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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar aspectos e instrumentos do planejamento e da gestão das questões ambientais na cidade de Lagarto, levando
em consideração a aplicabilidade do seu Plano Diretor. Como procedimentos metodológicos, foram adotadas as abordagens qualitativa e descritiva, através
de pesquisa documental e bibliográfica. O Plano Diretor tem em suas atribuições a busca pela a melhoria da qualidade de vida, mas foi constatado ao longo
da pesquisa que ocorre um descaso para com as questões ambientais.
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ABSTRACT

This articleaims to analyzeaspectsand instrumentsof planning andmanagement of environmental issuesin the town ofLagarto, considering the applicabilityof
itsMaster Plan. Asmethodological procedureswere usedqualitative and descriptiveapproaches, throughdesk researchandliterature. The Master Planhasinthe
pursuit ofits missionto improve the qualityof life, butit was foundduring the researchthatthere is adisregard forenvironmental issues.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo traz abordagens sobre gestão ambiental, levando em consideração a aplicabilidade do Plano Diretor e tem como objetivo analisar os
aspectos / instrumentos do planejamento e da gestão das questões ambientais na cidade de Lagarto. Para a consecução deste trabalho foram definidos os
seguintes objetivos: caracterizar os instrumentos de planejamento urbano e ambiental; diagnosticar os principais problemas ou impactos ambientais;
conhecer os aspectos positivos da aplicabilidade do Plano Diretor; além de identificar os desafios para a sustentabilidade ambiental urbana.

O problema enfocado nesta pesquisa está relacionado à gestão ambiental, no município de Lagarto. Portanto, questiona-se: no tocante às questões
ambientais vem ocorrendo a aplicabilidade do Plano Diretor em Lagarto

Como método de procedimento foi utilizado o estudo de caso com abordagem qualitativa e descritiva que, segundo Rodrigues (2009, p. 47), é “quando não
emprega procedimentos estatísticos na abordagem da pesquisa. Esta abordagem é utilizada para investigar um determinado problema de pesquisa, cujos
procedimentos estatísticos não podem alcançar devido à complexidade do problema como: opiniões, comportamento, atitude dos indivíduos ou grupo”.
Enquanto a descritiva “é realizada para descrever fenômenos ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (Rodrigues, 2009, p. 47).

Neste estudo foram utilizados diversos trabalhos de autores que tratam da temática estudada tais como: Araújo e Vilar (2010), Barbieri (2011), Dias
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(2004), Seabra (2011), Leff (2010), Martinez (2006), Mendonça (2001), Pinheiro (2010), Santomouro (2012), Szabó Júnior (2010) Vaz (2004), como
também documento da Resolução Nº. 34 (2005), e Lei 196 de 2006, referente ao Plano Diretor do Município de Lagarto.

Caracterização do Município de Lagarto

Depois de São Cristóvão e Itabaiana, o município de Lagarto, a 78 quilômetros de Aracaju, é a vila mais antiga de Sergipe. Se a colonização européia
chegou naquelas terras por volta de 1595, então acredita-se que o contato com os índios já vinha acontecendo desde 1540. Existem relatos históricos
dando conta que os religiosos encontram uma aldeia de índios Kiriris na confluência dos rios Piauí e Jacaré, que tinham o comando do cacique Surubi. Por
volta de 1575, os jesuítas levantaram uma capelinha com o nome de São Tomé, o Apóstolo, e depois uma escola para os curumins. (IBGE, 2010).

Alguns historiadores defendem a ideia de que o município nascera no Povoado Santo Antônio, distante seis quilômetros da atual sede da cidade, onde ainda
há o marco inicial erguido próximo à capela que leva o nome do povoado. O distrito de Lagarto surgiu em 1703, enquanto que a vila foi criada em 1727,
mas tornou-se município em 1730. A sede municipal passou a categoria de cidade em 20 de abril de 1880, data oficial de sua emancipação.

(SEPLAG,2012).

A população de Lagarto apresenta composição diversificada, sendo constituída por brancos, negros e mestiços. Dentre os brancos, há predominância
daqueles de ascendência portuguesa. Segundo o censo do IBGE, em 2010, sua população é de 94.861 habitantes, sendo que destes 48.867 vivem na
cidade, enquanto o restante, isto é, 48,48% vivem na zona rural. O município apresenta economia dinâmica e diversificada, com destaque para a
participação do setor terciário, mas com participação significativa das atividades agrícolas, com destaque para a pecuária bovina e para os cultivos de
cítricos e de produtos alimentícios. São 119 povoados que compõem o município. (SEPLAG, 2012).

A sede do município está assentada no Centro do município, sendo atravessada pela rodovia Lourival Baptista – SE 270 que liga o município a BR 101 e
apresenta uma concentração de funções comerciais e de serviços o que a transforma num Centro de Zona A, no sistema urbano brasileiro. Dentro da
hierarquia urbana brasileira as cidades estão classificadas em Metrópoles que são as cidades com mais de um milhão de habitantes, forte influência direta
sobre outros centros e regiões e tem um grande número de funções. As capitais regionais estão classificadas em capital regional A, são as capitais dos
estados ou cidades com população mediana de 955 mil habitantes, é o caso de Aracaju. Capital regional B e capital regional C, Centro sub-regional B são
cidades com gestão urbana menos complexa com população mediana de 95 mil habitantes, Paulo Afonso. Itabaiana é considerada centro regional B e os
Centros de Zonas são cidades com população de 45 mil habitantes, é o caso de Lagarto que tem influência apenas sobre os municípios vizinhos, a exemplo
de Riachão do Dantas, São Domingos, Simão Dias e Salgado. IBGE.Regiões de Influência das Cidades brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE,(2007).

Nos últimos dez anos a população urbana do município de Lagarto superou a população rural, Conforme o censo 2010 mostra, 48,46% da população reside
na zona rural, com 45.963 habitantes; já a zona urbana tem 51,54%, com 48.889 habitantes, sendo que esse crescimento trouxe junto alguns problemas
relacionados à expansão urbana da cidade. O bairro Loiola é um exemplo pontual, o mesmo surgiu ainda na década de 1990, não havia uma
regulamentação através de lei municipal para garantir o ordenamento urbano sem transtornos futuro.

O crescimento do comercio é um dos fatores que justificam o aumento da população urbana na ultima década, bem como o crescimento da demanda na
mão de obra no campo da construção. Muitos moradores que trabalham nesses dois setores, vieram da zona rural atraídos pela oferta de trabalho e hoje
vivem na cidade.

No setor industrial em Lagarto, destaca-se as indústrias de embalagens, fábricas de móveis, fábricas de velas, indústrias de produtos químicos e indústrias
do gênero alimentício. A cidade também se destaca no plantio da mandioca, por este motivo é realizado no mês de junho o Festival da Mandioca que atrai
dezenas de milhares de pessoas para a cidade no período festivo.

Há no comércio local, aproximadamente 500 lojas de artigos diversos, duas lojas do Gbarbosa, sendo um Hipermercado, e também um Supermercado do
grupo Wal-Mart. Há diversas revendedoras de carro de passeio e máquinas agrícolas, bem como de peças, ainda as várias oficinas de carro e moto. A
cidade de Lagarto Dispõe de 6 agências bancárias, dos seguintes bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banese, Bradesco e
Itaú.

No contexto da economia, há ainda uma feira livre. É uma das maiores do Estado de Sergipe e acontece toda segunda-feira, desde a madrugada até o
entardecer. Todo o entorno da Praça Rosendo Ribeiro Filho é ocupado pela feira, que está subdividida em setores: frutas, verduras, carne, farinha, trocas,
madeiras, roupas.

Gestão Ambiental

O crescimento e desenvolvimento urbano implicam sempre em problemas ambientais, por isso, tornam-se necessárias medidas de proteção e de gestão
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capazes de minimizá-los. Segundo Barbieri

A preocupação com os problemas ambientais decorrentes dos processos de crescimento e desenvolvimento deu-se lentamente e de
modo muito diferenciado entre os diversos agentes, indivíduos, governos, organizações internacionais, entidades da sociedade civil
etc. (BARBIERI, 2011, p. 11)

Com os acontecimentos ao longo dos anos, se comprova o que foi citado acima, pois, a cada dia, o ser humano está fazendo ou desfazendo algo que
compromete as condições ambientais, gerando os problemas que são vistos por aí. A agressão ao ambiente tem sido freqüente e está relacionada às
estratégias de desenvolvimento adotadas pelo capital. Seabra (2011) acredita que,

O desenvolvimento produz efeitos indiretos no meio ambiente através da crescente queima de combustíveis fósseis como o
petróleo, o gás natural, a biomassa e outros minérios, o que contribui para a poluição do ar, a propagação de doenças
respiratórias, e o fenômeno do efeito estufa. (SEABRA, 2011, p. 103)

O desenvolvimento implica em mudanças que podem ter bom resultado ou ser devastadoras, com efeitos nefastos ao meio ambiente.

De acordo com Leff, “a crise ambiental, entendida como crise de civilização, não poderia encontrar uma solução pela via de racionalidade teórica e
instrumental que constrói e destrói o mundo” (LEFF, 2010, p. 16).

A emergência da temática ambiental na atualidade, segundo Mendonça (2001), se reveste de grande importância devido a três fatos: caos da qualidade de
vida da população, que se acentua nos grandes centros urbano-industriais; o alarmismo da mídia, que traz à tona de maneira sensacionalista os problemas
locais e globais relacionados à degradação do meio ambiente, e o papel das ciências, das artes e da atividade política.

No entanto, a natureza e o meio ambiente de maneira geral, bem como as questões inerentes à degradação que sofreram ao longo do desenvolvimento
histórico das sociedades humanas, têm servido de alvo para análise de diversos pensadores interessados em estudar a fúria destruidora dos sistemas
produtivos.

As agressões ao meio ambiente podem ser minimizadas através de ações educativas e de forma mais incisiva, da Educação Ambiental. Com relação à
Educação Ambiental Szabó Júnior diz que “não podemos nos esquecer que, ao respeitar o meio ambiente, estamos indiretamente respeitando uns aos
outros, pois o meio ambiente em que vivemos é o resultado das inter-relações entre os diferentes tipos de vida e os recursos naturais existentes”. (SZABÓ
JÚNIOR, 2010, p. 83)

No Brasil, segundo Martinez (2006, p. 11) “(...) A questão ambiental adquiriu uma grande importância nas últimas décadas. Os últimos cinquenta anos
foram marcados por profundas mudanças nas relações sociais e, (...) com o mundo natural”. O autor ainda enfatiza dizendo que “no Brasil, em decorrência
desse cenário mais amplo, na metade da década de 1990, as questões ambientais também ganharam maior visibilidade e materialidade”. (MARTINEZ,
2006, p. 12).

Assim, o país passa a adotar medidas de proteção e de gestão do meio ambiente, com destaque para os problemas urbanos que se acentuam na medida
em que cresce a concentração da população nas cidades. Estas, por sua vez, não dispõem de infraestrutura para atender às necessidades dessa população,
sobretudo no tocante à habitação e ao saneamento ambiental, especificamente ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e de gestão dos resíduos
sólidos.

É verdade que temos visto desenvolver programas, projetos e trabalhos no sentido de se atingir a educação ambiental, mas em parte trata-se de
empreendimentos da iniciativa privada que acabam sendo isolados, ante a inércia do grande potencial que temos para executar ações neste sentido. A
educação ambiental é o coração para podermos um dia chegarmos ao desenvolvimento sustentável, pois essa é a maneira mais direta e funcional de se
atingir uma dessas metas: a participação da população. O desenvolvimento sustentável deve-se constituir em um objetivo planetário, um objetivo de toda a
humanidade para que possa ser alcançado.

De acordo com Perazzaet al. (1985, p. 12):

Meio ambiente é o espaço onde acontecem atividades urbanas e rurais. É formado por um ambiente biofísico, e um ambiente sócio
econômico. A realização das necessidades e das aspirações socioeconômicas humanas é efetuada através da apropriação de um
espaço, gerando os impactos ambientais.

Quanto aos impactos, há muitos tipos na natureza que podem ser benéficos ou maléficos à sobrevivência do homem no seu meio. O ser humano mantém
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em toda a sua trajetória uma constante relação com o meio natural, mas, nas últimas décadas, com sua capacidade tecnológica, observou-se que essa
espécie tenta se afastar de sua origem à medida que quer se tornar um ser “não natural”, pelo distanciamento como controlador da natureza.

O Impacto Ambiental, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA nº 01/86, pode ser definido como:

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente resultante de atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA n.º 1 de 23/01/86).

Quanto à importância do meio ambiente, este se relaciona com a manutenção dos recursos necessários às condições do estabelecimento da vida e das
oportunidades de sobrevivência, sendo extremamente relevante para as gerações futuras. No final do século XX, a sociedade passa a perceber que os
recursos naturais são finitos e que para manter sua sobrevivência ligada à qualidade de vida é preciso preservar e respeitar o meio natural. Exemplo disso
são as Conferências mundiais de meio ambiente como a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, e rediscutida com a Rio + 20, no ano corrente.

Segundo Mendonça (2001, p.7), a preocupação do homem com a natureza adquiriu importância e ocupa lugar destacado no rol de interesses das mais
diferentes organizações sociais da atualidade.

É de suma importância ressaltar de que nada adianta tentar entender os grandes temas ambientais, como respectivamente as mudanças climáticas, se não
analisarmos primeiramente as relações humanas e as possíveis consequências das próprias ações entre homem-meio. Todavia, os problemas que estão
relacionados ao meio ambiente são muito antigos, mas tanto a percepção das reais consequências da utilização indevida dos recursos naturais e dos efeitos
globais dessas agressões, quanto à reação a eles são fatos bem mais recentes.

O homem sempre utilizou a natureza para retirar as coisas de que precisava. No início, o impacto ambiental era pequeno. Com o crescimento da população
aumentou também a destruição da natureza. A Revolução Industrial foi um marco importante na história da humanidade, pois a partir daí o homem passou
a interferir mais radicalmente no meio ambiente. A necessidade de desenvolvimento utiliza os recursos minerais e vegetais de forma predatória, o que
destrói a natureza. Muitas espécies animais e vegetais desapareceram, bem como florestas inteiras.

Desse modo, parte-se do principio de que toda ação humana no ambiente natural ou alterado, causa algum impacto em diferentes níveis, gerando
alterações com graus diversos de agressão, levando às vezes as condições ambientais a processos até mesmo irreversíveis. As degradações ambientais nem
sempre chegam ao nível de catástrofes. Há situações que, certamente, são lentas a recuperação ou correção e isso se deve às dificuldades de ordem
econômica por não se apresentarem viáveis, ou ainda por dificuldades tecnológicas.

PLANEJAMENTO URBANO

O crescimento desordenado que vem ocorrendo, ao longo do tempo, nas diversas cidades traz junto os fatores que implicam na degradação do meio
ambiente e, consequentemente, influenciando na qualidade de vida da população.

O desordenamento está ligado à diversidade e desigualdade que segundo Pinheiro (2010, p. 18), “a diversidade é expressa de várias formas, a saber: no
número de habitantes, nas dimensões territoriais, na localização, na configuração espacial e na riqueza natural; nas diferenças culturais e de formação
histórica”. Quanto à desigualdade, Pinheiro afirma que “a segunda marca dos municípios brasileiros é a profunda desigualdade entre eles que é expressa no
dinamismo da sua economia, no ritmo de desenvolvimento (...), na qualidade de vida e acesso dos seus habitantes aos serviços e ao direito à cidade”.
(PINHEIRO, 2010, p. 20)

O crescimento populacional resulta em mudanças que se refletem espacialmente e também sobre as condições ambientais, surgindo daí problemas que
exigem a adoção de medidas pelo poder público, a partir de ações de planejamento urbano.

Segundo Campos,

Planejar é escolher um conjunto de ações consideradas as mais adequadas para conduzir a situação atual na direção dos objetivos
desejados. A execução destes objetivos fica a cargo da gestão pública. Gestão e planejamento são complementares, assim,
planejamento é pensar em ações para o amanhã e gestão é o próprio fazer imediato daquilo que o planejamento delineou, na
dimensão do tempo presente e dos recursos disponíveis. (CAMPOS, 2010)

Portanto, planejamento é a definição de propostas de ações a fim de conseguir os objetivos desejados, que deverão ser alcançados através da atuação da
gestão pública, sempre pensando em melhorias na qualidade de vida dentro de uma comunidade. Vale ressaltar que uma comunidade é vista por um
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planejador urbano como um sistema, em que todas as suas partes dependem umas das outras.

Campos (2010) ainda enfatiza que:

Muitas vezes se diz que tal governo não planeja a sua cidade. O que ocorre é que atualmente os governos ainda estão presos a
modelos de gestão pública onde o mais importante é o orçamento público, ou seja, define-se o quanto cada setor de uma
prefeitura, por exemplo, irá gastar durante o ano, porém, não se define onde este dinheiro será gasto, de forma planejada.
(CAMPOS, 2010)

Existem diversas formas de planejamento e ao longo da vida política brasileira é possível observar que diversas formas foram utilizadas pela gestão pública.

Ao Planejamento Participativo Pinheiro dá ênfase dizendo que:

Construir processos efetivamente participativos é um grande desafio e encontra grandes resistências. Exige conhecimento, muita
organização e vontade política. Mas a ausência de participação comunitária é um dos principais fatores de insucessos de planos,
programas e projetos. (PINHEIRO, 2010, p. 52-53)

Segundo Pinheiro, (2010, p. 77 apud Cornely 1980) ainda apresenta qual a eficácia do planejamento participativo quando diz que:

- a participação de grande parte da comunidade dá legitimidade ao processo de planejamento e corresponde às necessidades da população;

- o diagnóstico, se elaborado com setores da comunidade, técnicos e líderes, aportará dados mais realistas e elementos qualitativos evitando a leitura da
realidade baseada exclusivamente em dados estatísticos e estudos formais sobre a comunidade;

- processo pedagógico, que estimula a comunidade a tomar consciência de seus problemas reais e a desenvolver sua criatividade na busca de soluções;

- o produto será um plano de metas mais adaptado à realidade concreta que se quer mudar e ao modelo que se deseja atingir;

- fortalece as forças favoráveis à mudança;

- canaliza os conflitos de interesses, com predomínio dos interesses das maiorias;

- diminui os riscos de descontinuidade que prejudicam o processo de planejamento no Brasil;

- motiva a comunidade para a implementação do plano, mesmo à custa de sacrifícios; e - estimula a sociedade a acompanhar, fiscalizar e exigir sua
concretização

O Planejamento Urbano tem como principais atribuições planejar, implementar, executar, controlar e avaliar as atividades da política pública de
planejamento urbano do município. Além disso, elaborar uma política de planejamento urbano em parceria com as demais secretarias municipais e
fundações, ouvindo a população, dentro dos princípios da gestão democrática, facilita o desenvolvimento das ações de forma mais econômica e eficaz.

PLANO DIRETOR

O Plano Diretor é uma lei municipal elaborada pela prefeitura com a participação da Câmara Municipal e da sociedade civil que visa estabelecer e organizar
o crescimento, o funcionamento, o planejamento territorial da cidade e orientar as prioridades de investimentos.

O Plano Diretor tem como objetivo orientar as ações do poder público visando compatibilizar os interesses coletivos e garantir de forma mais justa os
benefícios da urbanização, garantir os princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania, gestão democrática da cidade. Assim,

O objetivo fundamental do Plano Diretor é definir o conteúdo da função social da cidade e da propriedade urbana, de forma a
garantir o acesso a terra urbanizada e regularizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos serviços urbanos a todos os
cidadãos, e implementar uma gestão democrática e participativa. (Resolução nº 34, de 01 de julho 2005 da Seção 1, p. 89, art. 1º)

Portanto, o Plano Diretor tem como funções a garantia de atendimento das necessidades da cidade; de uma melhor qualidade de vida na cidade;
restauração dos sistemas ambientais; regularização fundiária, como também consolidação dos princípios da reforma urbana.

O Plano Diretor é obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, áreas de interesses turísticos, e
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situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental na região ou no país, é o caso de Lagarto.
Entretanto, qualquer município pode elaborar o seu Plano Diretor, a fim de ordenar o seu crescimento urbano.

O Plano Diretor deve ser articulado com outros instrumentos de planejamento como a Conferência das Cidades, Planos de bacias hidrográficas, planos de
preservação do patrimônio cultural e outros planos de desenvolvimento sustentáveis.

Todos os cidadãos podem participar do Plano Diretor, pois o processo de elaboração desse plano deve ser conduzido pelo poder executivo, articulado com o
poder legislativo e sociedade civil, e a participação da população deve ser estimulada para que o Plano Diretor corresponda à realidade e expectativas
quanto ao futuro.

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano é um instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento e expansão urbana, no sentido de
promover o desenvolvimento das funções sociais e a melhoria da qualidade de vida da população. A complexidade da cidade e a dinâmica urbana exigem o
ordenamento territorial a fim de promover condições dignas para os diversos atores sociais, especialmente para aqueles mais carentes.

A Lei Nº 196/2006 institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que tem como principal objetivo:

Ser um Pacto Social, legitimado pela população como um todo, por meio do qual são estabelecidos limites, condições e diretrizes
para o uso e ocupação do solo urbano, promovendo o crescimento e o desenvolvimento municipal e fazendo cumprir a função
social da propriedade e da cidade. (Lei, nº 196, Art. 38, 2006, p. 1)

As diretrizes do Plano estão voltadas para a consecução dos seus objetivos e estão definidas no artigo. 2º:

I. Tornar-se um marco regulatório da política e da gestão democrática;
II. Contemplar os anseios da população lagartense, na busca incessante pelo desenvolvimento e pela melhor qualidade de vida para todos;

III. Reunir diferentes interesses na construção de instrumentos aptos a promover odesenvolvimento, em sintonia com a capacidade de suporte
físico-ambiental e justiça social;

IV. Realizar um novo projeto de cidade com oportunidades iguais para todos e justiça social;
V. Reverter a lógica de aplicação dos investimentos públicos privilegiando o interesse coletivo em detrimento aos interesses da renda imobiliária; e

VI. Conceder o desenvolvimento realizando parcerias entre o estado e a iniciativa privada.

SUSTENTABILIDADE

Desenvolvimento sustentável, segundo Dias (2004), trata-se de um novo modelo de desenvolvimento, que busca compatibilizar o entendimento das
necessidades sociais e econômicas do ser humano com as necessidades de preservação do ambiente, de modo que assegure a sustentabilidade da vida na
terra para as gerações presentes e futuras.

Para Barbieri (2011),

(...) o conceito de desenvolvimento sustentável sugere um legado permanente de uma geração a outra, para que todas possam
prover suas necessidades, a sustentabilidade, ou seja, a qualidade daquilo que é sustentável, passa a incorporar o significado de
manutenção e conservação adxterno dos recursos naturais. (BARBIERI, 2011, p. 32)

Para Araújo e Vilar (2010, p. 31) “As tentativas de atuação disciplinar sobre o espaço geográfico, cujo objetivo maior é o desenvolvimento sustentável,
configura-se como um instrumento preventivo, indispensável à gestão ambiental”.

De acordo com Santomouro (20120, p. 57), “o termo sustentabilidade tem se tornado cada vez mais popular, especialmente no mundo dos negócios”.
Ainda segundo a autora “um dos preceitos básicos da sustentabilidade é a relação entre as coisas. As ações de cada um repercutem na família e, em cadeia,
na escola, no bairro, na cidade, no país e no mundo”. (SANTOMOURO, 2012, p. 57)

De acordo com Szabó Júnior (2010), “resíduos são sobras que, as vezes, deixa de ter utilidade para a fonte geradora”. Ainda segundo o autor “os resíduos
podem ser sólidos, líquidos, sendo conhecidos como efluentes, em se tratando de geração industrial, ou como esgoto, em se tratando de geração residencial
ou comercial, ou ainda, gasosos, também chamados emissões atmosféricas” (SZABÓ JÚNIOR, 2010, p. 107).

GESTÃO URBANA

O Estatuto da Cidade, Lei nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, estabelece a necessidade de uma política de desenvolvimento urbano mais justa que faça
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frente aos interesses do mercado das terras e à segregação espacial presente nas metrópoles e nas grandes cidades brasileiras, como também novas
formas de gestão e participação popular, de forma a democratizar a gestão pública.

A participação da comunidade nas tomadas de decisões é importante, tendo em vista que é a população quem conhece mais de perto as necessidades.

A gestão urbana é um processo contínuo de tomadas de decisões e de implementação de ações concretas pelo poder público com o objetivo de intervir
diretamente no sistema urbano, com vistas a atingir os objetivos estabelecidos.

GESTÃO AMBIENTAL EM LAGARTO

Os esgotos a céu aberto e o destino do lixo produzido na cidade, são considerados os principais problemas urbanos e ambientais. Há um desencontro entre
o que está proposto no Plano Diretor e a realidade local. Portanto, ocorre uma fragilidade na aplicação da lei por parte do município.

É de competência do poder publico municipal em seu Plano Diretor, o manejo de resíduos sólidos, como a coleta regular e o destino dos lixos, no qual a
prefeitura vem obedecendo a coleta e o destino, devendo ressaltar que não há nenhum tratamento dos mesmos resíduos, sendo estes lançados a céu
aberto.

Sobre a drenagem urbana, conforme o Plano Diretor, o município deve promover politica de abastecimento de agua, tratamento de esgoto, preservação dos
recursos hídricos existentes e o controle de poluição das aguas.

O Plano Diretor, no capitulo XX trata do Saneamento Ambiental. No artigo 37está definida a Política de Saneamento Ambiental que tem por objetivo uma
ação articulada por meio dos agentes tais como o Poder Público Municipal, as concessionárias prestadoras de serviços de saneamento públicas e privadas, e
a comunidade como um todo. (Lei, nº 196, Art. 37, 2006, p. 11)

Considerações finais

Diante do que foi exposto com o estudo bibliográfico e documental conclui-se que o Plano Diretor estabelece uma ordem no crescimento urbano da cidade e
prever a regulação dos vários aspectos relacionados ao sistema de gestão urbana.

A gestão ambiental urbana prevista na lei requer um planejamento amplo e segurança na execução. Não há um cumprimento rigoroso na aplicabilidade da
referida lei na cidade de Lagarto, pois, em alguns setores da administração são visíveis algumas deficiências nas ações desenvolvidas, bem como a falta de
acompanhamento do poder legislativo para garantir a população os direitos assegurados.

O plano diretor tem em seus objetivos a proposta de uma gestão democrática e participativa, a grande dificuldade nesse sentido é consequência da postura
adotada pelos políticos da cidade no modo de administrar, mas não somente isso, a própria população não está habituada a discutir de maneira coletiva as
questões abrangentes ao crescimento que a cidade vem apresentando nos últimos anos.

São apenas 06 (seis) anos da implantação do Plano Diretor, a partir de um maior envolvimento dos conselhos municipais na condição de entidades
articuladora das discussões no âmbito da coletividade e um maior envolvimento de setores da educação, o exercício de cidadania será de fato um direito
conquistado pela maioria de seu povo.
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