor 

 

Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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7 ANÁLISE DAS POSTAGENS DOS CANDIDATOS A VEREADOR NAS REDES 
SOCIAIS 
 

Acadêmicos: Ana Paula Severo Pinheiro, Dilvania Prado Fernandez, Eduardo Lopes, Gislaine Verônica 
Marcelino, João Mota, RudneyHillesheim,Taiane Cristina Gomes Lacerda, WelltonJulio 

Em análise ao material encontrado podemos afirmar que a repercussão da divulgação dos 
candidatos na internet tende a ser bom e ao mesmo tempo ruim, dependendo do tipo de informação 
disseminada.  

Vendo pelo lado bom o candidato mostra-se mais acessível à comunidade, tendo em vista a 
facilidade de comunicação entre ambos.  O candidato ressalta seu lado mais simples, seu papel como 
qualquer outro cidadão.  

Nos perfis em redes sociais que encontramos vimos que os candidatos, em geral, passam 
mensagens positiva aos leitores, comentam o andamento da campanha, falam sobre suas propostas e 
declaram sua admiração pela cidade. Como exemplo, temos as páginas pessoais e de divulgação dos 
candidatos: Andrey Pestana, Cida, Kleber da Kek e Patrick de Souza. 

Contudo, por estarem sendo monitorados na rede, qualquer comentário ou informação pessoal 
divulgada pode ser usado contra o candidato, ou até mesmo ser mal visto pelos eleitores. Um exemplo 
disso foi o caso do nosso colega Márcio, no qual uma candidata “pegou” sem uma devida autorização 
uma foto de autoria de Márcio e divulgou em sua página pessoal em uma rede social como se fosse de sua 
própria autoria. Outro caso polêmico encontrado foi em um blog sobre laguna onde o autor acusa um 
vereador de propina, entretanto não divulga o acusado.  

Em conclusão, nossa equipe pode afirmar que qualquer tipo de informação divulgada em épocas 
de eleição deve ser devidamente analisado de maneira que possamos decidir por nos mesmos os pontos 
positivos e negativos de cada candidato. 

Nas questões mais burocráticas e legais, fomos atrás das leis que dizem o que cada candidato 
pode divulgar na internet: 

- Os candidatos podem realizar publicidade via internet da seguinte forma: no seu site e do 
partido ou coligação; por meio de mensagem eletrônica; para e-mails cadastrados gratuitamente; por meio 
de blogs, redes sociais e sites de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado e editado pelo 
próprio candidato ou pelo partido. Não podem veicular propaganda em sites de pessoas jurídica com ou 
sem fins lucrativos, nem em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidade de administração pública.  

 - Endereços do candidato no twitter, facebook, linked, etc não são considerados páginas oficias 
na campanha, o candidato deve informar somente os endereços hospedados, de forma direta ou indireta, 
em provedores de serviço de internet estabelecido no país. É permitida a veiculação de propaganda nessas 
redes de relacionamento cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações e 
também por iniciativa de qualquer pessoa natural, ou seja, sem o conhecimento do candidato.  

 - O direito de resposta é o mesmo da propaganda eleitoral em geral, ou seja, deverá ser veiculado 
no mesmo espaço, local, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na 
ofensa, em até 48 horas após a entrega da mídia física com a resposta do ofendido. A resposta deverá 
permanecer disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro 
em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva.  

 - Por ser proibido o anonimato na propaganda eleitoral via internet o candidato deve tomar as 
precauções necessárias para vedar a veiculação de propaganda anônima na sua pagina. 

- Não é possível divulgar pesquisa feita de forma independente com base no conteúdo 
encontrado pela internet, elas devem seguir todos os trâmites previstos na Resolução TSE Nº 
23.190/2010. O que é permitido é a divulgação dos resultados de enquetes ou sondagens, devendo ser 
informado não se tratar de pesquisa eleitoral, mas de mero levantamento de opiniões. 

- Após a data limite de campanha na internet o conteúdo em sites, blogs, contas do twitter e 
perfis em rede sociais deverão ser removidos. 

 
MATERIAL COM IMAGENS DE TEXTOS RECOLHIDOS  PARA A ANALISE DA EQUIPE 
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Perfil candidato Andrey no facebook 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
Perfil candidato Kleber no facebook 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Perfil candidato Kleber no facebook 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
Texto extraído do perfil pessoal do candidato Patrick no facebook 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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Imagem extraída do blog criticalaguna 

 
Fonte: Acervo pessoal dos autores 
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8 ENTREVISTAS COM VEREADORES ELEITOS 
 

Acadêmicos: Isadora Mendel, Marianna Natale, Caroline Zen, Carla Wagner, Mayara Schmitt, Rubens 
Thiesen, Kamilla Tavares, Laís Pina. 

 
Durante as entrevistas com alguns dos candidatos eleitos, foi possível constatar que a preparação, 

bem como os outros fatores supracitados, de cada candidato é extremamente diferente se comparados 
entre si. 

Todos colocam o turismo como principal meio de desenvolvimento da cidade e garantem que 
para que este cresça é preciso que muito se invista em infraestrutura.  

Como os outros entrevistados, Andrey Pestana compartilha desta idéia também, todavia, não há 
melhor palavras para descrever seus objetivos de campanha que: educação e cultura. 

Em suas próprias palavras, “uma cidade que quer crescer, quer desenvolvimento, precisa prestar 
pela educação. A gente hoje não tem uma educação de qualidade em Laguna, o índice de educação, da 
educação básica, o IDEB, é um dos mais baixos do estado. Vinte por cento do orçamento do município é 
destinado à educação. A educação do ensino médio é do estado e a fundamental é do município.” 

A respeito da saúde, afirma não ser um grande conhecedor do assunto, mas que o hospital da 
cidade muito lhe preocupa e portanto garante trazer pessoas preparadas o suficiente para poder alcançar 
resultados positivos. 

Ainda acerca da educação e cultura, afirma que para que o ensino superior funcione e a busca 
por trabalho seja recompensadora, é necessário antes que as pessoas estejam preparadas, tenham noções 
de cidadania, direito, empreendedorismo e meio ambiente. Funcionário do campus de Laguna da UDESC 
desde 2006 assegura que “uma universidade não resolve o problema de uma cidade, a gente precisa ter 
um curso técnico, precisa ter uma escola técnica, ou, no caso, um instituto técnico. A gente precisa formar 
mão de obra (...)” 

A riquíssima história lagunense é também um dos pontos fundamentais de sua plataforma, e é 
através dela que pretende trazer o turismo para a cidade, e com isso, gerar empregos. Andrey conta o quão 
descaracterizado o carnaval lagunense está hoje em dia. 

Movida basicamente por seus veranistas da região, Laguna precisa de um calendário de eventos, 
distribuídos ao longo do ano em épocas estratégicas visando à movimentação da economia da cidade, 
visto que “vender a cidade hoje, é gerar renda para a população” e para isso as pessoas encarregadas Apor 
este departamento devem ser, primeiramente, criativas. 

Existe potencial para ter turistas na cidade o ano inteiro, pode-se fazer canoagem, competição de 
Jet-ski, ciclismo e inclusive a pesca da tainha, que é intensa na região, segundo ele. Conclui-se, então, que 
se carece de organização e criatividade, além vontade de fazer melhor, de se aproveitar da oportunidade 
de turismo para crescer. 

O vereador eleito fala sobre a transparência da sua campanha, onde tudo foi registrado. “Por que 
eu não tinha cabo eleitoral, não tinha despesa por fora, não tinha nada disso. E essa foi uma coisa que eu 
usei para ganhar a campanha: transparência (...) Eu gastei na minha eleição 14 mil reais e teve gente que 
gastou 150, 200 mil reais e se elegeu, mas recebeu menos votos do que eu.” 

Roberto Alves, como outro dos vereadores eleitos, defende e afirma ter três principais metas: 
turismo, infraestrutura e a pesca artesanal. 

Coloca os dois primeiros como quase inseparáveis, pois, garante que uma cidade sem boas 
estradas para promover mais facilmente o turismo, não funcionaria. 

Sendo Laguna uma cidade imensamente bela, o entrevistado demonstra relativa indignação com 
a não-exploração do turismo da maneira como deveria. “Temos beleza natural, história, pois é uma cidade 
histórica, Anita, Giuseppe, o Tratado de Tordesilhas, temos tudo e não é explorado o turismo. Temos a 
baleia que estava aparecendo todos os dias, e é Imbituba quem leva a fama, porém, o turismo deve ser 
explorado de forma profissional” 

Colocando-se como a “voz dos pescadores na Câmara de Vereadores” defende (e até explica!) a 
pesca artesanal da tainha. Resumidamente, consegue definir suas propostas em apenas três metas, visto 
que acredita que “não adianta se abranger muito pois acaba não fazendo nada, porque nós vereadores 
somos apenas fiscais, e quem tem que executar é o prefeito.” 

Com a sentença de que “turismo é criar eventos” deixa claro que não tem plano algum para 
melhorar a saúde local, pois, como engenheiro, tal assunto não abrange sua área, enquanto turismo é algo 
em que todos sabem opinar. Colocando-se na situação de empreendedor no Mar Grosso, lamenta o quanto 
sofre com a falta de estrutura que acaba por prejudicar o turismo. 
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Uma das maneiras para fazê-lo crescer, para ele, é voltá-lo para a história de Laguna, 
promovendo folders e maneiras de passar adiante este conhecimento e para tanto, é necessário que a 
secretaria do turismo se encarregue de divulgar a cidade através de seu passado histórico. 

Quanto à criação de eventos, interliga-o a uma de suas metas; acredita que deva ser criada uma 
Festa da Tainha e outra do Camarão, que haja eventos na cidade a cada trinta dias pois assim renda seria 
gerada e a cidade ganharia dinheiro para recuperar sua característica de menor PIB da região, como 
coloca.  

A falta de planejamento urbano acaba por gerar um gasto maior para corrigir os problemas 
gerados . Roberto coloca a situação das obras de esgoto na cidade, por exemplo, o fato de o asfalto ser 
feito sem a realização do primeiro. E coloca, brevemente, que para um projeto de mobilidade e projetos 
de melhoria da infraestrutura pode-se inclusive pedir apoio à Universidade instalada na cidade. 

Kléber da Kek durante a entrevista deixa evidente que também se alia a maior indústria da 
cidade, o turismo, onde se deve, então, investir. 

Ao colocar a UDESC como a “maior indústria que veio para cá” afirma que sem ela, hoje, 
Laguna já não seria a mesma, pois a movimentação provocada por alunos e familiares aumenta o 
comércio e aviva a economia. 

Assim como para Roberto, a saúde também não é um dos objetivos principais de sua campanha; 
ao contrário, acredita que a única dificuldade existente em Laguna quanto à saúde, é a falta de UTI no 
hospital, o que prejudica o turismo da terceira idade, por exemplo, (bandeira esta defendida também por 
Andrey, que acredita que as excursões de idosos deixam te vir para cá ao tomarem conhecimento das 
condições de saúde de Laguna). 

Aponta também como um ponto positivo a atual situação da BR 101, comparando com a 
quantidade de turistas que vinham para cá antes da duplicação e a de hoje, superior. Demonstra inclusive 
relativa felicidade ao saber que pessoas saem da capital do estado para vir para Laguna estudar na 
Universidade, por exemplo, afirmando que com o possível aumento da quantidade de cursos na UDESC, 
Laguna voltará a crescer. “A gente quer que Laguna volte a crescer, e só vai voltar a crescer se os nossos 
jovens ficarem aqui, e ter oportunidade para essa nova geração.”  

E neste ritmo de animação com a vinda da UDESC e a movimentação que esta criou, diz que o 
antigo prefeito deveria inclusive colocar uma estátua no morro chamada UDESC, e aproveitar os 
estudantes de arquitetura para participar da assessoria de planejamento da cidade, pois garante que na 
condição de estudante, saberá fazer a “coisa certa”.  

Houve, sem dúvidas, entrevistas de grande duração e outras menores (afinal, nem todos 
expuseram tanto suas idéias quanto o vereador Andrey), porém, nenhuma outra pode ser comparada a 
com a do vereador Thiago Duarte. Com menos de dois minutos (não-corridos) falando, suas respostas 
foram frequentemente substituídas pelas de seus assessores.  

O que se tem de concreto acerca do que ele mesmo pronunciou, é que em seu plano de governo 
ele deseja “trabalhar em tudo”. De forma geral e nada específica sobre qualquer dos pontos citados, sua 
plataforma inclui trabalhos juntos com a UDESC, pois a considera extremamente importante, tanto o 
curso de arquitetura, para uma cidade histórica, quanto o da engenharia da pesca, pois coloca que se “tem 
uma deficiência muito grande no que tange a dragagem, a lagoa, esse tipo de coisa, o desenvolvimento da 
atividade pesqueira no município.” 

Consoante aos outros vereadores eleitos, coloca nos problemas quanto à infraestrutura a 
responsabilidade pela diminuição do turismo, pois o “mais importante é o turista vir a Laguna e sair 
falando bem”. 

Não há duvidas de que o turismo é a alavanca para o crescimento econômico da cidade e que 
este depende da melhora na sua infraestrutura e organização de setores; tais como secretarias de 
planejamento urbano e do próprio turismo, para que então possam contar com o marketing para atrair 
visitantes a Laguna, possibilitando que saiam daqui satisfeitos o suficiente para adicioná-la a lista de 
lugares a revisitar.  

Contudo, o que pede uma análise interessante é o fato de que a verdadeira maioria dos 
entrevistados –se não todos – parece muito se preocupar em atrair turistas satisfeitos que possibilitariam a 
criação de lucros, e pouco interessados em perceber os reais problemas da cidade. Os turistas, apenas por 
aqui passam e logo voltam a suas terras divulgando sua própria opinião, enquanto aquele tem sua vida 
baseada na cidade, seja ela bem estruturada e atrativa a olhos estrangeiros, não tem recebido a devida 
atenção. 
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ENTREVISTAS  
 
Entrevista realizada pela equipe com Roberto Alves : 
Carla: A primeira pergunta seria quais são os principais fatores de Laguna que precisam ser melhorados? 
Qual sua a bandeira, qual o seu ponto de vista? 
Roberto Alves: Na nossa campanha nós levantamos três metas uma foi infraestrutura um exemplo seriam 
as estradas para o transporte e turismo se não, não haverá acesso a lugar algum. Estamos vendo que a 
cidade vai se tornar um caos, em virtude também da rede de esgoto que estão tão fazendo, isso virou um 
pandemônio.  
O segundo é o turismo, como pode uma cidade bela como a nossa ter tanta beleza e não explorar o 
turismo? Vamos para Canela e Gramado  e não tem nada e eles criam tudo. Temos beleza natural, história 
pois é uma cidade histórica, Anita, Giuseppe, o Tratado de Tordesilhas, temos tudo e não é explorado o 
turismo. Temos a baleia que estava aparecendo todos os dias, e é Imbituba quem leva a fama, porém, o 
turismo deve ser explorado de forma profissional. 
Uma outra bandeira que a gente levantou foi a dos pescadores. A pesca artesanal , que é uma pesca em 
alto mar que... 
Carla diz: da tainha? 
Roberto Alves: Isso! Da tainha! Os pescadores colocam um bote em alto mar para pescar e não possuem 
ajuda nenhuma do governo e acabam não tendo nenhum tipo de estrutura, então isso é um dos nossos 
compromissos de campanha, é ser "avós" dos pescadores na câmara de vereadores através da Colônia de 
Pesca dia 14.  
Essas são as três metas que a gente levantamos, porque não adianta se abranger muito pois acaba não 
fazendo nada, porque nós vereadores somos apenas ficais, e quem tem executar é o prefeito. 
Carla: E da saúde você não tem nada? 
Roberto Alves: Não, não! Realmente não temos nada, acho que tem outras pessoas capacitadas para isso. 
Infraestrutura é minha área, sou engenheiro, e turismo acho que é uma área que todos podem opinar 
porque e nós empreendedores do Mar Grosso sofremos muito com a falta de infraestrutura. A entrada da 
cidade é uma vergonha, e apenas há uma. Não tem um acesso lógico, acho que tudo isso prejudica, essas 
três metas. 
Carla: E qual a sua proposta e a sua opinião em relação ao turismo? O que você acha que pode ser feito 
para melhora-lo? Para aumentar aumentar o turismo de Laguna? 
Roberto Alves: Turismo é criar eventos! A primeira coisa antes de fazer eventos é preparar a  cidade para 
receber o turismo, melhorar a infraestrutura, possuir pessoas habilitas para falar sobre Laguna.  
Uma vez viajei para Tiradentes e fui pedir uma informação para um gari, e ele me contou toda a história 
de Tiradentes, então falei "tá mas porque você sabe disso?", disse que a prefeitura oferece um curso, os 
funcionários são obrigados a conhecer a história da cidade . Aqui se perguntar para muita gente as 
pessoas nem sabem quem é Anita. Lugares que são essenciais como postos de gasolina, um frentista 
deveria conhecer a história da cidade, mas quem deveria proporcionar isso é a secretaria de turismo, eles 
deveriam ter um folder para apresentar mas não possuem nada. O portal turístico de Laguna é zero! 
Primeiro temos que investir na capacitação de pessoas para o turismo.  
A cidade tem que estar preparada para receber o turismo através da infraestrutura, pois o turista com o seu 
carro de 100, 200 mil e entra na estrada, ou qualquer carro, não importa, e já estraga o seu motor na 
entrada, você vai ficar falando bem da cidade? Não, você vai dá meia volta e vai embora. Não há um 
planejamento técnico, apenas depois você ganha dinheiro. Tem como render, você vai em qualquer lugar, 
cobram pra entrar numa igreja, cobram pra visitar isso, cobram para visitar aquilo. Cobram pra tudo e em 
Laguna não se cobra nada. 
Fui duas vezes pra Fortaleza, e o único diferencial que eles tem de Laguna é que tem sol o ano inteiro. 
Então temos que proporcionar um turismo de inverno.. 
Carla: As pessoas vem para cá na época do Carnaval, na época no verão e até para assistir ao Motoshow... 
Roberto: Tem que ser criada uma festa da Tainha, festa do Camarão. Na época que o Cadorim era 
prefeito, tinha a República em Laguna, um evento em que vinham alunos do Brasil inteiro, a cidade 
ficava cheia. Tem que criar eventos para cada trinta dias. Em Gramado e Canela, todo mês há um evento, 
isso gera renda, vai girando o dinheiro. Deixa o dinheiro para o pipoqueiro, pro “picoleteiro”, e todo 
mundo ganha. A cidade é extremamente pobre, possuímos o PIB em torno de 8 mil reais por ano, o menor 
PIB da região, uma cidade que tem praticamente 4 mil pescadores, e com a família deles são em torno de 
10 mil pessoas que vivem da pesca. 
Carla: Um assunto relacionado a transporte : Um assunto que é muito falado em todo o mundo e que 
sentimos falta em Laguna é a inserção das bicicletas como meio de transporte. Não há ciclovias em 



Revista	  Canteiro.	  Ano	  1.	  Número	  1.	  Set.	  2014	  

www.revistacanteiro.com	  
	  
	  
Laguna, o que prejudica o trânsito. Por haver a maior necessidade do uso de veículos automotivos 
particulares, como também por causar possível medo aos ciclistas que dividirem as ruas com carros, vans 
e ônibus. Qual seu pensamento sobre o assunto? 
Roberto: Conversei com quem hoje é o secretário das cidades do nosso partido conversei com ele antes da 
campanha. Ele possui um projeto muito legal para a mobilidade, e está levando para Uberlândia e 
Londrina, são duas cidades que são do nosso partido também (PP - Partido Progressista) e eles fizeram 
um projeto de mobilidade que é impressionante. Então existe o projeto, vamos tentar pedir apoio a outras 
instituições como a UDESC pois temos que aproveitar o que a cidade nos oferece, vai ser bom para a 
universidade, bom para os alunos, vai ser bom para a cidade como um todo. Apenas tem que fazer um 
projeto pois recursos nós temos na secretaria da cidade. Laguna tem como melhorar. 
Carla: Em Laguna nós temos um grande problema que é a inundação. Com qualquer chuva as ruas ficam 
inundadas, mesmo a beira mar no Mar Grosso. Qual a sua opinião sobre essa questão que pode trazer 
tantos malefícios a todos nós? 
Roberto: Sempre se diz que obras de esgoto e pluvial não dão voto porque não aparece, mas é uma 
besteira muito grande de se falar, pois fizeram asfalto e agora estão retirando pra colocar o esgoto. O 
esgoto é bem vindo porque hoje é essencial, nós temos um problema bastante complicado que é o vento 
nordeste, este vento obstrui os bueiros, mas tem que construir bueiros de tal forma que amenize este 
problema. Quando foi asfaltada a avenida principal do Mar Grosso não foi feito um projeto pluvial, 
apenas colocaram o asfalto, e por não absorver a água quando chove vira os piscinões.  
Isso é um processo pois temos que fazer primeiramente a parte de tubulação e depois a de tratamento, o 
que falta então é planejamento para primeiro fazer a infraestrutura. Em Laguna a cinco anos atrás não 
havia a quantidade de prédios que há hoje, são em torno de 4000 mil apartamentos, aproximadamente 14 
mil pessoas jogando dejetos na região do Mar Grosso, falta apenas planejamento, acredito que agora será 
concluída a parte de esgoto que para a nossa cidade será essencial, principalmente para o Mar Grosso e no 
centro histórico pois não possui esgotamento também e cai tudo nas docas.  
 
Entrevista realizada pela equipe com Kleber da Kek: 
EQUIPE: Quais as suas bandeiras? Suas Propostas? O que acha que Laguna precisa melhorar? 
KLÉBER: Eu fui candidato a vereador porque eu não concordava com o atual prefeito sobre o turismo, eu 
já trabalho a mais de 30 anos aqui na praia e sinto que Laguna só vai continuar crescendo se começar a 
investir mais no turismo que é a nossa maior indústria. Só pra se pensar em alguma coisa, nesses últimos 
50 anos de Laguna a maior indústria que veio para cá foi a UDESC, se não fosse a UDESC hoje na 
Laguna, eu não sei o que seria de Laguna. Não é só a UDESC, são os alunos, são os pais, as mães, os 
irmãos que vem visitar e acabam aumentando o comércio e toda a cidade. Eu acho hoje que o principal na 
Laguna é o turismo, pra Laguna voltar a crescer de novo, não é só o turismo da praia, mas também o 
turismo do interior e o turismo do centro histórico, por exemplo. 
EQUIPE: Tens alguma proposta específica? 
KLÉBER: Assim, a partir do dia 1º de janeiro, hoje eu tenho uma amizade muito grande com o Andrey e 
com vários vereadores, a gente vai ver o que a gente pode fazer, na verdade vereador não adianta 
prometer, a função do vereador é fiscalizar e ajudar, não adianta prometer que eu vou fazer isso, que vou 
fazer aquilo, não vai fazer, a gente vai tentar ligar com essa nova equipe que esta sendo montada pro 
turismo e eu acredito que Laguna vai crescer. Crescer bastante, em todos os sentidos. 
EQUIPE: E outras áreas, saúde, pescadores, educação? 
KLÉBER: Eu acredito que a nossa cidade que a educação hoje com esses projetos do governo vai estar 
legal, a saúde esta boa, a única coisa que complica um pouco é o nosso hospital não ter uma UTI, como 
que a gente vai ter um turismo da 3ª idade se não tem uma UTI, como que o turista vai vir pra nossa 
cidade, primeira coisa que um turista acima de 50 anos vê quando ele vai passar uma semana fora da 
cidade dele é saber o hospital, como que é, porque se acontecer alguma coisa, é a mesma coisa a BR, 
quantos turistas não vinham conhecer Laguna por causa da BR, hoje já está chegando em Laguna por 
causa que esta duplicado, porque antigamente não, por que que cresceu muito aquela área de Imbituba pra 
lá? Porque ali foi duplicado primeiro, ninguém quer pegar esse congestionamento que esta, hoje é... Não 
sei se vocês viram as filas que davam ali no final de semana. Eu acredito na Laguna, eu fico muito 
contente com vocês que saíram de Florianópolis pra estudar aqui, eu tenho um filho de 19 anos que está 
em Itajaí, e ele teve que sair de Laguna, porque é muito triste também criar um filho e com 14 anos ele ter 
que ir embora, conhece uma menina e que ficar, casa e vai embora, eu também tenho uma filha que mora 
em Floripa de 28 anos, uma neta que morava tudo aqui em Laguna, é muito triste hoje eu ver minha neta a 
cada 15 dias, então a gente quer que Laguna volte a crescer e só vai voltar a crescer se os nossos jovens 
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ficarem aqui, e ter oportunidade para essa nova geração. Com a UDESC crescendo tendo outros cursos, 
eu acredito que Laguna vai voltar a crescer.  
EQUIPE: E o que a gente vê é que a população não apoia muito a UDESC  
KLÉBER: É que houve uma antipatia desse prefeito com a UDESC, entendesse? Ele devia por uma 
estátua chamada UDESC no morro, ele tinha que ajudar a UDESC, hoje a prefeitura, como vocês fazem 
arquitetura, nós temos lá a assessoria de planejamento que tem que ser comandada pela UDESC. Porque o 
estudante que está estudando vai fazer a coisa certa, ele vai ser um gestor que vai fazer a coisa certa, 
porque se ele não fizer ele vai rodar. Se tu fizer um projeto errado tu não vai rodar? Então, a secretaria de 
planejamento tem que ser pela UDESC, que é a maior empresa que veio pra Laguna hoje, todo lagunense 
tem que estar, fazer ai um monte de agradecimento para a UDESC . Se não fosse a UDESC hoje, 
Laguna estaria fora do mapa praticamente de muitas coisas. 
 
Entrevista realizada pela equipe com Thiado Duarte: 
EQUIPE: Quais suas bandeiras, seu ponto de vista, o que acha que em Laguna precisa ser mudado? 
THIAGO: A gente quer trabalhar em tudo, inclusive em conjunto com a UDESC. A UDESC em Laguna é 
muito importante, pra desenvolver alguns projetos, o curso de arquitetura, numa cidade histórica que já 
foi tombada, com certeza acarreta muito. Na área da pesca, o curso de engenharia da pesca, tem uma 
deficiência muito grande no que tange a dragagem, a lagoa, esse tipo de coisa, o desenvolvimento da 
atividade pesqueira no município. Outra bandeira que eu quero levantar e dar muito ênfase é na questão 
da infraestrutura. Como Laguna é uma cidade turística, uma cidade não cresce, não gera turismo se não 
tiver infraestrutura, se não tiver um bom acesso pros turistas chegarem, se não tiver o que ele realmente 
faça no município e o mais importante é o turista vir a Laguna e sair falando bem.  
 
 
Esta obra é de responsabilidade de seus autores, não refletindo necessariamente a opinião da 
Universidade do Estado de Santa Catarin
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