
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 
MOÇÃO 

 
Apela ao Governador do Estado, ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública, 
e ao Comandante Geral da Polícia Militar, 
urgente mudança na política de abordagem e 
de combate ao crime nas comunidades de 
periferia dos aglomerados urbanos, 
sobretudo na localidade denominada Morro 
do Mocotó, em Florianópolis.  
 

 
O signatário, com base no art. 196 do Regimento Interno deste Poder, 

considerando que: 
 
- a comunidade denominada "Morro do Mocotó", está localizada no 

complexo do Maciço do Morro da Cruz, no bairro da Prainha, em Florianópolis/SC, 
atrás do Hospital do Exército, vizinha do Palácio Barriga Verde; 

 
- a área começou seu processo de ocupação no ano de 1900, em 

função da construção da Ponte Hercílio Luz, quando as lavadeiras, habitantes do 
morro, passaram a cozinhar para os operários e o prato principal era o "Mocotó", daí 
a origem do nome; 

 
- o Morro do Mocotó foi uma das primeiras áreas de ocupação da 

cidade, mas só a partir de 1984 teve acesso à titulação legal da terra, após ter sofrido 
constantes ameaças de despejo, tanto pelo Exército como pelo Hospital de Caridade; 

 
- sua população é formada por operários da construção civil, 

empregadas domésticas, prestadores(as) de serviços (formais e informais), 
funcionários públicos, entre outras funções, sendo inegavelmente a extrema maioria 
formada por trabalhadoras e trabalhadores, contribuintes cidadãos florianopolitanos; 

 
- por ser uma comunidade socioeconomicamente vulnerável, recaem 

ali carências de todos os tipos, contribuindo para o contato de algumas crianças e 
adolescentes com as ruas, em busca de alternativas de sobrevivência e, 
consequentemente, às drogas e outras formas de violência; 

 
- vítima de uma política equivocada de combate às drogas, esta 

comunidade sofre muito com as consequências das ações da segurança pública, que 
transforma o local em um violento campo de batalha, em que premissas como 
eliminação, neutralização e erradicação do inimigo (traficante de drogas) se projetam 
numa amplitude bastante irresponsável, injusta e cruel, atingindo pessoas inocentes 
e trabalhadoras; 

 
- diariamente seus moradores são importunados por abordagens da 

Polícia Militar, em invasivas, desrespeitosas e violentas revistas, onde se exibem 
armas de forte letalidade, excluindo completamente o princípio da presunção da 



 

inocência, que é prepotente e inconstitucionalmente substituído pelo princípio da 
presunção de culpabilidade; 

 
- foi neste último domingo, 26 de abril, que o jovem Jonatan Cristhof 

do Nascimento, após ter sido alvejado por arma de fogo na perna pela PM, em suposta 
perseguição, e mesmo estando desarmado, recebeu um tiro mortal no pescoço; e 

 
- com a ocorrência de mais esta morte, após várias recentemente 

ocorridas, em circunstâncias onde a desproporcionalidade é gritante e assassina, as 
comunidades do Mocotó e da Queimada resolveram se posicionar em forma de 
protesto, para chamar a atenção da sociedade e autoridades, colocando barricadas e 
faixas pedindo Paz e Justiça,  

 
requer o encaminhamento de moção ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Estado da Segurança Pública, e ao Comandante Geral da Polícia Militar, nos 
seguintes termos: 
 

“A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 
acolhendo proposição do Deputado Paulo Eccel, apela a Vossa Excelência para 
que promova urgente mudança na política de abordagem e de combate ao crime 
nas comunidades de periferia dos aglomerados urbanos, sobretudo na 
localidade denominada Morro do Mocotó, em Florianópolis.  Atenciosamente, 
Deputado Júlio Garcia – Presidente” 

 
 
Sala das Sessões, em 
 
                   
 
 
 
Deputado Paulo Eccel 
 

 
 


