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O foco alienante  

- Você vai entrar em crise; é inevitável!, 
disse o professor a seu aluno atento e 

amedrontado diante das circunstâncias da 
vida.  

- Mas eu não posso tomar providências para 

evitar a crise?, perguntou o jovem com o 
coração acelerado.  

- Não, o que você pode fazer é antecipá-la, 

nunca evitá-la. Se você não tiver disposição 
para enfrentar as crises, estará condenado a 

não se desenvolver e evoluir. A crise tira as 
pessoas da zona de conforto, desperta a 

criatividade. Se você não provocar a crise, 

ela virá de qualquer maneira. E pode ser que 
você, então, não esteja preparado para 

enfrentá-la e aproveitar seu potencial de 
estímulo ao crescimento.    

Eugenio Mussak 
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Florianópolis, 2014.    

 

 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a efetividade das ações e estratégias 

do planejamento local e conseguintemente da gestão urbana, 

estabelecidos e transformados ao longo do período pesquisado. Com o 

advento do Plano Diretor Municipal, marco regulatório das políticas 

públicas locais, houve a identificação de problemas do ordenamento 

territorial e a acentuação dos conflitos sociais, exigindo do poder 

público, enquanto agente regulador do espaço, o papel de mediador dos 

impactos existentes. A metodologia adotada abordou procedimentos 

quantitativos e qualitativos, levantamentos de dados estatísticos e da 

análise dos dados obtidos.   O estudo demonstra que o estabelecimento 

de metas ou programa de ações não é garantia de efetividade, e que a 

efetiva avaliação da eficiência, pautado na (re)leitura constante do 

alcance e das limitações do planejamento está condicionado ao 

acompanhamento e controle social mediante a pactuação e a 

consonância das distintas instâncias de poder. 

Palavras chave: planejamento urbano. Ordenamento territorial. 

Plano diretor. Políticas públicas.   
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KAMEI, Eloize Yoshiko. Urban Planning Trajectory in Rio 

Negrinho, SC. Research project – MPPT/UDESC. Florianópolis, 2014.    

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of actions 

and local planning strategies and consequently of urban management, 

established and transformed over the researched period. With the advent 

of the Master Plan, the regulatory framework of public policy, was to 

identify land use problems and the accentuation of social conflicts, 

demanding the government as regulator of the space, the role of 

mediator of existing impacts. The methodology discussed quantitative 

and qualitative procedures, statistical data gathering and data analysis. 

The study shows that setting targets or actions program is not effective 

guarantee, and that effective evaluation of the effectiveness, based on 

the (re) reading of the scope and planning of limitations is subject to 

monitoring and social control by the pact and the line of the different 

levels of power. 

 

Keywords: urban planning; Land use planning. Master plan. Public 

policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo desta pesquisa é avaliar as ações e a 

efetividade das estratégias de planejamento, gestão urbana, 

instrumentos urbanísticos de controle social estabelecidos pelo 

marco regulatório das políticas públicas locais de Planejamento 

Territorial - Plano Diretor de ordenamento territorial (nos 

moldes do Estatuto da Cidade
1
).  

Considera-se que a existência de metas ou ações não é 

garantia de efetividade, tornando-se inócuas sem a pactuação e 

a consonância das distintas instâncias de poder. Para a 

avaliação da eficiência, alcance e limitações torna-se necessária 

a construção de formas de avaliação do desenvolvimento 

almejado e do efetivamente alcançado no período. 

Intencionando compreender o processo ocorrido serão 

abordadas as ações de planejamento de caráter preventivo e 

curativo no período de uma década, compreendido entre 2004 

(data em que foi iniciado o estudo para a implementação do 

marco regulatório) a 2013, com o intuito de identificar 

problemas e conflitos existentes provenientes das práticas 

adotadas após a regulamentação legal do ordenamento 

territorial e o papel do poder público enquanto agente 

regulador do espaço e responsável pela minimização dos 

impactos existentes.  

Dentro deste cenário complexo, analisar todo o 

processo de forma detalhada seria tarefa demasiadamente 

complexa para os objetivos deste trabalho; por esta razão, e 

sem descuidar da ação exercida por outros agentes 

modeladores do espaço, a ênfase da pesquisa será dada à leitura 

da participação popular e o poder de resposta da administração 

pública local, uma vez que o entendimento da dinâmica desse 

                                                           
1
 Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 que regulamenta o capítulo "Política 

urbana" da Constituição brasileira e estabeleceu prazos e parâmetros para a 

elaboração e implantação de Planos Diretores Municipais. 
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processo é fundamental para evolução da estratégia de 

planejamento, em função da minimização do desequilíbrio 

existente. 

Um trabalho que vise analisar o processo de evolução 

da cidade a partir de sua materialização territorial, enquanto 

manifestação das causas e transformações sociais, é por 

definição, um estudo dinâmico de estrutura urbana. Para que 

evite cair no empirismo da descrição geográfica, é necessário 

que se relacione a organização interna da cidade com o seu 

processo de evolução social. A sistematização de dados 

referentes ao padrão e processo, forma e função, espaço e 

tempo, torna-se imprescindível para o entendimento da 

estrutura urbana local e determinação de ações futuras.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

O interesse para o desenvolvimento desta pesquisa 

aflorou de minhas dúvidas na prática profissional do urbanismo 

enquanto técnica da administração publica municipal.  

Minha formação acadêmica em arquitetura e urbanismo 

me proporcionou uma iniciação teórica na complexidade da 

produção do espaço urbano e na prática profissional revelou a 

face transdisciplinar que a leitura da cidade apreende: a 

interpretação das manifestações sociais refletidas 

espacialmente, as funções e as contradições locais, suas 

divisões invisíveis, a lógica das privações e exclusões e as 

possibilidades de mudança.   

Minha participação na construção de políticas públicas 

com o advento do Estatuto da Cidade propiciou uma 

aproximação com a dinâmica social da questão. Vivenciar os 
embates e conflitos técnicos e políticos versus a realidade e os 

anseios de quem vive os problemas, despertou o interesse em 

identificar os fragmentos que compõem esse campo de forças 

entre governo e e os diferentes interesses que compõem o 

conjunto da sociedade, vislumbrando o equilíbrio entre a 
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astúcia política, o alcance técnico-profissional e os anseios da 

sociedade. 

Pragmaticamente, assimilei que o desafio do planejador 

urbano se pauta na busca de espaços que representem o 

imaginário da cidade desejada, na identificação de conflitos de 

interesse, na caracterização dos níveis de influência e poder, na 

dinâmica dos grupos sociais, seus egos, suas ambições, em prol 

de um urbanismo justo, visando o equilíbrio entre razão e 

sensibilidade. 

 Motivada pela inquietude de contribuir para a 

construção de espaços menos desiguais,  além de um espírito 

aberto para a compreensão da diferença e do desigual, tornou-

se imprescindível o aprimoramento profissional através da 

apropriação de conhecimentos em áreas complementares à 

minha formação acadêmica - em especial nas ciências sociais. 

É preciso habilidade e sensibilidade para trabalhar com a 

qualidade sócio-espacial e urbana. 

Acredito que esta pesquisa pode despertar em outros 

planejadores urbanos uma nova forma de olhar as dissonâncias 

sociais, compreendendo que não há desenvolvimento urbano 

ou regional sem que haja desenvolvimento social.  

Além da avaliação crítica proposta, as informações 

coletadas tem caráter informativo e possibilitarão a 

implantação de um sistema de avaliação do ambiente já 

previsto no Plano Diretor municipal, além de contribuir para o 

fortalecimento da participação social, numa perspectiva de unir 

a realidade às atividades profissionais e os desejos de construir 

algo (ainda) melhor.  

1.1.1 Objeto 

O tema desta pesquisa refere-se à produção espacial da 

cidade, efetivamente ao alcance das estratégias de 

planejamento, controle e gestão urbana pós Estatuto da Cidade 
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com o advento do Plano Diretor de ordenamento territorial e 

seus instrumentos urbanísticos de controle social. Para a 

pesquisa, o estudo limitou-se ao município de Rio Negrinho, 

Santa Catarina, em função do acesso às informações e a 

possibilidade de seus resultados ampararem propostas práticas 

de intervenção local. 

1.1.2 Problema de pesquisa 

O questionamento central se dá em relação a 

efetividade do planejamento municipal proposto pelo Plano 

Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano e Rural, com o 

advento do Estatuto das Cidades - EC. Objetiva-se uma 

avaliação das iniciativas locais de planejamento territorial e os 

resultados práticos refletidos no desenvolvimento urbano. Sob 

esse aspecto, o problema a ser investigado por esta pesquisa 

remete as mudanças ocorridas na dinâmica urbana local após o 

marco regulatório imposto pelo EC, entendendo que esse 

questionamento remete à necessidade de se observar o processo 

que o retroalimenta. 

Derivando desse emblema central, outras dúvidas 

estruturarão os caminhos a serem percorridos por esta pesquisa, 

como o processo histórico da caracterização das áreas e 

conformação da mancha urbana, os condicionantes histórico-

geográficos, físicos, socioambientais e seu legado à atualidade, 

além de observar como se deram as ações/intervenções 

regulatórias no âmbito municipal pós Plano Diretor e a atuação 

dos distintos atores municipais e dos representantes 

institucionais do Estado na elaboração de políticas públicas 

preventivas e curativas. 
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Figura 1 – Localização do município de Rio Negrinho, 

contexto nacional, estadual e sedes urbanas municipais. 

  
Fonte: Atlas de Santa Catarina, Plano Diretor de Rio Negrinho, adaptado 

pela autora. 
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1.1.3 Objetivos 

A pesquisa tem como objetivo identificar e avaliar as 

mudanças ocorridas desde o marco regulatório urbanístico 

municipal: os reflexos do planejamento territorial no 

desenvolvimento local; a articulação dos distintos agentes 

produtores do espaço urbano e as perspectivas do exercício da 

cidadania, face às propostas regulatórias existentes. 

Em razão da complexidade envolvida na leitura do 

espaço urbano, da sua dinâmica e amplitude, esta pesquisa 

limita-se ao recorte temporal de uma década, 2004-2013, 

compreendendo a etapa de construção do planejamento local, 

sua implantação, suas regulamentações e contribuições à 

dinâmica urbana atual em Rio Negrinho. 

Para se alcançar o objetivo de avaliar as mudanças 

ocorridas no período estabelecido, se faz necessário entender o 

processo de construção do plano, identificando os instrumentos 

de planejamento e gestão estabelecidos, as condições de acesso 

às informações e instâncias de participação na elaboração das 

politicas públicas municipais precedentes e procedentes, bem 

como exercitar uma reflexão sobre os processos de manutenção 

e transformação social, ocorridas à luz das intervenções 

adotadas localmente.  

Para realizar uma avaliação da capacidade institucional 

de resposta às ações de desenvolvimento urbano e social 

propostas, torna-se imprescindível comparar os objetivos que 

compõem os planos municipais (Plano Diretor, Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social, Plano de 

Regularização Fundiária), com as propostas do plano de 

governo e as ações previstas pelos planos plurianuais que 

procederam a proposta legal, uma vez que a efetividade  e 

continuidade dos planos municipais ficam vinculadas ao 

gestor/administrador público, assumindo muitas vezes um 

cunho politico partidário. Dentro desse cenário, cabe verificar 

como e em que grau a gestão urbana é entendida como um 

processo articulado, participativo e de responsabilidade 
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coletiva, cabendo a toda uma sociedade a participação e 

fiscalização dos processos que a envolvem. 

Diante dessa dinâmica apreendida, esta pesquisa visa 

realizar uma leitura critica através da sistematização de dados 

relativos ao planejamento local e as administrações públicas, 

como subsídio à participação social através da disseminação de 

informações e conhecimento referente a efetividade de 

estratégias governamentais adotadas. 

1.2 MÉTODO, METODOLOGIA E TÉCNICAS DA 

PESQUISA 

A realidade é definida pelos relacionamentos e 

processos, onde cada um de nós afeta e é afetado pelas ações e 

ideias de todos os demais. Por ser dinâmica, a realidade está 

em constante mudança, não existindo uma única ideia, verdade, 

ou resposta, sendo até contraditórias e complementares ao 

mesmo tempo, uma reflexão aberta de um horizonte temporal 

prático.  De acordo com Gil (2008) “O que torna, porém, o 

conhecimento científico distinto dos demais, é que tem como 

característica fundamental a sua verificabilidade”. 

Quanto à metodologia adotada, o caminho desta 

pesquisa consiste no cruzamento de informações, com 

procedimentos qualitativos e quantitativos, compreendendo que 

a pesquisa qualitativa se dedica a investigar significados, 

motivos, valores e atitudes, impregnados de subjetividade 

(bases sociais), e que os dados quantitativos estão vinculados a 

informações estatísticas e visíveis, entendendo-se que apesar da 

distinção, os dados quantitativos e qualitativos se 

complementam (Minayo, 2001).   

Ao encontro da qualidade dos dados coletados, a 

pesquisa quantitativa explora o lado estatístico e visível, e 

mesmo com tal distinção os dados quantitativos e qualitativos 

se complementam (Minayo, 2001).  Referente às metodologias 

qualitativas e quantitativas, Haguette (2005, p.55) afirma que 
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“os métodos quantitativos supõem uma população de objetos 

de observação comparável entre si e os métodos qualitativos 

enfatizam as especificidades de um fenômeno em termos de 

suas origens e de sua razão de ser”.  

A integração dos dois métodos de pesquisa permite que 

o pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo 

a ter maior confiança em seus dados, que não são produto de 

um procedimento específico ou de alguma situação particular. 

A união da abordagem de dados, quantitativa e 

qualitativamente, é que permite uma ideia mais ampla e 

inteligível da complexidade de um problema e a combinação 

de metodologias diversas no estudo do mesmo fenômeno, 

conhecida como triangulação, com o objetivo de abranger a 

máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do 

objeto estudado. A pesquisa qualitativa é útil para identificar 

conceitos e variáveis relevantes de situações que podem ser 

estudadas quantitativamente. Os dois métodos, nesta 

perspectiva, deixam de ser percebidos como postos para serem 

vistos como complementares (Goldenberg, 1999). 

Referente às técnicas formais e sistemáticas do processo 

de pesquisa, Selltiz et al. (1967) classificam as pesquisas em 

três grupos: estudos exploratórios, estudos descritivos e estudos 

que verificam hipóteses causais. Este trabalho baseia-se na 

pesquisa exploratória, caracterizada pelo envolvimento dos 

pesquisadores e pesquisados no processo de pesquisa. 

A abordagem qualitativa desta pesquisa é a observação 

participante. A técnica consiste na inserção do pesquisador no 

interior do grupo observado e supõe a interação 

pesquisador/pesquisado buscando partilhar o seu cotidiano para 

sentir o que significa estar naquela situação (White, 2005). 

 Para este trabalho, a observação participante 

compreende o convívio diário sobre a dinâmica e 

operacionalização dos trabalhos dentro da Secretaria de 

Planejamento e Meio Ambiente, o acompanhamento das 

reuniões do Conselho da Cidade de Rio Negrinho durante o 



27 

 

 

ano de 2013/2014 e o acompanhamento de audiências e 

conferências públicas realizados no período 2012/2013 

vinculadas ao planejamento municipal.  

Pretende-se que essa técnica possibilite, a partir da 

vivência estabelecida com o grupo, aferir o grau de 

participação popular na construção de políticas públicas, 

observar as relações humanas e de trabalho nas distintas 

instâncias de participação e averiguar como acontecem as 

tomadas de decisões na gestão do planejamento municipal 

tanto de caráter preventivo quanto curativo. 

Os procedimentos para a realização deste trabalho 

compreendem também a pesquisa exploratória e teórica, 

bibliográfica, documental, levantamentos de dados estatísticos 

e da análise sobre o material já existente referente ao recorte de 

estudo – Município de Rio Negrinho, para compreender a 

dinâmica da ocupação, da produção e da transformação 

estrutural do espaço local e a dinâmica de implementação de 

ações de caráter intervencionista. 

Quanto às técnicas adotadas, foram aplicadas 

entrevistas semiestruturadas a agentes reguladores do espaço 

urbano e gestores municipais dos programas existentes.  

Relativo ao caráter quantitativo, o procedimento de 

análise compreendem a aplicação de questionários e a 

sistematização de dados secundários existentes em distintos 

órgãos do governo local como forma de medição, 

processamento, análise quantitativa e expressão gráfica de 

dados e interpretação visual de imagens como subsídio à 

análise das informações, possibilitando a identificação e a 

leitura de objetos ou fenômenos (Panizza e Fonseca, 2011).  

As estratégias de pesquisa e produtos referentes a cada 

um dos objetivos específicos estão descritos na tabela 1.
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Tabela 1 – Síntese da metodologia da pesquisa: objetivos, 

estratégias e produtos (continua) 
 

Objetivo Geral Caracterizar os instrumentos de planejamento e gestão 

existentes no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Ambiental Urbano e Rural de Rio Negrinho e a efetividade 

de suas ações no desenvolvimento local. 

Objetivos 

Específicos 

Estratégias de pesquisa Produtos 

 

1 - Entender o 

processo de 

construção do 

plano local à 

luz do EC e 

identificar os 

instrumentos de 

planejamento e 

gestão 

propostos. 

 

Levantamento bibliográfico 

acerca do processo de 

construção do PDDAUR RN: 

etapas que o antecederam; o 

desenvolvimento; a aprovação; 

Levantamento das 

Regulamentações que 

sucederam o PDDAUR RN; 

 

Identificação e 

quantificação dos 

instrumentos de 

planejamento e gestão 

propostos; 

Caracterização da área 

de estudo: 

especificidades locais; 

 

2 – Analisar as 

condições de 

acesso às 

informações e 

instâncias de 

participação 

popular na 

elaboração das 

politicas 

públicas 

municipais. 

 

Levantamento de dados 

secundários: pesquisa às 

instituições envolvidas com a 

construção das politicas 

públicas municipais, como 

órgãos públicos, conselhos, 

associações, entre outros;  

Levantamento documental 

referente ao papel da 

participação popular e sua 

representatividade na 

composição de conselhos, 

comitês municipais e 

associações envolvidas no 

processo de elaboração dos 

regulamentos legais, como 

planejamento estratégico e o 

Plano Diretor Municipal; 

 

 

Tabulação das 

informações coletadas 

sobre os atores 

envolvidos e 

participação social na 

construção das 

políticas públicas; 

Descrição das 

instâncias de 

participação; 

Análise e interpretação 

das informações 

levantadas referentes 

aos níveis de 

participação popular 

previstos nas normas 

públicas municipais; 
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Tabela 1 – Síntese da metodologia da pesquisa: objetivos, 

estratégias e produtos (continua) 

 

3 – Verificar as 

intervenções 

preventivas e 

curativas 

adotadas 

localmente, 

realizando uma 

reflexão sobre 

os processos de 

manutenção e 

transformação 

social. 

 

Averiguar o papel local do 

ministério público enquanto 

agente do controle urbanístico, 

as ações do poder judiciário 

local/regional sobre a temática 

e a ingerência do legislativo 

municipal; 

Observação participante em 

manifestações públicas: 

reuniões, conferências, 

audiências. 

Coleta de dados: indicadores 

sociais, econômicos, em bases 

de dados oficiais. 

Aplicação de entrevistas 

semiestruturadas com os atores 

locais - representantes dos 

agentes que atuaram como 

reguladores do espaço 

(administração pública e 

ministério público)  

 

Indicar intervenções e 

atuações do agente 

fiscalizador e das 

distintas instâncias de 

poder: legislativo, 

executivo e judiciário 

municipal; 

Relacionar 

apontamentos e 

reivindicações quanto à 

ordem existente. 

Relacionar entrevistas 

realizadas: visão do 

agente regulador e 

agentes produtores do 

espaço urbano, 

identificando 

diferentes interesses 

em foco. 

Sistematizar as 

informações de 

indicadores. 

Avaliar a coerência 

entre os atos das 

distintas instâncias de 

poder. 

4 - Comparar os 

objetivos 

propostos 

existentes nos 

planos 

municipais  

Levantamento de dados 

secundários: Planos municipais 

pós PDDAUR RN; plano de 

governo protocolado junto ao 

Tribunal Superior Eleitoral e 

plano plurianual (2006-2009; 

2010-2013 e 2014-2017); 

prestação de contas municipais 

ao Tribunal de Contas Estadual. 

Análise de como 

operam os agentes 

públicos responsáveis 

pela efetivação dos 

planos existentes; 

Tabela comparativa de 

investimentos nas 

distintas frentes de 

atuação administrativa  

29 
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Tabela 1 – Síntese da metodologia da pesquisa: objetivos, 

estratégias e produtos (conclusão) 
(Plano Diretor, 

Plano Municipal 

de Habitação de 

Interesse Social, 

Plano de 

Rregularização 

Fundiária), com 

as propostas do 

plano de governo 

e as ações 

previstas pelo 

plano plurianual. 

Entrevista semiestruturada 

com os atuais coordenadores 

municipais do PPA. 

relacionado aos 

programas existentes. 

Avaliação comparativa 

das políticas públicas 

previstas no PDDAUR 

RN e dos programas e 

projetos previstos pela 

administração local. 

 

5 - Verificar a 

compreensão da 

gestão urbana 

como um 

processo 

participativo e de 

responsabilidade 

coletiva; 

 

Elaboração e aplicação de 

instrumentos de coleta de 

dados: elaboração de 

questionários e aplicação de 

entrevistas (semiestruturadas) 

com agentes reguladores; 

Observação participante em 

manifestações públicas: 

reuniões, conferências e 

audiências. 

 

Organização dos dados 

coletados: transcrição 

das entrevistas. 

Tabulação dos 

questionários. 
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1.2.1 Estrutura da pesquisa 

 O Capítulo I abrange a fundamentação teórica a qual se 

vincula esta, principais ideias e autores, num referencial 

teórico-temático, haja vista a especificidade de análises que 

subsidiarão o estudo.  A sequência de conceitos que será 

vinculada à importância dos mesmos, como suportes da 

pesquisa - embasamento científico indispensável para sua 

concepção.   

 A literatura existente sobre a formação e produção do 

espaço urbano, vinculada a estrutura territorial e o espaço 

socialmente produzido foi organizada cronologicamente, 

partindo da evolução conceitual jurídico-urbanística pós 

Constituição de 1988, perpassando o avanço social alcançado 

pelo Estatuto da Cidade, enquanto marco legal dos 

instrumentos da política urbana, sua implementação e os 

avanços legais e sociais possibilitados.  Sob a ótica das 

estruturas, agentes e decisões, estão elencadas a 

intersetorialidade entre políticas de desenvolvimento urbano e 

social, as instâncias de poder e os conceitos sobre a 

desigualdade social no espaço urbano. 

 No Capítulo II, estão os dados empíricos referentes à 

área de estudo dentro do recorte temático e temporal proposto. 

Faz parte deste capítulo a caracterização do município, a 

descrição das ações de planejamento e desenvolvimento 

territorial que marcam o período compreendido pelo estudo 

referenciado ao universo da pesquisa. No Capítulo III, é 

apresentada a síntese analítica das informações pesquisadas, 

vinculadas as transformações urbanas e sociais que subsidiarão 

as considerações finais. 

 31 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Formação e produção do espaço urbano: o espaço 

socialmente produzido e a estrutura territorial. 

 Como relatado historicamente, a ocupação do território 

brasileiro após o período escravocrata se deu através dos fluxos 

econômicos que ditavam as regras para os investimentos, 

impostos pela exigente estrutura capitalista. Adotando uma 

postura desenvolvimentista o Estado manifestava o interesse de 

controlar e dirigir as atividades econômico-financeiras e o 

planejamento que surgiu na década de 1930 era realizado sob a 

ótica territorial/econômica em detrimento ao 

social/institucional. Data dessa época a primeira fase dos 

Ciams
1
 (1928-1932) e no Brasil o planejamento urbano foi 

desenvolvido “sob a égide do embelezamento” (Villaça, 1999, 

p.193), numa matriz funcionalista, transplantada de realidades 

européias. 

 Com a falência dos mecanismos de mercado em regular 

a economia, o governo estabeleceu no pós-guerra (1956) metas 

para internacionalização da economia, fortalecendo a iniciativa 

privada. A crise gerada pela tentativa de planificação da 

economia deflagrou a ditadura militar, que por sua vez impôs 

formas de planejamento pautadas na eficiência e racionalidade.   

 Nos anos 60, período em que o governo deixou de ser 

democrático passando ao autoritário, alicerçado no milagre 

                                                           
1
 Ciams – Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, que 

abordaram questões do planejamento urbano numa ótica funcionalista. Teve 

sua primeira fase entre 1928 e 1932 num enfoque relacionado às habitações 

de baixo custo e racionalização da construção; a segunda fase de 1932 a 

1947, período em que é escrita a Carta de Atenas, principal marco do 

pensamento modernista que influenciou a produção técnica nas produções 

do pós guerra até os anos 1970 e a terceira fase entre 1947 e 1959, quando 

se apontam as necessidades emocionais e materiais do homem sobre o 

ambiente físico (Frampton, 1991). 
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econômico, “As ações do Estado, a partir de então, podem ser 

vistas como um conjunto de medidas para facilitar a expansão 

rápida da economia em molde capitalista, com a participação 

do capital estrangeiro [...]” (Oliveira, 1985, p.13).   

 Decorrentes do processo de crescimento industrial, as 

cidades foram ao longo do tempo refletindo territorialmente o 

mosaico de interesses, expressando fisicamente a correlação de 

forças dos agentes que conceberam esse espaço, materializando 

normas e padrões que propiciassem a reprodução do capital. 

Assim também foi o Planejamento Urbano: extremamente 

técnico e pouco efetivo, prática refletida na espacialização do 

objeto de estudo onde o uso do solo foi determinado pela 

proximidade da indústria aos recursos naturais para geração de 

energia e extrativismo. 

 Embora os estudos realizados para a elaboração dos 

Planos Diretores se pautassem em análises relativas aos 

aspectos físicos, sociais, institucionais e econômicos de forma 

multidisciplinar, estes foram realizados apenas para os grandes 

centros e quando existentes, pragmaticamente não ocorria uma 

interação entre os itens. “A importação dos padrões do 

chamado „primeiro mundo‟, aplicados a uma parte da cidade 

(ou da sociedade) contribuiu para que a cidade brasileira fosse 

marcada pela modernização incompleta ou excludente” 

(Maricato, 2012, p. 123). 

 Neste cenário em que o regulacionismo estatal tinha a 

intenção de manter a cidade modelada às necessidades do 

capitalismo, surgem os estudos de Lefebvre, Soja, Castells e 

Harvey entre outros, que ofereciam uma base conceitual menos 

rígida para a cidade, numa visão crítica ao status quo 

mecanicista capitalista.   

 Lefebvre (1991), que trouxe a ideia do urbano como 

fenômeno socioespacial, sintetizando a dialética entre território 

e classes sociais, numa abordagem  complexa e abrangente. Em 

opção à lente adotada pela forma a qual as teorias econômico-

espaciais viam a realidade, contesta o conceito que concebia o 
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espaço como palco para a realização dos processos sociais que 

os mantinha e suportava. Soja (1993) concebe que o espaço 

transforma-se na realidade social; Harvey (1993) conceitua o 

centro urbano como local da realização da mais valia e 

precípuo para a reprodução sistêmica necessária, enquanto 

habitat do sistema capitalista. Castells (1993) avança nessa 

concepção, identificando o ambiente urbano como local 

concebido para a oferta dos meios de consumo coletivos, 

necessários e imprescindíveis para a diluição dos custos 

referentes à produção da força de trabalho. 

 Os debates sobre a forma de Planejamento Urbano no 

país ganham força entre a década de 1970 e 1980, tendo seu 

auge com o fim da ditadura militar.  Data dessa década as 

primeiras e tímidas legislações municipais de Rio Negrinho 

voltadas ao controle de uso e ocupação do solo. 

 Com o “milagre econômico” acabando, os planejadores 

iniciam a década de 80 bastante descrentes com o andamento 

do governo e a população incrédula tanto com o governo 

quanto com os planejadores.  A ditadura militar capturou os 

instrumentos do planejamento e os utilizou ideologicamente. 

As lutas de classes e a possibilidade da ampliação da 

participação político-partidária criavam um novo cenário, no 

qual “[...] as mudanças na vida institucional brasileira podem 

despertar novas formas de planejamento [...]” (Oliveira, 1985, 

p.23), somando-se a essa luta as classes populares, fortalecendo 

a mobilização social no cenário politico.  

A matriz teórica que alimentava o planejamento 

nos países capitalistas, mas não só nestes, como 

também nos países socialistas, e que embasou o 

ensino e a prática do planejamento urbano e 

regional na América Latina, atribuía ao Estado 

o papel de portador da racionalidade, que 

evitaria as disfunções do mercado, como o 

desemprego (regulamentando o trabalho, 

promovendo políticas sociais), bem como 

asseguraria o desenvolvimento econômico e 
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social (com incentivos, subsídios, produção da 

infra-estrutura, regulando preços, produzindo 

diretamente insumos básicos para a produção, 

etc.) (Maricato, 2012, p. 126). 

 O descontentamento quanto à forma autoritária do 

planejamento urbano – tecnocrata e dominante, levou muitos 

intelectuais a realizarem críticas quanto à sua manutenção e 

validade. Segundo Maricato (2013), esse fato marca a atuação 

dos profissionais em gestões municipais progressistas, em 

experiências que possibilitariam as reflexões iniciais na 

formulação de um urbanismo crítico democrático. No que se 

refere à formatação das cidades brasileiras, o modelo de 

planejamento adotado priorizou a ordenação territorial e a 

forma física, desconsiderando os vínculos estabelecidos pelas 

necessidades humanas e o alto grau de complexidade das 

relações sociais. Parafraseando Maricato (2012, p.67), o 

resultado dessa lógica remete a “algo como um pensamento 

único das cidades
2
 – em que se casam o interesse econômico da 

cultura e as alegações culturais do comando econômico [...] 

compartilhado à revelia das preferências político-ideológicas 

dos administradores de turno”. 

 Em 1963 com a realização do Seminário de Habitação e 

Reforma Urbana, coordenado pelo Instituto dos Arquitetos do 

Brasil, é iniciada conceitualmente a construção do documento 

com os princípios e raízes do Movimento Nacional de Reforma 

Urbana. Os movimentos originados de iniciativas de setores da 

igreja católica, como a Comissão Pastoral da Terra que se 

dedicava à assessoria da luta dos trabalhadores no campo no 

final dos anos 70, os setores religiosos passaram a promover 

encontros destinados a "auxiliar a construção de uma entidade 

que assessorasse os movimentos urbanos" (Maricato, 1997, p. 

312). 

                                                           
2
 Termo referenciado por Ermínia Maricato desde o ano de 1988, sugerindo 

uma matriz conceitual comum na origem das estratégias urbanas. 
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Burnett (2009) avalia que o pano de fundo em que se dá 

a discussão pela Reforma Urbana, desde seus primórdios aos 

tempos atuais abrange o verdadeiro vazio nacional - muito 

além da questão urbana – que é o político inovador, 

transformista e aponta o participacionismo genérico como parte 

da tragédia e da farsa (resultados da combinação cruel de 

dominação política e ideológica), realizando uma aproximação 

com Marx sobre eventos que insistem em se repetir na história 

(relação entre Estado e camadas populares). 

 Neste cenário o sistema de financiamento imobiliário 

adotado priorizou o acesso a terras às classes média e alta, 

agravando problemas urbanos uma vez que as classes sociais 

menos favorecidas que buscava moradia nas cidades não teve 

acesso aos recursos financeiros disponibilizados pelo Sistema 

Financeiro de Habitação - SFH, do então Banco Nacional de 

Habitação - BNH (Avelar et al, 2009).   

 O período compreendido entre 1980 e 1990 foi marcado 

pela descentralização e ausência do poder estatal.  Com a 

política de intervenção mínima do Estado em razão do discurso 

econômico neoliberalista
3
, o mercado urbano desequilibrado e 

a falta de oportunidade para a demanda de baixa renda 

resultaram na ampliação da desigualdade social, agravando 

problemas como a especulação imobiliária, a precarização dos 

serviços públicos de infraestrutura urbana, o aumento do 

contingente de assentamentos informais e moradias irregulares 

(Avelar et al, 2009; Fernandes, 2010; Maricato,1997; Souza, 

2004). 

 No decorrer da década, a concepção da produção 

industrial da cidade foi sendo substituída pela concepção 

mercadológica, deslocando o foco dos investimentos em razão 

da nova ordem mundial globalizada. Difunde-se a ideia do 

planejamento estratégico aplicado ao planejamento urbano, 

visando cidades globais.  

                                                           
3
O neoliberalismo representou o arrocho financeiro, a privatização e a 

intensificação da exclusão social. 
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  Da teoria à prática, houve um incremento da 

mercantilização da cidade em detrimento ao discurso de 

reforma urbana. O city marketing
4
 pautado pelos planejamentos 

estratégicos que precederam muitos planos diretores são 

formas de gestão que deixam sequelas do empresarialismo, 

contribuindo para a exclusão social, enquanto forma de encarar 

a cidade como mercado voltado somente ao atendimento das 

necessidades do cidadão consumidor, qualificando apenas uma 

parte desta para fins econômicos. O cidadão, se não 

consumidor, é excluído (Sanchez, 1999). 

  Localmente os reflexos se materializaram pela 

implantação de conjuntos habitacionais em áreas periféricas e o 

parcelamento irregular do solo, fomentado pela iniciativa 

pública, além da concentração central dos equipamentos 

públicos, comércios e serviços. 

 

2.1 EVOLUÇÃO CONCEITUAL JURÍDICO-URBANÍSTICA 

PÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988 

  

 No Brasil dos anos 80 mobilizações sociais avançam 

em conjunto com a constituição de 1988 na discussão da gestão 

das cidades – compreendendo diretrizes vinculadas à política 

urbana e aos mecanismos de participação social na construção 

e formatação das políticas públicas, o Movimento Nacional 

pela Reforma Urbana - MNRU.  

 A queda do regime militar somado às lutas sociais 

contribuiu para a inclusão no cenário político dos aspectos 

sobre a politica urbana e sua formatação, ligado aos 

mecanismos de participação da sociedade democrática. Um 

novo direcionamento é adotado pelo Estado e, embora a 

descentralização do planejamento viabilizasse uma 

flexibilização de diretrizes, as obrigatoriedades e garantias 

                                                           
4
City marketing constitui-se da orientação da política urbana à criação ou ao 

atendimento das necessidades do consumidor, enquanto produtor da venda 

do espaço urbano. 
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formais permaneceram em detrimento a uma análise social 

ampla (Avelar et al, 2009; Souza, 2003).   

 Essa autonomia de poder municipal, pós 1988, 

possibilitou uma nova relação entre sociedade civil e 

administração municipal num diálogo permanente e de caráter 

mais permeável: “abriu-se um processo de reforma 

institucional, especialmente no plano local” (Ribeiro e Santos 

Jr., 1994, p. 5), que apesar de existente não atingiu de forma 

significativa o município estudado. 

 A partir desse ponto, um importante marco do 

Planejamento Urbano no país
5
, ocorreu com a regulamentação 

dos artigos 182 e 183 da Constituição Cidadã, que tratam 

diretamente sobre política urbana um novo marco regulatório 

na constituição do planejamento: a concepção de gestão, com 

possibilidades locais de gerência de recursos e maior equidade 

entre os entes federativos, num modelo descentralizado e 

municipalizado e de maior autonomia para questões estruturais 

como habitação, desenvolvimento e acesso ao solo urbano 

(Cymbalista, 2006).  

 A lacuna temporal entre a Constituição Federal até o 

advento do Estatuto da Cidade
6
 abrange o período do MNRU, 

com debates, negociações e discussões que a precedeu, 

totalizando um trâmite de 11 anos entre sua concepção (Projeto 

de Lei 5788/90) até sua aprovação e sanção. A premissa legal 

de que trata essa regulamentação é a garantia à todos do direito 

de acesso à cidade, de formato participativo e de controle 

social com a abertura a novos atores sociais, resultado da 

                                                           
5
 Para uma plena compreensão dos acontecimentos referentes ao 

pensamento urbanístico, recomendo a leitura do trabalho realizado pelas 

Universidades Federal da Bahia e Federal do Rio de Janeiro, que sistematiza 

de 1800 à atualidade os marcos históricos relacionados à temática em 

www.cronologiadourbanismo.ufba.br 
6
 Lei 10.257, de 2001. Para uma análise do processo de tramitação do 

Estatuto da Cidade, ver Bassul (2005). 
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imensa mobilização de todos os segmentos envolvidos com as 

lutas urbanas (Rolnik, 2011). 

 Cabe salientar que apesar do descontentamento com o 

sistema de planejamento na forma anteriormente adotada, a 

demora do governo em posicionar-se sobre o assunto teve 

múltiplas causas. O planejamento era entendido apenas como 

planejamento econômico e as mudanças necessárias para sua 

reestruturação compreendiam práticas administrativas de 

gestão estratégica para a compatibilização entre planos, 

programas, projetos e orçamento (Garcia, 2013), sem garantias 

de articulação prática das ações. As mudanças ocorridas 

qualitativamente deram um novo significado a esse 

planejamento e as obrigações legais impostas pelo sistema 

refletiram na concretização de ações em nível municipal. 

 

2.1.1 Estatuto da Cidade - Instrumentos da política urbana  

O Estatuto da Cidade (EC) marcou a ruptura da tradição 

formalista e positivista do direito brasileiro: todos os princípios 

e direitos estabelecidos e reconhecidos pela lei federal foram 

traduzidos em diversos instrumentos, mecanismos, processos e 

recursos que são necessários para sua materialização 

(Fernandes, 2010).  No capítulo I, o EC traz a conceituação da 

função social da cidade e o capítulo II, instrumentos da política 

pública, numa ótica distinta entre o ser e o dever ser, uma 

conquista da trajetória pela reforma urbana. 

O princípio da função social da propriedade passou a ter 

efeitos jurídicos concretos para o território das cidades – ao 

menos no texto legal - por meio de leis de zoneamento, de 

delimitação de áreas de urbanização prioritária regrada por 

instrumentos de intervenção urbana passíveis de aplicação e 

monitoramento quanto à especulação imobiliária. Algumas 

categorias podem ser identificadas: Instrumentos de Controle e 

Gestão de Impactos; Zonas Especiais de Interesse Social; 

Instrumentos de Gestão da Valorização da Terra e Instrumentos 
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de Combate à Especulação Imobiliária. Ferramentas de caráter 

defensivo e preventivo. 

Localmente os instrumentos previstos pelo EC foram 

incorporados ao planejamento urbano, vinculando sua 

regulamentação à estudos de impacto e legislações futuras. 

Os instrumentos de combate à especulação imobiliária 

de aplicação sucessiva - parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios; Imposto predial e territorial urbano progressivo 

no tempo; Desapropriação com pagamento em títulos da dívida 

pública - objetivam o combate à retenção de terrenos ociosos 

em setores da cidade que cada vez mais se valorizam ao serem 

dotados de infraestrutura e serviços urbanos.  Cabe destacar 

que a literatura existente sobre as experiências municipais 

destacam a extrema resistência na aceitação dos instrumentos, 

notadamente o IPTU progressivo no tempo. Mesmo com a 

previsão nos Planos Diretores, os executivos resistem em 

aplicar a lei, como é o caso do município estudado. 

Com a previsão legal, a separação do Direito de 

Superfície do Direito de Construir se torna mecanismo 

eficiente de recuperação da valorização imobiliária, produzida 

social e historicamente, apropriada por poucos. A concessão do 

direito de superfície torna-se gratuita ou onerosa. A outorga 

onerosa do direito de construir consiste na possibilidade de o 

Município estabelecer relação entre a área edificável e a área 

do terreno, a partir da qual a autorização para construir passaria 

a ser concedida de forma onerosa.  Já a transferência do 

potencial construtivo é o instrumento que permite ao 

proprietário de imóvel a possibilidade de exercer em outro 

local o direito de construir previsto nas normas urbanísticas e 

ainda não exercido. Essas ferramentas já em uso no município 

de Rio Negrinho tem se mostrado de grande eficiência para os 

casos de adensamento populacional de áreas já consolidadas. 

Quanto ao controle territorial, o Direito de Preempção 

permite ao Poder Público municipal a preferência na obtenção 

de áreas estratégicas ao desenvolvimento da cidade. As 
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operações urbanas consorciadas referem-se a um conjunto de 

intervenções e medidas, coordenadas pelo poder público 

municipal, com a finalidade de preservação, recuperação ou 

transformação de áreas urbanas contando com a participação 

dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, objetivando alcançar transformações 

urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização 

ambiental. 

O estudo de impacto de vizinhança (EIV) possibilita 

ao poder público municipal exigir estudos de forma a 

contemplar a análise dos efeitos positivos e negativos da 

implantação de empreendimentos ou atividades na qualidade 

de vida da população residente na área e em suas 

proximidades. Apesar de impactar negativamente em sua 

implementação, o EIV tem surtido um efeito de controle no 

município estudado, principalmente quanto aos impactos e 

conscientização de medidas mitigadoras. 

Dentre os instrumentos assegurados pelo EC, a 

regularização fundiária é o procedimento pelo qual se busca 

tornar lícita, isto é, amparada pelo Direito, a ocupação da terra 

nos casos em que o acesso àquele bem tenha ocorrido de modo 

irregular. Efetivamente, o instrumento de Usucapião especial 

de imóvel urbano está voltado à promoção da justiça e redução 

das desigualdades, possibilitando a melhoria das condições 

habitacionais de contingentes populacionais tanto em áreas 

urbanas já consolidadas como em áreas de expansão.  

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), ou 

Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) possibilitam a 

demarcação de especificidades locais para a elaboração de um 

plano específico de urbanização, passíveis de tratamentos 

diferenciados, agregando uma referência de qualidade 

ambiental para a requalificação do espaço habitado. 

Em Rio Negrinho, o plano de regularização fundiária 

Cidade Legal foi elaborado como parte de um termo de 

ajustamento de conduta firmado com o MP, em resposta à uma 
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ação civil pública contra a municipalidade que determinou a 

regularização dos assentamentos existentes no município.  

Em sentido amplo, as ferramentas previstas pelo avanço 

legal caracterizam e possibilitam o planejamento, legislação, 

gestão e financiamento do desenvolvimento social e urbano em 

prol de um ordenamento territorial justo. 

Cabe destacar que as mudanças institucionais e as 

inovações do ponto de vista técnico são condições necessárias, 

mas não suficientes, para transformar a realidade territorial 

municipal, o que pode ser averiguado quando analisadas as 

ações previstas e as efetivamente concretizadas pelo plano 

supra citado. 

2.1.2 Implementação do Estatuto da Cidade: avanços legais 

e sociais. 

Neste ponto do estudo, torna-se interessante relacionar 

os principais avanços consolidados no país desde a 

promulgação da Constituição de 1988 e aprovação do Estatuto 

da Cidade (EC) em 2001.  

O princípio da gestão democrática das cidades foi 

endossado pela Carta Magna, objetivando ampliar condições de 

participação popular e de autonomia ao governo municipal. 

Representou em seus artigos 182 e 183 as reivindicações do 

MNRU, responsável por um novo ideário pós ditatorial visando 

“reduzir os níveis de injustiça social no meio urbano e 

promover uma maior democratização do planejamento e da 

gestão das cidades” (Souza, 2001, p. 158). 

Regulamentada em 2001 pela Lei Federal 10.257, a 

função social da propriedade urbana ganhou força. A 

aprovação do EC inegavelmente consolidou a ordem 

constitucional no Brasil quanto ao controle dos processos de 

desenvolvimento urbano, visando reorientar a ação do Estado, 

dos mercados imobiliários e da sociedade como um todo, de 

acordo com novos critérios econômicos, sociais e ambientais. 

Direito, gestão e acesso à justiça caminham paralelamente em 
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sua redação. Fernandes (2010) convencionou a chamar de nova 

ordem jurídico-urbanística, relembrando que todo o processo 

que a envolve - desde sua formulação inicial ao projeto final - 

foi resultado de disputas de interesses e que esse processo se 

renova através das controvérsias entre aplicação e interpretação 

dos princípios por ela estabelecidos. 

Villaça (2012) analisa a eficiência legal do Estatuto e o 

remete à categoria de “leis que não pegam”, destacando que 

“ O fato é que há leis que já nascem para “não pegar”. 

Lamentavelmente o Estatuto se insere nesse rol” (p. 2). Assim, 

cabe realizar uma leitura sobre o que se realizou nas cidades 

pós Estatuto: a efetivação dos instrumentos previstos e as 

experiências na regulamentação dos Planos Diretores em busca 

de cidades mais justas. Um olhar panorâmico sobre a 

experiência recente e em constante disputa. 

Cumprindo a determinação legal, os municípios com 

população superior a 20.000 habitantes, ou inseridos em 

regiões metropolitanas aprovaram seus Planos Diretores até o 

ano de 2006. No município estudado, as ações que subsidiaram 

o Plano Diretor foram iniciadas em 2004, ano em que foi 

realizado o levantamento aerofotogramétrico e o planejamento 

estratégico municipal. 

Rolnik (2011) pontua que apesar da realização dos 

planos diretores, após mais de uma década da aprovação do 

EC, pouco se avançou quanto à função social da propriedade. 

Efetivamente, houve um significativo avanço quanto às 

conquistas institucionais, em contrapartida poucos resultados 

quanto à participação popular
7
 nas tomadas de decisão, a 

defasagem dos quadros institucionais e bases de dados 

desatualizadas comprometem análises imprescindíveis. Outra 

grande dificuldade encontrada remete à compatibilização entre 

                                                           
7
 De acordo com Villaça (2005),  não existe população e sim classes sociais, 

setores ou grupos da população. A efetiva participação remete às classes 

dominadas, visto que a minoria dominante sempre participou, entendimento 

adotado por esta pesquisa. 
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orçamentos municipais e diretrizes, constantes dos Planos 

Diretores. 

No artigo intitulado “As ilusões do Plano Diretor” a 

análise do planejamento de São Paulo destaca o abismo entre 

discursos e práticas e a fetichização das ideologias 

disseminadas pelos planos como verdades socialmente aceitas, 

onde pouco, ou nada resta como verdadeiro interesse público, 

ou seja, da maioria das classes sociais e aponta a crise de 

descrédito e os dilemas enfrentados à morosidade dos avanços 

da consciência de classe e organizações populares (Villaça, 

2005). Na realidade estudada, o ordenamento elencado pelo 

planejamento municipal, de caráter inovador e restritivo, sofreu 

e continua passando por um processo de rejeição e 

enfrentamento. 

  Machado & Moro (2011) apontam a insuficiência de 

juridicialização
8
 do espaço urbano  almejado. Destacam a 

necessidade de operacionalização de instrumentos previstos 

para a efetivação da função social além de trabalhos de 

assessoramento legal a movimentos populares para a resolução 

de conflitos de posse e propriedade do solo urbano: 

Se o problema teórico aparentemente ficou 

resolvido – na lei – o problema concreto de 

efetivação da Reforma Urbana, porém, 

permanece insolúvel uma vez que esbarra, 

ainda hoje, em obstáculos econômicos, 

políticos e ideológicos, que a ela se 

contrapõem, colocando em dúvida se alcançará 

a quem realmente interessa acessar a terra 

urbana (seu efeito junto à sociedade, a eficácia 

social esperada) (p.231). 

  Frente a esse cenário, Fernandes (2010) pontua as 

dificuldades enfrentadas (problemas relacionados à eficácia 

                                                           
8
 Juridicizar é transportar para o mundo juridico algo que, em principio 

estava em uma esfera extrajudicial, buscando solução de um conflito 

extrajudicial pelos parâmetros de ordem jurídica. 
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jurídica, social e institucional) e enfatiza os avanços alcançados 

pela nova geração de planos diretores – que vão desde o caráter 

participativo à produção recorde de informações estatísticas. 

Destaca ainda a necessidade de romper com a lógica 

segregadora, onde urbanistas e gestores públicos continuam 

reféns de mercados imobiliários excludentes (frutos de 

políticas públicas criadas, fomentadas e implementadas por 

eles mesmos) e aponta um otimismo cauteloso quanto às 

conquistas e destaca a necessidade de renovação da 

mobilização sociopolítica, realidade que se consolida conforme 

resultados da pesquisa. 

  Em 2011 o Ministério das Cidades Referente apresenta 

um balanço crítico dos Planos Diretores Participativos, 

resultante do projeto “Rede de avaliação e capacitação para a 

implementação dos Planos diretores participativos”. Realizado 

entre 2008 e 2010 por uma equipe multidisciplinar
9
, a análise 

de cunho qualitativo apresenta nove capítulos estruturados em 

três blocos: síntese das análises, desafios e recomendações; 

síntese das avaliações por eixos temáticos; síntese do processo 

de capacitação. 

  O relatório aponta o esforço da sociedade e dos gestores 

em incorporar os instrumentos do EC nos Planos Diretores, 

apontando debilidades e deficiências técnicas operacionais para 

sua regulamentação e efetiva aplicação, porém não considera o 

fato de que a implementação de uma política urbana depende 

de uma quantidade expressiva de recursos públicos e de 

diretrizes de continuidade e que sua eficácia não se estabelece 

apenas no teor legal, mas na interseção de interesses e projetos 

com a sociedade civil, vinculando meramente ao caráter 

técnico as deficiências elencadas. 

                                                           
9 Realizado sob direção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, avaliou 

526 planos de 26 estados do país e do Distrito Federal. Santos Jr e 

Montandon, 2011. 
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  Apesar do plano diretor de Rio Negrinho não fazer 

parte dos planos analisados, para este trabalho o relatório torna-

se um termo de referência para realizar a avaliação sobre as 

metas previstas e ações efetivamente concretizadas localmente 

após a vigência do Planejamento municipal. 

  Quanto à dificuldade do rebatimento territorial das 

diretrizes e instrumentos estabelecidos nos planos, o relatório 

produzido remete a responsabilidade de apoio à estruturação do 

Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) municipal aos 

estados e a União. O CTM, instrumento essencial de leitura e 

acompanhamento do crescimento territorial local e fonte de 

dados primários para a construção de ações de intervenção, 

permanece como um dos entraves municipais.  

  Localmente o CTM é interpretado como ponto de 

rejeição politica, uma vez que a modernização do CTM pode 

refletir diretamente na cobrança dos impostos municipais haja 

vista a defasagem entre os levantamentos que fazem parte da 

base cadastral dos municípios, o CTM acaba legado o segundo 

plano e sua precariedade reflete diretamente nas ações de 

acompanhamento e gestão de diretrizes. A decisão por realizar 

uma atualização cadastral não é técnica, visto que os técnicos 

assumem a posição de assessoramento na tomada de decisões, 

portanto sendo os recursos alocados para as metas 

estabelecidas pelos entes políticos. 

  Relacionado à questão habitacional, o relatório aponta a 

inexistência de estratégias sócio-territoriais para seu 

enfrentamento (em quase totalidade dos planos avaliados). 

Cabe destacar que a temática habitacional, vinculada ao caráter 

social de acesso a moradia, se tornou objetivo especifico de 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS), cuja 

obrigatoriedade ocorreu em 2007, pela necessidade de adesão 

municipal ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social  e atendimento das metas do Plano Nacional de 

Habitação.  
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  No município de Rio Negrinho o PLHIS foi concluído 

em 2010, estabelecendo metas anuais e definindo os 

investimentos e o cronograma de ações, mas sem fontes de 

recurso vinculadas.   

  A inexistência de previsão nos PD‟s dos temas 

relacionados à universalização do acesso aos serviços de 

saneamento ou ampliação das redes de infraestrutura também 

podem ser entendidas como reflexos do processo vivenciado à 

época de sua elaboração. Concomitantemente ao processo de 

elaboração do planejamento municipal, era construído o Plano 

Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, (Lei nº. 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007) que estipulou a obrigatoriedade da 

construção de planos de saneamento municipais, vinculados ao 

bloqueio de recursos financeiros a partir de 2014.  Em Rio 

Negrinho a rede de esgotamento sanitária foi implantada em 

90% da sede urbana tendo sua operação total prevista para o 

ano de 2016.  

  Quanto à mobilidade e transporte, o relatório identificou 

um avanço em relação à forma de incorporar a política de 

mobilidade como instrumento de universalização do direito a 

cidade, apesar da ausência de instrumentos, metas ou diretrizes 

orçamentárias. Sem previsão de obrigatoriedade legal, os 

planos são deixados para uma regulamentação futura e a 

ausência de recursos, estudos e metas municipais destinados à 

temática acaba agravando a complexidade logística que atinge 

grande parte dos municípios.  O prazo legal para a elaboração 

dos planos municipais de mobilidade expira em Abril de 2014. 

  Os planos avaliados não expressaram uma abordagem 

integrada da temática ambiental com as demais políticas 

setoriais urbanas, as quais continuam sendo tratadas de maneira 

segmentada e muitas vezes conflitante, o que resulta em uma 

visão antagônica de cidade e natureza cuja consequência é a 

incapacidade de se perceber e enfrentar os conflitos urbanos e 

socioambientais na sua complexidade. Sob essa perspectiva, da 

incompatibilidade entre a dinâmica físico-territorial versus 
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sustentabilidade, esses conflitos se manifestam em muitos 

municípios na forma de desastres ambientais, que culminam 

em ações de resposta e não preventivas. Essa situação se repete 

localmente, como pode ser averiguado no processe de veto do 

controle de aterro das áreas inundáveis. 

  Relativo à gestão democrática, o relatório indica a 

necessidade de se aprofundar a discussão nos municípios 

acerca da temática para tornar ativos e eficientes todos os 

canais de participação instituídos e incorporar às classes 

sociais, em especial os segmentos populares historicamente 

excluídos dos processos decisórios, na discussão dos projetos e 

programas urbanos e no processo de gestão das cidades.  

  Vale ressaltar que apesar da consolidação de alguns 

canais participativos, como os Conselhos Municipais das 

Cidades e as Conferências das Cidades, mas aberturas 

participativas entre Estado e agentes não estatais dependem de 

vontade política. Em Rio Negrinho os conselhos têm 

composição paritária e participação em massa dos integrantes 

do quadro do funcionalismo público. 

  Outras formas de participação e controle se fazem 

presentes na atualidade, como o ministério público, a imprensa 

e as redes sociais.  

   
(...) como foi visto no caso dos PDP, avanços 

na construção de propostas alternativas não 

vem com a garantia de sua efetivação. Além 

disso, as oportunidades políticas são dinâmicas 

e instáveis e os contextos socioculturais se 

transformam – como se observam nos refluxos 

da participação – especialmente quando os 

resultados gerados pela participação social não 

são traduzidos em políticas e ações concretas, 

percebidas pelos atores sociais participantes. 

Num quadro de fragilidades institucionais e de 

uma cultura política pouco cívica, os avanços 

permanecem muito dependentes de variáveis 

políticas e do perfil político e gerencial do 
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prefeito e/ou da elite administrativa municipal. 

(Costa, 2009, p.20-21) 

 

  O resultado do estudo demonstra que a prática do 

planejamento urbano participativo nos municípios brasileiros 

ainda requer um aprendizado contínuo que supere o 

pragmatismo e a cultura do "jeitinho", apontando as práticas 

tecnocráticas na gestão urbana como um processo em 

construção e um desafio a ser superado. 

2.1.3 Intersetorialidade da problemática social e urbana 

Especificamente no que diz respeito a este trabalho, 

torna-se imprescindível uma aproximação quanto aos 

parâmetros legais do Direito à Cidade e as possibilidades de 

intervenção quanto à minimização do abismo social e conflitos 

fundiários urbanos existentes.  

No sistema democrático brasileiro a participação social 

através da inclusão de grupos anteriormente excluídos implica 

numa redução de poder dos grupos que o detêm. Maior justiça 

representativa tem sido almejada com a inclusão de segmentos 

representativos em Conselhos, conferências e fóruns, para o 

redimensionamento entre as relações da sociedade civil e 

Estado na prática democrática. Na prática a participação 

popular está vinculada ao desenho institucional.  

Dentro dessa ótica, cabe uma análise aos trabalhos de 

Edésio Fernandes, um dos maiores pesquisadores do alcance 

social da dimensão jurídico urbanística. O autor acredita na 

reforma social por meio do direito e na necessidade de uma 

reforma jurídica para se promover a renovação dos processos 

sócio-políticos de uma reforma urbana e enfatiza a 

indissociabilidade entre direito urbanístico e gestão urbana 

(Alfonsín & Fernandes, 2006), ressaltando o papel histórico do 

direito na produção da segregação sócio-espacial brasileira.  

O autor destaca a influência da dimensão jurídica nos 

processos urbanos:  



51 

 
Longe de ser neutra, ou simplesmente 

determinada pelo processo sócio-econômico, ou 

um mero elemento repressivo da superestrutura 

estatal, a legislação urbana desempenha funções 

importantes tanto na produção como na 

estruturação do espaço social brasileiro, assim 

como na configuração das condições da vida 

cotidiana no País (Fernandes, 1998, p. 206).  

As leis não somente tem guiado a dinâmica do 

mercado imobiliário, particularmente nas 

regiões metropolitanas, mas também tem criado 

alguns dos movimentos do mercado. O 

processo especulativo tem se apropriado da 

legislação urbanística segundo suas 

necessidades e, por conseguinte, tem 

estimulado o processo de periferização dos 

setores menos favorecidos da população 

(Fernandes, 1998, p. 228).  

 

Cardoso & Ribeiro também tratam da capacidade 

repressiva da legislação e seu poder de induzir ou direcionar o 

desenvolvimento urbano, enfrentando os mecanismos 

econômicos que regulam o mercado fundiário, por meio dos 

quais os agentes imobiliários pressionam o poder público no 

sentido de alterar as normas (Cardoso & Ribeiro, 2003).  

A realidade urbana brasileira é marcada pela 

desigualdade, perpetuada social e ambientalmente através de 

ações do Estado em investimentos em áreas centrais, já dotadas 

de infraestrutura; por centros urbanos rodeados de 

precariedade, pobreza e ilegalidade; pela lógica capitalista e 

imobiliária, principal responsável pelo agravamento dos 

problemas urbanos. O espaço urbano caracteriza-se pelo 

confronto de interesses pela apropriação de benefícios - 

geração de renda e obtenção de ganhos - por um lado, e em 

termos de melhores condições (materiais e simbólicas) de vida, 

por outro (Cardoso & Ribeiro, 2003).  
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Um dos motivos pelo qual isso acontece é que 

entre a Lei e sua aplicação há um abismo que é 

mediado pelas relações de poder na sociedade. 

É por demais conhecido, inclusive 

popularmente, no Brasil, o fato de que a 

aplicação da lei depende de a quem ela (a 

aplicação) se refere. Essa “flexibilidade” que 

inspirou também o “jeitinho brasileiro” ajuda a 

adaptar uma legislação positivista, moldada 

sempre a partir de modelos estrangeiros, a uma 

sociedade onde o exercício do poder se adapta 

às circunstâncias (Maricato, 2013, p. 42). 

A legislação, consequência de uma relação entre os 

interesses onde o poder dos atores de maior influência é 

reafirmado e reforçado, nem sempre visa a uma justiça sócio-

ambiental. 

Desde a consolidação, o EC tem sido complementado 

pela criação do Ministério das Cidades e por outras leis que 

tratam de temas como parcerias público-privadas 

(11.079/2004); consórcios intermunicipais (11.107/2005); 

política nacional de saneamento (11.445/2007).  O processo 

informal de desenvolvimento urbano têm consolidado novos 

assentamentos e adensado os já existentes, intensificando a 

vulnerabilidade já configurada no espaço urbano. O intenso 

crescimento das cidades, neste caso em especial as de médio e 

pequeno porte que é o caso de Rio Negrinho, tem se colocado 

como uma questão urbana importante a ser resolvida 

(D‟Ottaviano & Quaglia-Silva, 2009). Destaca-se nesse cenário 

o avanço legislativo quanto à questão da regularização 

fundiária, de forma a garantir a efetivação e materialização dos 

direitos sociais reconhecidos e a superação de obstáculos 

jurídicos vigentes (urbanística, ambiental, cartorária e 

processual), à qual será dado aqui maior destaque. Entendida 

como o grande desafio dos governos e da sociedade, a temática 

ganhou força, recursos e possibilidades de concretização após a 

sanção da Lei Federal nº 11.977/2009. 
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Essa normatização abre diversos caminhos até então 

divergentes para a efetivação dos programas, removendo 

obstáculos legais, simplificando os procedimentos e também 

promovendo a articulação entre três dimensões fundamentais: a 

urbanística, a ambiental e a administrativa e patrimonial.  De 

natureza curativa, os programas de regularização devem ser 

associados à outras políticas públicas preventivas: uma 

intervenção ampla, voltada ao acesso à terra através da reforma 

urbana.  

As experiências recentes demonstram que além do 

acesso à propriedade, para um a obtenção de um impacto 

efetivo na erradicação da pobreza, os programas precisam ser 

formulados em sintonia com outras estratégias 

(socioeconômicas e político-institucionais), e  combinados com  

processos e mecanismos de suporte (financeira, institucional, 

planejamento urbano, políticas de gênero, administração e 

gestão fundiária, sistemas de informação, instrumentos 

políticos e jurídicos, mobilização social). O que o EC propôs é 

uma mudança do paradigma quanto ao direito à propriedade 

urbana. 

Conceitualmente para este trabalho a regularização 

fundiária será abordada como  

processo jurídico, físico e social que objetiva 

legalizar a permanência de populações 

moradores de áreas urbanas ocupadas 

irregularmente para fins de moradia, 

implicando acessoriamente em melhorias no 

ambiente urbano do assentamento, no resgate 

da cidadania e da  qualidade vida da população 

atingida pelo projeto (Alfonsin, 1997). 

É importante entender que o processo de informalidade 

fundiária urbana envolve também outros grupos sociais, 

economicamente mais privilegiados e que a atenção se volta 

aos grupos economicamente vulneráveis - assentamentos 

informais - em razão da maior urgência no enfrentamento desse 
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processo (Fernandes, 2006). A regularização fundiária se foca 

aos assentamentos precários, enquanto muitas áreas são 

ocupadas ou parceladas de informalmente, através de atalhos 

oriundos de privilégios ou regalias políticas. 

A cidade exprime o conjunto das contradições advindas 

das relações sociais de produção, sendo fruto, portanto, da 

dialética que imprime no contexto da cidade formas distintas 

de paisagem de acordo com a realidade histórica, ou melhor, 

com a conjuntura destas relações sociais de produção, diante da 

dinâmica e seu fluxo contínuo de mudanças de 

(trans)formação. Dentro dessa forma de enxergar o espaço, 

Carlos (2001) identifica que o passado e o futuro, memória e 

utopia estão contidos no presente da cidade, como virtualidades 

realizadas ou possibilidades que se vislumbram, compondo o 

presente e dando conteúdo ao futuro. Nesse sentido, as 

transformações na cidade atravessam a produção e aparecem 

também como memória, referências, tempo de uso. 

Desta forma, cabe destacar o que Santos (1985) 

identifica como imprescindível para uma efetiva leitura dos 

condicionantes e sua contextualização: 

Para se compreender o espaço social em 

qualquer tempo, é fundamental tomar o 

conjunto da forma, a função e a estrutura, como 

se tratasse de um conceito único. Não se pode 

analisar o espaço através de um só desses 

conceitos, ou mesmo de uma combinação de 

dois deles. Se examinarmos apenas a forma e a 

estrutura, eliminando a função, perderemos a 

história da totalidade espacial, simplesmente 

porque a função não se repete duas vezes. 

Separando estrutura e função, o passado e o 

presente são suprimidos, com o que a ideia de 

transformação nos escapa e as instituições se 

tornam incapazes de projetar-se no futuro. 

Examinar forma e função, sem a estrutura, 

deixa-nos a braços com uma sociedade 
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inteiramente estática, destituída de qualquer 

impulso dominante. Como a estrutura dita a 

função, seria absurdo tentar uma análise sem 

esse elemento (p.56). 

No que tange as (re)modelações sócio espaciais, 

Santos(1997) afirma que 

sem dúvida, o espaço é formado de objetos; 

mas não são os objetos que determinam os 

objetos. É o espaço que determina os objetos: o 

espaço visto como um conjunto de objetos 

organizados segundo uma lógica e utilizados 

(acionados) segundo uma lógica. Essa lógica da 

instalação das coisas e da realização das ações 

se confunde com a lógica da história, a qual o 

espaço assegura a continuidade (p. 41) 

fundamentando assim uma reflexão sobre os processos de 

manutenção e transformação local, suas tendências e 

possibilidades de ruptura e o horizonte temporal necessário. 

Os indivíduos podem ter do espaço ou dos fatos 

sociais percepções diferentes, próprios das relações sujeito e 

objeto. Lefebvre (1991) trabalha a perspectiva da produção do 

espaço no aspecto de sua natureza multifacetada, considerado-

o como local da ação e da possibilidade social, entendendo 

assim espaço como um fato social, uma realidade objetiva, 

que se impõe aos indivíduos e à sociedade como um todo no 

decorrer do seu processo histórico. Ao considerar a produção 

social do espaço urbano, refere-se a uma definição de cidade 

(e de urbano) como sendo uma projeção da sociedade sobre 

um espaço, não apenas sobre o aspecto da vida social de cada 

lugar, mas também no plano da representação abstrata. 

Gottdiener (2003) relata que a fundamentação teórica 

de Lefebvre tem como objetivo principal desvendar essa 

realidade atual, para tanto o parâmetro é a vida cotidiana na 

sociedade moderna. Nesta acepção o autor relata que o espaço 
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contém e está contido nas relações sociais, logo o real é 

historicamente construído, tendo como representação mental o 

urbano, e a cidade como expressão material desta 

representação. A partir desse raciocínio deduz que o espaço 

traduz um conjunto de diferenças, ou seja, é o lócus de 

coexistência da pluralidade e das simultaneidades de padrões, 

de maneiras de viver a vida urbana. Contudo parte da ideia de 

que o espaço também é o lugar dos conflitos, onde a 

exploração subordina não apenas a classe operária como 

outras classes sociais, cabendo assim o entendimento de que a 

condição humana não é a mesma coisa que natureza humana.  

A condição humana diz respeito às formas de vida 

que o homem impõe a si mesmo para sobreviver. São 

condições que tendem a suprir a existência do homem. As 

condições variam de acordo com o lugar e o momento 

histórico do qual o homem é parte. Assim, o espaço não é a 

soma nem a síntese das percepções individuais, pois sendo um 

resultado das relações do homem com a natureza por meio de 

suas atividades produtivas, é este também um objeto social, e 

como qualquer outro objeto social, ele pode ser apreendido 

sob várias pseudoconcreções, porém isto não esvaziará a sua 

realidade objetiva (Santos, 2008). 

 A dialética entre o espaço concebido e o espaço vivido 

se materializa no momento que as temporalidades e as 

espacialidades ligadas à irredutibilidade do uso se fazem 

presente na apropriação da cidade. Tal dinâmica pode ser 

vislumbrada principalmente, porém não exclusivamente, nos 

espaços urbanos que reagem à forma metropolitana. O 

cotidiano destes lugares designa a atividade criadora por meio 

da construção individual e coletiva dos seus moradores diante 

da reprodução do espaço. Para Lefebvre (1991), a cidade como 

um direito inalienável à vida só é exequível através da 

construção de uma análise da cidade mais voltada para um 

novo humanismo. Portanto, o espaço (social) não é apenas uma 

condição e um produto, mas meio para as relações conflitantes 
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dentro do capitalismo. Assim, é preciso apreender como a 

reprodução das relações do capitalismo moderno se desdobra 

para a vida cotidiana de uma sociedade urbana. 

 Bordieu (1999) ao tratar da estrutura social a remete ao 

espaço social e aos grupos que nele se distribuem como 

produtos de lutas históricas. Esse produto de lutas anteriores 

serve para conservar ou transformá-las, justamente pelo fato de 

que nem tudo está homologado e, portanto, passível de 

discussão. 

2.2 ESTRUTURA TERRITORIAL E INSTÂNCIAS DE 

PODER 

O processo de urbanização brasileira, sobretudo nos 

períodos mais recentes, revela uma crescente associação com o 

crescimento da pobreza, cujo lócus passa a ser cada vez mais a 

cidade (Santos, 1996). Espacialmente, a área urbana configura 

uma reprodução das condições de produção: a indústria se 

desenvolve com a criação de pequeno número de empregos e o 

terciário associa formas modernas a formas primitivas, que 

remuneram mal e não garantem a ocupação. No objeto de 

estudo essa situação se consolida através da expansão da 

mancha urbana ao redor das indústrias pioneiras no município. 

Assim como em outras localidades, o campo repele os 

pobres, e os trabalhadores da agricultura capitalizada - que no 

caso estudado é predominado pelas áreas de reflorestamento - 

vivem cada vez mais nos espaços urbanos, refletindo o 

paradigma nacional de convergência e dispersão entre a divisão 

social e a divisão econômica do espaço. 

Para Lefèbvre (1991) a relação 

industrialização/urbanização são fenômenos, ao mesmo tempo, 

inseparáveis e conflitantes, que historicamente sempre 

refletiram choques entre a realidade urbana e a industrial. Sua 

complexidade ao longo do tempo revelou-se cada vez mais 

difícil de ser apreendida. O autor conclui que esse processo 

dialético está distante de ser terminado, devendo provocar 
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ainda inúmeras situações ou problemas. Num âmbito geral, 

quanto à forma, o espaço urbano capitalista aparece 

fragmentado, separado pelas diversas atividades produtivas e 

de consumo, enquanto na realidade a divisão desse espaço é 

apenas na sua configuração, já que não há autonomia dos 

fragmentos em relação ao todo.  

Dentro da dinâmica econômica, vem se produzindo um 

espaço tipificado pelas sociedades urbanas, dirigidas e 

dominadas por novas relações de produção capitalista: a 

adaptação técnica do território, a renovação da infraestrutura de 

mobilidade e a construção de espaços e equipamentos seletivos 

voltados aos negócios, ao consumo e à habitação.  

Nessa lógica, a cidade pode ser vista como espaço 

singular, onde o Estado
10

, no nível local, é um agente principal 

na sua produção e organização, através de planos, políticas e 

estratégias diversas, teoricamente, de interesse coletivo e bem 

comum. A análise da materialidade urbana (serviços, 

equipamentos e infraestrutura) em nível local permite avaliar 

os impactos e contradições, além da influência e materialização 

dos interesses privados sobre os interesses coletivos no 

ambiente urbano construído, que resultam em alterações do 

conteúdo, do significado desses espaços e da forma como as 

pessoas o percebem. 

A (re)produção do espaço urbano (re)cria 

constantemente as condições gerais a partir das quais se realiza 

o processo de (re)produção do capital, assim, determinando a 

configuração espacial sobre a dimensão de sua desigualdade: 

                                                           
10 A figura do Estado, adotado por esta pesquisa está vinculada à tese de 

Abramo (2009) sobre as cidades dos países latino-americanos: relacionada à 

crise estatal dos anos 80 e o consequente efeito do funcionamento das 

lógicas modernas (Mercado e Estado) associada à lógica da necessidade, o 

mercado ressurgiu como o principal mecanismo de coordenação da 

produção da cidade, papel antes mediado pelo Estado. 
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[...] Podemos analisar o urbano de dois pontos 

de vista: o do produtor, que necessitará de 

equipamentos de infra-estrutura, de informação, 

de inovação, de amplas instalações e o do 

consumidor, que usará o espaço 

fundamentalmente por questões de 

sobrevivência: o habitar e o trabalho, mas que 

para tal necessita de equipamentos de lazer, 

oferecimento de determinados bens e serviços 

coletivos, de cultura etc. Em suma, cada um 

desses personagens tentará usufruir desse 

espaço do melhor modo possível para a 

satisfação de suas necessidades, seja a de 

produzir ou a de consumir; mas, se levarmos 

em conta que o produzir não exclui o consumo, 

e o vice-versa, a análise nos colocará outras 

questões [...] (Carlos,1994, p.53).  

Enquanto a cidade cumpre o papel de estrutura 

territorial dos usos industrial, comercial, do local do trabalho 

social, da aglomeração de mão-de-obra, mercadorias, enquanto 

materialização das condições de produção, o urbano será 

analisado como meio do processo de reprodução da sociedade 

e suas instâncias de poder. Dessa forma, a produção espacial 

realiza-se de modo a viabilizar o processo de reprodução do 

capital e o planejamento urbano assume uma abordagem 

ampla, desafiadora e articulada socialmente. Para decifrar a 

complexidade materializada no tecido urbano, alguns conceitos 

adotados por este estudo serão detalhados como suporte para a 

leitura empírica. 

O planejamento é pensado como solução para superar 

os problemas urbanos. Dentro dessa dinâmica, Monteiro (2007) 

pontua que o conceito de planejamento urbano teve diversas 

definições e interpretações ao longo do tempo, das quais 

surgiram as discussões sobre potencialidades e limites: 

passando da mera técnica à esfera política, configurando 

instrumento de libertação enquanto estratégia de superação 
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social – considerando que o planejamento compreende também 

o desenvolvimento, e não há desenvolvimento urbano sem 

desenvolvimento social. 

Numa abordagem multidisciplinar, complementar ao 

desenvolvimento econômico e integrado a distintas áreas, 

Celso Furtado afirma que:  

O crescimento econômico, tal qual o 

conhecemos, vem se fundando na preservação 

dos privilégios das elites que satisfazem seu afã 

de modernização; já o desenvolvimento se 

caracteriza pelo seu projeto social subjacente. 

Dispor de recursos para investir está longe de 

ser condição suficiente para preparar um 

melhor futuro para a massa da população. Mas 

quando o projeto social prioriza a efetiva 

melhoria das condições de vida dessa 

população, o crescimento se metamorfoseia em 

desenvolvimento.(Furtado, 2004, p.84) 

Segundo Villaça (1999), o planejamento urbano "é a 

ação do Estado sobre a organização do espaço intra-urbano" 

(p.173). Ainda de acordo com o mesmo autor, "Definido por 

suas propriedades ou características, o planejamento urbano 

seria um processo contínuo do qual o plano diretor constituiria 

um momento" (p. 187).  

Na obra de Souza & Rodrigues (2004), o planejamento 

urbano é definido como uma atividade que se remete ao futuro, 

uma vez que busca prever a evolução dos processos, problemas 

e dificuldades gerados no momento atual, visando ainda 

aproveitar as vantagens e benefícios que possivelmente 

surgirão. Ainda de acordo com os autores, não se pode 

considerar o planejamento como conservacionista nem como 

democrático, visto que o mesmo dever ser articulado tanto por 

poderes estatais quanto por grupos sociais.  

Maricato (2012) em seu ensaio “As ideias fora do lugar 

e o lugar fora das ideias” trata a questão atual do planejamento 

urbano e relata que 
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Face às mudanças, reais ou somente alardeadas, 

as matrizes do planejamento urbano também 

são chamadas a mudar. E esse processo está 

sujeito às mesmas influências de produção 

ideológica de ideias que mascara o conflito 

político. 

Desvendar esse panorama é uma tarefa 

complexa e devido ao poder de disseminação 

de ideias e conceitos dessas instituições e 

agências mundiais que, como se sabe, tem 

grande influência sobre as universidades, os 

intelectuais e a mídia, de modo geral (p. 133). 

 A autora conclui que  

A crise do planejamento urbano e a busca de 

uma nova matriz teórica constitui um momento 

importante para uma produção intelectual 

comprometida com a democracia no Brasil. A 

oportunidade é a de “replantear” a questão em 

novas bases, através de uma militância 

intelectual que impeça a consolidação de uma 

matriz que [...] cumpra o mesmo e antigo papel 

de ocultar a verdadeira orientação dos 

investimentos ou dos privilégios nas cidades. 

Trata-se de ousar apontar caminhos, mesmo em 

meio a tormentas... e por isso mesmo 

(Maricato, 2012 p. 188). 

Em razão desta pesquisa, será adotado o conceito de 

planejamento urbano segundo Souza & Rodrigues: uma 

abordagem ampla, desafiadora, articulada socialmente e de 

caráter político por excelência.  

Nessa perspectiva, é imperativa a compreensão de que 

o planejamento urbano não é uma ciência exata e que as 

distintas vertentes que compõem o tecido urbano (econômica, 

social, politica, ambiental e físico-territorial) - que 

impreterivelmente o influenciam e condicionam –– lhe 
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conferem um caráter estrategista e caleidoscópico
11

, mudando 

de configuração conforme a ótica em que é observado. 

 Conceitualmente, o termo território abrange diversas 

abordagens e tem sido objeto de intensa discussão para 

geógrafos e cientistas sociais. Historicamente, o território tem 

sido pensado, definido e delimitado a partir das relações de 

poder.  

 Para Raffestin, prevalece o caráter político do território. 

Segundo ele “[...] o território se apoia no espaço, mas não é o 

espaço, é uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, 

por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num 

campo de poder” (Raffestin, 1993, p.144). Para Santos, o 

território é analisado como a consequência da sobreposição de 

“um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas 

de coisas criadas pelo homem” (2006, p.96), dando aos 

indivíduos o sentimento de pertencimento. 

A abordagem de Souza (2001) sobre o território é, além 

de política, cultural, visto que este autor identifica, nas grandes 

metrópoles, grupos sociais que estabelecem relações de poder 

formando territórios no conflito pelas diferenças culturais. O 

autor salienta que o território é um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder, e que o poder 

não se restringe ao Estado e não se confunde com violência e 

dominação. Assim, o conceito de território deve abarcar mais 

que o território do Estado-Nação. 

 Ainda de acordo com Souza, (2001), o território 

enquanto espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder, abrange a análise de possibilidades porque, 

através dele, podemos compreender quais são as relações de 

poder inscritos naquele espaço e que influenciam na tomada de 

                                                           
11

 De acordo com Abramo (2007), o efeito caleidoscópico está vinculado às 

estratégias do mercado formal, onde o fato gerador é a valorização e 

desvalorização dos espaços através da relocação e alocação de usos e 

ocupantes; inovação de uma espacialidade urbana associada ao 

deslocamento da externalidade de vizinhança, a distinção. 
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decisão das classes sociais, fomentando o questionamento 

sobre domínio, influência e governabilidade desse espaço.  

Todas as definições de território estão associadas à 

noção de poder. O poder precisa ser concebido na sua 

dimensão multidimensional, pois se considera que o Estado 

não é o único ator capaz de determinar os processos sobre o 

território. Insere-se, então, nesse cenário o poder da sociedade 

civil e do mercado. 

O território é o conceito central na implantação de 

políticas públicas que formam diferentes modelos de 

desenvolvimento, ocasionando as transformações sociais e 

espaciais; para esta pesquisa, será adotada a abordagem 

conceitual de Souza: território deve ser apreendido em 

múltiplas vertentes com diversas funções, o que permite a 

compreensão da dinâmica existente entre quem domina ou/e 

influencia e como domina e/ou influencia esse espaço. Dentro 

dessa dinâmica, identifica-se o elo entre território e 

comunidade. As relações sociais que produzem territórios 

ocorrem de forma desigual e conflitante, o que gera disputas 

permanentes. Não há como analisar comunidade, e por 

consequência, cidadania, sem inseri-la num contexto 

geográfico, territorial. 

Quanto ao conceito de espaço, Santos et al (2002) 

estabelece uma distinção entre espaço e paisagem. Evidencia 

como variável a partir de seus elementos quantitativos e 

qualitativos, partindo de uma análise histórica, onde 

O espaço é um conjunto de fixos e fluxos. Os 

elementos fixos, fixados em cada lugar, 

permitem ações que modificam o próprio lugar, 

fluxos novos ou renovados que recriam as 

condições ambientais e as condições sociais, e 

redefinem cada lugar. Os fluxos são um 

resultado direto ou indireto das ações e 

atravessam ou se instalam nos fixos, 

modificando a sua significação e o seu valor, ao 
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mesmo tempo em que também se modificam 

(p.53). 

 De acordo com o autor, o espaço, muito mais amplo, 

seria a totalidade, englobando a configuração territorial, a 

paisagem e a sociedade, "[...] O espaço é a síntese sempre 

provisória entre o conteúdo social e as formas espaciais. A 

contradição é entre sociedade e espaço" Santos et al, 2002, 

p.109), enquanto que paisagem pode ser abarcada pela visão. 

Paisagem para se tornar espaço precisa do conteúdo social. 

Para Corrêa (2003), o espaço é composto por 

fragmentos e totalmente articulados por fluxos de diversas 

naturezas, dadas às relações sociais, à circulação de 

informações e investimentos de capital e à ideologia, que unem 

em um só espaço, os demais fragmentos da cidade 

compreendendo a observação dos fragmentos e a abrangência 

do todo: visivelmente dessemelhante e em constante mudança.  

Abordando ainda o conceito de espaço, Magnani (2000) 

retrata que para a construção de uma categoria de análise, 

torna-se necessário 

delimitar as unidades significativas para 

observação e análise: como não são dadas de 

antemão, é necessário destacá-las no fundo 

impreciso da realidade tal como é vista pelo 

senso comum. As descontinuidades 

significativas no tecido urbano não são o 

resultado de fatores naturais, como a 

topografia, ou de intervenções como o traçado 

de ruas, zoneamento e outras normas. Tais 

descontinuidades são produzida por diferentes 

formas de uso e apropriação do espaço, que é 

preciso, justamente, identificar e analisar 

(p.38). 

Demonstrando que o que dá real significado aos 

espaços são as práticas sociais exercidas e que o território é 

composto por pedaços (segmentos do espaço), impregnados de 
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aspectos simbólicos e marcas exclusivas, muitas vezes, 

excludentes. 

 A produção do espaço urbano segue a dinâmica imposta 

pelo capital: para sua condição de reprodução gera 

industrialização, urbanização, segregação, exclusão sócio-

espacial e vulnerabilidade social. Criam-se espaços distintos 

para classes antagônicas, proporcionais à capacidade financeira 

de aquisição dos cenários que o capital oferece. Neste estudo, 

entende-se que a produção do espaço urbano está intimamente 

ligada à relação de interesses entre os seus agentes e partícipes, 

fruto das relações simbólicas e contraditórias do capitalismo 

em suas múltiplas faces. 

Sobre a estrutura territorial do espaço urbano, Corrêa 

(2003) distingue cinco agentes sociais produtores e 

consumidores: o Estado, principalmente por meio do poder 

Municipal; os proprietários de terra; os proprietários dos meios 

de produção (industriais, comerciais e de serviços); os 

promotores imobiliários (incluindo os que operam, 

parcialmente ou na totalidade, as atividades de incorporação, 

de financiamento, de estudo técnico, de construção e de 

comercialização e os grupos sociais excluídos.   

Nesse sentido, Carlos et al (2011) discorrem que 

entender o urbano compreende identificar quais estratégias e 

práticas desempenham cada um dos agentes da cidade, as 

alianças, os anseios e pressões de cada um dos grupos 

envolvidos, enquanto se identifica o conjunto de diferentes 

usos justapostos entre si. Assim, a cidade é simultaneamente 

fragmentada e articulada enquanto expressão de processos 

sociais: um reflexo da sociedade ao mesmo tempo em que se 

torna um condicionante social, numa lógica repetida ad 

infinitum, como o reflexo de um espelho no espelho.  

Essa lógica apreende um compromisso matricial entre o 

pensamento político e a história.  A conceituação que segue, 

complementar e indissociável, é um aporte imprescindível para 

uma leitura transdiciplinar da realidade que se pretende 
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entender: conceitos ligados à produção da cidade, focando a 

atuação dos agentes que (re)produzem o espaço urbano, e seu 

papel enquanto meio e condição para a reprodução das relações 

sociais.  

Essenciais para o entendimento da produção do espaço 

urbano, Bordieu (2004) aponta como matriz dos mal 

entendidos gerados pelo diálogo entre economia e sociologia, 

culturas e histórias diferentes: define o interesse como produto 

de uma determinada categoria, enquanto condição para seu 

funcionamento. Relata as ações como resultado de histórias 

mais ou menos ajustadas integralmente. Quanto à dimensão 

social da dinâmica capitalista, relata que   

[...] não há espaço, em uma sociedade 

hierarquizada, que não seja hierarquizado e que 

não exprima as hierarquias e as distâncias 

sociais, sob uma forma (mais ou menos) 

deformada e, sobretudo, dissimulada pelo efeito 

de naturalização que a inscrição durável das 

realidades sociais no mundo natural acarreta 

(1997, p.160). 

 

As ações desses agentes são postas no decorrer do 

tempo, produto histórico, e implicam uma constante 

reorganização do espaço urbano: “[...] que se faz via 

incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação do 

uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, 

relocação diferenciada da infra-estrutura e mudança, coercitiva 

ou não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas 

da cidade [...]” (Corrêa, 2003. p. 11).  

Esse papel inquietante e conflituoso serve de pano de 

fundo para o conhecimento entre a história, seus agentes e a 

evolução da realidade empírica. 

 As ações que ocorrem na cidade se dão sob um marco 

jurídico, o Estado. Devido a essa particularidade, a análise de 
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sua atuação torna-se indispensável para se entender a produção 

do espaço urbano. 

 O advento do poder político surgiu baseado na teoria do 

poder divino. Sua sagragação legou ao imaginário político 

ideológico dois princípios ideológicos: o direito natural ao 

poder e a vontade do senhor como lei acima das leis (Chauí, 

2012). Segundo a autora, os efeitos deixados por esse ideal 

ainda refletem na representação política no país: 

Conservando as marcas da sociedade colonial 

escravista, ou aquilo que alguns estudiosos 

designam como “cultura senhorial”, a sociedade 

brasileira é marcada pela estrutura hierárquica 

do espaço social que determina a forma de uma 

sociedade fortemente verticalizada em todos os 

seus aspectos: nela, as relações sociais e 

intersubjetivas são sempre realizadas como 

relação entre um superior, que manda, e um 

inferior, que obedece (Chauí, 2012, p. 89). 

 Em uma sociedade de classes, como é a sociedade 

capitalista, em que a distribuição de bens e serviços se dá de 

maneira seletiva, como reflexo dessa estrutura tem-se “[...] 

duas cidades. Uma de opulência, bem-estar e prazer, e outra de 

pobreza e desesperança. [...]” (Corrêa, 2003, p.177). A segunda 

cidade é produzida pelos grupos sociais excluídos, fruto do 

processo de modernização da economia do país, isto é, da 

própria lógica do capitalismo.  

Quando ocorrem conflitos de interesses sobre o uso do 

solo urbano, o Estado é intimado a remediar. Neste contexto, 

ação do Estado torna-se um tanto quanto contraditória, uma vez 

que, além de exercer o papel de “mediador” dos interesses 

presentes no interior da sociedade, ele congrega outros papéis 

como grande industrial ou promotor imobiliário (Corrêa, 

2003).  

A linha de raciocínio adotada neste estudo remete à 

Poulantzas (1985), que ao pensar em Estado e poder, teoriza 
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sobre o Estado Capitalista e a relação de força entre as classes e 

frações de classe - dominantes e dominados, analisando os 

fundamentos e as transformações das lutas políticas e das 

relações de dominação do Estado e do poder modernos. Para o 

autor, apenas com uma transformação do Estado é possível 

modificar as práticas de seu pessoal, assim 

Somente quando se percebe a inserção da 

dominação política no arcabouço material do 

Estado enquanto condensação de uma relação 

de força é que se pode romper com a formação 

dogmática de gênero “todo Estado capitalista é 

um Estado da burguesia”, e compreender o 

complexo papel da luta política na reprodução 

histórica desse Estado (p. 182). 

 Dentro desse campo de forças, Agamben (2004) retrata 

a sociedade subserviente e avança nas discussões que 

permeiam as configurações do novo soberano, o "mercado", 

em seus mandos e desmandos. O poder soberano é que concede 

ao Estado, numa acepção ampla, a possibilidade de ditar a 

regra, e neste, a norma é aplicada por meio da exclusão, ou 

seja, o indivíduo se submete ao poder soberano na medida em 

que é excluído do ordenamento normativo. 

 Esta forma de entender o Estado e a forma do poder é 

fundamental para uma discussão sobre o planejamento urbano 

e seus limites.  Abordando o conceito de poder, cabe dentro 

desta pesquisa estudar as barreiras invisíveis que compõem as 

relações sociais da dinâmica urbana.  

Neste sentido, os estudos de Elias (2000) sobre a relação 

onde os indivíduos percebem uns aos outros como sendo 

pertencentes a um mesmo grupo, coeso, construindo fronteiras 

imaginárias que estabelecem o dizer “nós”, ao mesmo tempo 

exclui os outros como “eles” podem ajudar a refletir e 

compreender dentro do histórico da cidade, regras, costumes e 

normas, legados à atualidade. As manifestações sociais dos 

"estabelecidos" (antigos moradores), configuram que o 
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indivíduo inserido numa dada sociedade é o reflexo desta, 

internalizando padrões (tradições), valores, adquirindo uma 

identidade social que se forma acerca das relações e contatos 

que estabelecem desde o nascimento em detrimento aos 

"outsiders" (recém-chegados) estigmatizados socialmente, 

enquanto ameaça às relações de poder, ao controle social e a 

hierarquia servirá de base para o entendimento das relações 

sociais de poder e coesão. 

 Para o entendimento do termo cidadania, torna-se 

imprescindível pautar observações quanto à democracia 

representativa. No sistema representativo, por meio do voto, a 

sociedade aliena poder decisório a um conjunto de “políticos 

profissionais”, e estes últimos detém o poder de decidir sobre 

as questões mais importantes que afetam a sociedade. Esse 

modelo, surgido com o advento do Estado territorial moderno 

e, principalmente, do capitalismo, historicamente constitui  

[...] o modelo hegemônico de democracia 

(democracia liberal, representativa), apesar de 

globalmente triunfante, não garante mais que 

uma democracia de baixa intensidade baseada 

na privatização do bem público por elites mais 

ou menos restritas, na distância crescente entre 

representantes e representados e em uma 

inclusão política abstrata feita de exclusão 

social (Santos, 2003, p. 32). 

 Como menciona Castoriadis (1983), "a representação 

"política" tende a "educar" – isto é, a deseducar – as pessoas na 

convicção de que elas não poderiam gerir os problemas da 

sociedade, que existe uma categoria especial de homens 

dotados da capacidade especifica de "governar" (p. 274). 

Seguindo esse pensamento, ao analisarmos o tema política e 

cidadania, cabe uma observação sobre as práticas sociais 

possíveis. O capitalismo contemporâneo, segundo o autor, tem 

realizado algumas profecias sombrias, aproximando-nos da 
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barbárie. O contexto da banalização e da inércia apolítica, do 

conformismo de consumidor ameaça a cultura em uma 

sociedade democrática na sua essência criadora, vinculando 

indiretamente o conceito de cidadania à categoria de 

emancipação humana.  

 Souza, compartilhando da visão autonomista afirma que 

“uma sociedade basicamente autônoma significa [...] uma 

sociedade onde a separação institucionalizada entre dirigentes e 

dirigidos e a opacidade e mutilação da esfera pública que disso 

derivam foram abolidas” (Souza, 2000, p. 77), numa rotina de 

democracia participativa direta, através da gestão, onde 

autonomia coletiva 

[...] pressupõe a existência de instituições que 

realmente (e não apenas formalmente) 

assegurem, o mais possível, uma igualdade de 

oportunidade para todos os indivíduos 

participarem de processos decisórios relativos a 

assuntos de interesse coletivo, bem como uma 

igualdade de oportunidades no que concerne às 

condições materiais (de ausência de privação 

econômica grave à livre e transparente 

circulação de informações) para que os 

indivíduos realmente possam participar, com 

conhecimento de causa e livremente, de tais 

processos (Souza, 2004, p. 100). 

Santos (2002), faz uma ampla discussão sobre o espaço 

urbano ocupado e o conceito de cidadania, num resgate 

conceitual da noção de cidadão, percorrendo o papel da mídia 

na propagação do desejo de consumo de massa que “em lugar 

do cidadão formou-se um consumidor, que aceita ser chamado 

de usuário”, enfatizando como o papel da cidadania é negado 

ao povo brasileiro, elencando as injustiças espaciais –“espaço 

sem cidadãos”, a alienação e as normas. Identifica a 

necessidade de se perseguir o modelo cívico, onde os direitos 

sejam universalizados e não considerados privilégios, e a 

mudança necessária quanto aos discursos e as ações perante a 
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realidade excludente do consumismo, da inércia política e da 

educação conservadora.  

 Torna-se oportuno, sob essa ótica, referenciar o 

conceito de "cidadanização": “a conversão e disciplinarização 

do elemento popular à racionalidade e à ordem vigente. Para 

tanto se configuram instituições e agentes comprometidos com 

a homogeneização da sociedade através da expansão de uma 

determinada visão de cidadania” (Correia, 2010) e exercitar 

uma reflexão crítica sobre a temática. 

Diante dessa perspectiva, perpassando o contexto 

histórico brasileiro em que o processo de construção da 

cidadania no país foi guiado pelo estado e não conquistado pelo 

povo, almeja-se entender de que formas os distintos grupos 

sociais se formam e como oferecem, se é que oferecem, no 

âmbito local, um sentido partilhado de bem comum, em razão 

de se tratar de um dos temas mais caros e necessários no pensar 

e agir urbano.  

De acordo com estudos de Demo (2001), nossa pobreza 

política continua alarmante, visto que a cidadania brasileira é 

muito pequena, por se tratar de uma sociedade mobilizável em 

que apesar da existência de movimentos sociais importantes, 

não é capaz de dar mobilidade à luta por seus direitos.  

Apesar do processo de urbanização da 

população brasileira ter se dado, praticamente, 

no século XX, ele conserva, como vimos, 

muitas das raízes da sociedade patrimonialista e 

clientelistas próprias do Brasil pré-republicano. 

As resistências que, durante décadas, buscaram 

contrariar a abolição do trabalho escravo 

marcaram o surgimento do trabalho livre. A 

cidade é em grande parte, reprodução da força 

de trabalho. Desde sempre essa reprodução, 

entre nós, não se deu totalmente pelas vias 

formais e sim pelos expedientes de 

subsistência. Essa característica marca 

decisivamente a produção das cidades. O 

patrimonialismo impediu o surgimento da 
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esfera publica, alimentado o fisiologismo, o 

paroquialismo, o clientelismo e o privilégio [...] 

(Maricato, 2013, p.45).  

Não caberia a este estudo aprofundar as discussões a 

respeito do conceito de cidadania, uma vez que se objetiva aqui 

apenas contextualizar o termo e suas práticas sociais possíveis, 

em prol da autonomia individual e coletiva.  

Diante do cenário de eterno conflito entre os agentes 

econômicos e imobiliários e as camadas populares com suas 

estratégias de sobrevivência, muitas vezes o comprometimento 

dos princípios democráticos e pendências sociais e ambientais 

levam esses conflitos a instâncias como o Ministério Público. 

  Nesta pesquisa o Ministério Público (MP) é estudado 

como agente urbano: pretende-se aqui um entendimento sobre 

suas limitações, tendências e potenciais, dentro da filosofia de 

MP resolutivo. 

 Na página eletrônica do MP de Santa Catarina
12

, a área 

institucional o descreve como um órgão de Estado que atua na 

defesa da ordem jurídica e fiscaliza o cumprimento da lei no 

Brasil. Anteriormente à Constituição de 1988, o MP tinha um 

caráter de resposta às demandas, aguardando o estímulo da 

sociedade para se manifestar. Após 20 anos da constituição, o 

MP adquiriu nova característica, atuando eficientemente na 

resolução extrajudicial de conflitos, incluído nas funções 

essenciais à justiça e sem vinculação funcional a qualquer dos 

poderes do Estado. Nesse contexto, assume status independente 

e autônomo (Ávila, 2009) e é considerado por alguns teóricos 

como o quarto poder. Considerado o fiscal das leis, o órgão 

atua como defensor do povo. É papel do MP defender o 

patrimônio nacional, o patrimônio público e social. Numa 

sociedade subserviente, o MP assume o papel do cidadão no 

                                                           
12

 http://www.mpsc.mp.br/portal/instituicao/conheca-o-ministerio-

publico.aspx 
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controle social, em prol dos interesses da coletividade e da 

justiça social. 

 De acordo com Maricato (2012), numa sociedade  

marcada pela desigualdade, onde a ilegalidade significa a 

ausência de relações democráticas igualitárias, essa ilegalidade 

se torna muitas vezes funcional (para relações políticas 

arcaicas, a manutenção do baixo custo de reprodução da força 

de trabalho, para o mercado imobiliário especulativo e 

aplicação arbitrária da lei). Neste cenário marcado por 

processos informais de acesso ao solo urbano, o mercado 

excludente evidencia conflitos oriundos da divergência de 

interesses entre os diversos agentes responsáveis pela produção 

do espaço, ligados à ordem fundiária/urbanística e ambiental. 

 Nesse contexto, o MP assume um importante papel no 

que tange o combate às manipulações e pressões do capital na 

gestão municipal; os limites enfrentados; os reais alcances e as 

novas tendências de atuação preventiva do órgão. 

 Ávila (2009) realiza uma leitura em relação à legislação 

urbanística e ambiental e identifica três situações problemáticas 

distintas: quando a lei é simplesmente ignorada ou 

descumprida; casos onde a legislação é desvirtuada resultando 

favorecimentos através do desvio de finalidade da lei; situações 

em que o cumprimento da legislação causa injustiça social 

prejudicando os segmentos de baixa renda da população. O 

autor identifica que o poder público tem apenas buscado 

minimizar impactos, e que essa forma paliativa se reflete 

inclusive na atuação do MP. 

 Embora constitua uma importância instância com o 

potencial papel de guardião da sociedade, o MP sofre de 

limitações que abrangem a fragmentação da atuação, 

relacionada a diversidade das atividades que o promotor de 

justiça assume em distintas áreas além da influência política 

(Ávila, 2009). Nesta lógica, elenca como falhas a falta de 

profissionalização do MP, a ausência de dados e de 

comunicação através de sistema de registros único e poucas 
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instâncias de participação popular. Assim trilha o caminho 

necessário para a plena atuação do MP: abertura institucional 

para a transformação da sociedade, com ênfase na atuação 

preventiva e resultados sociais - modelo de MP resolutivo, 

ligado ao direito difuso e global, em busca de soluções 

coletivas e efetivas capazes de promover mudanças na vida 

pública. 

 As possibilidades de convênios e parcerias já renderam 

frutos numa filosofia proativa do órgão, com a experiência de 

trabalhos conjuntos já realizados algumas cidades do país. 

 Em pauta nas conferências em todos os níveis de 

governo, a institucionalização da participação social ganhou 

força com as mobilizações de junho de 2013
13

 que 

contribuíram com a criação da Politica Nacional de 

Participação Social
14

, com o objetivo de fortalecer e articular as 

instâncias democráticas de diálogo, entre Estado e sociedade 

civil, viabilizando novas formas de participação social, por 

meio de mecanismos digitais de participação via internet e 

redes sociais. Esse compromisso se estende aos governos 

estaduais e municipais, através do Compromisso Nacional pela 

                                                           
13

  Junho de 2013 marcou o país pelas intensas manifestações populares. 

Registradas em 438 cidades, segundo a Confederação Nacional de 

Municípios, após duas décadas sem mobilizações massivas, a onda de 

protestos mobilizou pelo menos um milhão de pessoas. Encabeçados pelo 

Movimento Passe Livre (MPL) contra o reajuste das tarifas de transporte 

público, a questão da mobilidade urbana tornou-se apenas uma pauta em um 

mar de reivindicações, que transitam de temas como melhorias na saúde e 

na educação até combate à corrupção (Buzetto, 2014). Após a mobilização, 

o governo apresentou uma proposta de cinco pactos: responsabilidade fiscal 

e controle da inflação; investimentos em saúde e contratação de médicos 

estrangeiros; destinação de 100% dos royalties do petróleo para a educação; 

recursos para mobilidade urbana e a convocação de uma Constituinte sobre 

reforma política – importante, porém não efetivada. Informações retiradas 

da internet consulta no site Folha/Uol realizada em junho de 2014.  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/06/1471001-um-ano-apos-os-

protestos-dilma-viabiliza-1-dos-5-pactos-prometidos.shtml 
14

 Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014. 
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Participação Social, que define diretrizes participativas como 

método de governo. 

Como formas de participação já consolidadas temos os 

Conselhos, que atuam sobre diversas áreas temáticas e nas três 

esferas de governo e as Conferências, que são espaços para a 

realização do amplo debate dos mais variados grupos sociais, e 

que abrangem temas para a formação de políticas públicas 

(Santos Junior et al, 2004). 

Cabe destacar que no atual regime político essas 

aberturas não significam participação popular em todas as áreas 

vislumbradas pela sociedade. Há temas que despertam o 

interesse apenas de grupos específicos, enquanto outros 

possuem um maior apelo, chamando mais a atenção da 

população, além da forma em que é disponibilizada a 

participação. O Estado precisa adaptar sua estrutura e se 

preparar para efetivar a participação, visto que seu aparato foi 

construído para trabalhar hierarquicamente e essa remodelação 

abrange um processo lento e gradual de inovação, novas 

relações e outra dinâmica, num mecanismo de gestão capaz de 

responder à nova configuração – participativa e 

desburocratizada (Ferrarezi & Oliveira, 2012). 
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3 Dados empíricos 

O universo desta pesquisa refere-se à produção espacial 

da cidade, efetivamente ao alcance das estratégias de 

planejamento, controle e gestão urbana pós Estatuto da Cidade 

com o advento do Plano Diretor de ordenamento territorial e 

seus instrumentos urbanísticos de controle social. A 

delimitação da realidade a ser estudada considerou a 

classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, quanto ao contingente populacional do Estado de Santa 

Catarina, através da classificação de tamanho da população dos 

municípios.  

Segundo o IBGE, a categorização municipal por porte 

considera o número de habitantes. Municípios com até vinte 

mil habitantes pertencem à categoria pequeno porte 1; entre 

20.001 até o limite de 50.000 habitantes pertencem a categoria 

pequeno porte 2.  

Dos municípios brasileiros 11,73% são considerados de 

pequeno porte 2, compreendendo 11,6% dos municípios do 

Estado de Santa Catarina e o segundo maior contingente 

populacional catarinense, representando mais de um milhão de 

residentes no estado, abaixo apenas dos municípios de grande 

porte. Dentro dessa classe “Pequeno Porte 2”, o recorte de 

estudo é o município catarinense de Rio Negrinho, com 

população estimada em 39.846 habitantes (Censo IBGE 2010) 

e o  horizonte temporal adotado é de dez anos (2004-2014), 

compreendido entre as primeiras etapas da construção do 

ordenamento territorial local até a atualidade.  A definição do 

recorte se deu em função da acessibilidade às informações e a 

possibilidade de seus resultados ampararem propostas práticas 

de intervenção local.  
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Tabela 2 - Classificação por porte populacional, contingente de 

Santa Catarina: 

Fonte: IBGE/2010, compilado pela autora. 

Figura 2 – Sinopse da contagem populacional do Censo 

Geográfico 2010 para o Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: WEBCART, IBGE. 

Porte Municipal População residente Nº municípios  % população 

Pequeno Porte 1 Até 5.000 habitantes 108 6,25 

Pequeno Porte 1 

De 5.001 até 10.000 

habitantes 64 10,11 

Pequeno Porte 1  

De 10.001 até 

20.000 habitantes 60 15,63 

Pequeno Porte 2 

De 20.001 até 

50.000 habitantes 34 18,93 

Médio Porte 

De 50.001 até 

100.000 habitantes 15 10,97 

Grande Porte 

De 100.001 até 

900.000 habitantes 12 38,11 

Metrópole De 900.001 acima 0 0 
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3.1 – O MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO  

O município de Rio Negrinho no Planalto Norte catarinense, 

tem localização geográfica entre as coordenadas -26º12’29”/-

26º42’14”S e -49º26’39”/-49º46’28” W. Com área territorial de 

908 km², 4,3 % de seu território é considerado urbano e 95,7% 

rural, inversamente proporcional aos dados populacionais. A 

malha urbana é composta por três áreas distintas: a sede 

urbana, com 35 km²; a Vila de Volta Grande, distante 34 km da 

sede administrativa e que no ano de 2008 incorporou do 

município de Mafra a Vila de Águas Claras e no ano de 2012 

teve seus limites alterados, totalizando 4,35 km² e a Vila de 

Cerro Azul, localizada a 57 km da sede administrativa e com 

área de 1,19 km². 

Rio Negrinho, como todas as cidades do Planalto Norte 

Catarinense, recebeu seus primeiros colonizadores a partir de 

1858, com o início da construção da Estrada Dona Francisca. 

Povoada por alemães, portugueses, poloneses e italianos, 

desenvolveu-se efetivamente a partir de 1913, com a 

inauguração da estação ferroviária e da estrada-de-ferro, que 

ainda hoje é utilizada, também para fins turísticos. Tornou-se 

distrito em 1925 e município em 1953, desmembrando-se de 

São Bento do Sul. Teve impulsionado seu progresso e da 

região, com a maior fábrica de móveis da América latina da 

década de 20 à de 70, então extinta Móveis Cimo S/A.  

A forma de ocupação iniciou-se com a instalação da 

primeira indústria no município, que se localizou próximo à 

ferrovia e na parte mais baixa da bacia do rio Negrinho 

(Oliveira, 2001; Kormann, 1980), o que ocasionou problemas 

como ocupações de áreas de preservação permanente e passível 

de desastres naturais, do tipo inundação. Logo, o centro da 

cidade e em consequência, a área de maior densidade de 

ocupação e concentração de serviços e investimentos, sofre 

com inundações, problemas de mobilidade devido à ferrovia 

que perpassa o município e interrompe o fluxo do transito em 

dois pontos estratégicos para a ligação centro-bairros. 
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A colonização da região que compreende o município de 

Rio Negrinho está vinculada emigração europeia e às 

dificuldades enfrentadas na Colônia de Joinville. Informações 

topográficas e os detalhes sobre a fertilidade das terras nas 

margens do Rio São Bento, convenceram a administração da 

Colônia de que o local da futura colonização deveria ser o Vale 

do Rio São Bento (Oliveira, 2001; Kormann, 1980). 

Com a fundação de São Bento e a expansão de suas 

estradas, teve continuidade a construção da estrada Dona 

Francisca. Sua passagem por Rio Negrinho ocorreu por volta 

de 1880 e concluída em 1892 originando um lugarejo que 

subsistia do tráfego de tropas e carroções. Em 1911/13 a 

Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande construiu o ramal 

Porto União a São Francisco do Sul, impulsionando o 

crescimento do vilarejo (Oliveira, 2001; Kormann, 1980).  

A Estrada de Ferro aumentou o comércio madeiras 

serradas, toras, erva-mate, lenha, nó de pinho e dormentes. A 

serraria de Jung & Cia se instalou onde hoje é a área central da 

cidade. A empresa cresceu e ampliou sua atuação no ramo 

madeireiro e de mobiliário. Esta empresa, que foi considerada 

uma das maiores fábricas de móveis da América Latina, foi um 

dos maiores esteios da vida econômica do município, durante 

várias décadas, com fortes influências políticas e sociais. Em 

1979, Rio Negrinho tornou-se Comarca, ganhando autonomia 

jurídica (Oliveira, 2001; Kormann, 1980). 

Em seus primórdios, a cidade de Rio Negrinho destacou-

se pela vasta matéria prima natural e ainda hoje faz parte do 

pólo industrial moveleiro de São Bento do Sul, Santa Catarina. 

De acordo com Raud (1999), quanto ao setor moveleiro 

que compreendeu a região de São Bento do Sul, à qual o 

município estudado pertence, a vantagem competitiva local ao 

lado do baixo custo da mão de obra qualificada; o espírito 

empreendedor; o papel das instituições locais e a acumulação 

de capital advinda do comércio dos produtos primários 

constituíram-se nos requisitos fundamentais para fazer 

80 
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deslanchar o processo de industrialização do Estado de Santa 

Catarina como exemplo de um processo bem-sucedido de 

descentralização do desenvolvimento econômico.  

A cidade que mantém a característica industrial 

moveleira foi palco de grande taxa migratória devido à 

demanda de empregos, no entanto sempre desprovida de 

qualquer processo de planejamento. Com as mudanças do 

contingente populacional e econômico, passou a sentir os 

problemas da não organização do território
1
, tornando-se 

imprescindível um olhar sobre os reflexos da crise moveleira 

no arranjo produtivo local da Região do Alto Vale do Rio 

Negro enfrentada nos últimos anos. 

Historicamente o processo de crescimento de uma região 

é induzido e orientado pela sua capacidade de “exportação”: o 

início do processo de desenvolvimento faz-se através da 

exportação de algum recurso natural prévio ou de alguma 

atividade primária (Brandão, 2003). Nesse contexto, somente 

as regiões que possuírem recursos naturais em quantidade 

economicamente aproveitável e na qualidade requerida serão 

capazes, em princípio, de atender a demanda externa, 

despertando portanto sua “vocação” comercial. 

Consequentemente, a sociedade urbana brasileira que resultou 

do processo de crescimento dessa lógica apresenta-se, 

estruturalmente complexa, espacial, ocupacional e socialmente 

diversificada, isto é, uma sociedade unificada, mas 

heterogênea, segmentada e, sobretudo, profundamente 

desigual. Para o desenvolvimento desta pesquisa faz-se 

necessária a indissociável compreensão das especificidades no 

contexto regional, onde cabe observar que 

O processo de industrialização catarinense se 

deu de forma descentralizada, sem uma 

urbanização excessiva. A distribuição de renda  

é uma das mais eqüitativas do país. Todavia, 

                                                           
1
 Dados da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Prefeitura de Rio 

Negrinho, 2011. 
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“ao lado de um aparente sucesso econômico – 

as principais firmas catarinenses impõem-se 

sempre mais nos mercados nacionais e 

internacionais – uma análise mais precisa revela 

numerosos problemas sociais e ecológicos” 

(Raud, 1999, p. 83). 

De acordo com o processo histórico de ocupação do 

município, a cidade surgiu de uma ocupação espontânea, sem 

qualquer planejamento, em decorrência dos acampamentos dos 

construtores da Estrada Dona Francisca e da vasta matéria 

prima nativa. A localização estratégica entre a ferrovia e a 

estrada imperial atraiu a implantação de uma grande serraria, a 

Jung & Cia., embrionária da indústria de móveis Cimo, que se 

projetou como a maior fabrica de móveis da América latina da 

década de 20 à de 70 (Kormann, 1980). 

A cidade nasceu e cresceu dividida por linhas distintas: 

estradas e rios. Até metade da década de 1970, a concentração 

urbana se deu ao longo dos principais eixos viários, 

caracterizando a ocupação da parte mais baixa da bacia do Rio 

Negrinho (Oliveira, 2001), ocasionando problemas como 

ocupações de áreas de preservação permanente e passível de 

desastres naturais.  Em consequência, a área sofre com 

inundações, problemas de mobilidade devido à ferrovia, além 

de emissão de poluentes nos rios da cidade, principalmente por 

lançamento de efluente doméstico.2 

A partir da década de 1970 a decadência da indústria de 

Móveis CIMO, que por anos foi o esteio da economia local, 

impulsionou a polarização de novas empresas no ramo de 

mobiliário e setores da economia relacionados. O impacto 

direto foi a queda da renda da população e da arrecadação, 

impulsionando a procura por áreas mais baratas para moradia 

(Kormann, 1980). 

                                                           
2
 Dados da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Prefeitura de Rio 

Negrinho, 2012. 
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3.1.1 – Caracterização geral  

O município compõe o pólo industrial moveleiro de São 

Bento do Sul, arranjo produtivo da Região do Alto Vale do Rio 

Negro (Raud, 1999).  A característica industrial exerceu 

durante muitos anos uma força migratória devido à 

possibilidade de empregos, porém o município vem 

enfrentando os reflexos da crise moveleira dos últimos anos.  

A cidade se desenvolveu desprovida de qualquer 

processo de planejamento. Havia regramentos quanto às 

edificações, mas nenhum ordenamento do uso do solo. Devido 

ao índice de crescimento populacional e econômico, passou a 

sentir os problemas da não organização do território.
3
 

 A indústria moveleira sempre foi a maior geradora de 

renda na cidade. A farta matéria prima, condição essencial para 

a  indústria extrativista moveleira atraiu migrantes de diversas 

regiões e o inchaço populacional assim como em todos os 

municípios que sofreram esse processo, levou à ocupação das 

áreas periféricas e a ilegalidade de ocupações (Schoeffel, 

2008). 

O Município de Rio Negrinho tem uma população de 

39.846 habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano de 

0,743. O Produto Interno Bruto alcançava o valor de R$ 

578.627.646,004, revelando um PIB per capita à época de R$ 

14.520,51, considerando uma população estimada em 2010 de 

39.849 habitantes. 

O decréscimo populacional refletido no Censo 2010 é 

consequência da crise de exportação enfrentada pela economia 

local com a desvalorização do dólar deflagrada em 2008 , 

reflete diretamente na arrecadação do município, uma vez que 

além da redução direta da arrecadação pela extinção dos postos 

de trabalho a transferência financeira do Fundo de Participação 

                                                           
3
 Dados da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Prefeitura de Rio 

Negrinho, 2011. 

 



84 

 

Municipal – transferência constitucional composta por 22,5% 

da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre 

produtos industrializados - repasse financeiro da União para os 

Estados e consequente distribuição de recursos aos municípios, 

está vinculada ao número de habitantes vinculados à estatística 

do IBGE. 

Tabela 3 - População residente em Rio Negrinho, no período 

1980/2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE  

Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010;  

Contagem Populacional 1996 e 2007. 

Ano Total Urbana Rural 

1980 21.008 17.792 3.216 

1991 28.460 24.778 3.682 

1996 31.611 28.669 2.912 

2000 37.707 32.650 5.057 

2007 42.184 37.897 4.287 

2010 39.846 36.348 3.498 
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Gráfico 1 – Relação área construída em m² por bairro e 

período. 

 
Fonte: Dados do Cadastro Municipal da Prefeitura de Rio Negrinho, 

compilados pela autora, 2012. 

O gráfico 1 demonstra o incremento das áreas construídas no 

município no período pesquisado – 2004/2014. De acordo com 

os dados, houve um aumento significativo na emissão de 

alvarás de construção previamente ao advento do Plano Diretor 

2005-2007, demarcando o período que antecedeu as restrições 

na ocupação do solo urbano.  

Pode ser destacada a ocupação no Bairro Vista Alegre, 

onde foram implantados conjuntos habitacionais de inciativa 

pública no período estudado. O crescimento de área construída 

do Bairro Vila Nova – um dos bairros mais antigos do 

município que se desenvolveu no trecho compreendido pela 

indústria de móveis CIMO e o caminho de escoamento da 

produção, sentido Paraná - foi impulsionado com a 

implantação de novo loteamento e parcelamentos do solo na 

modalidade desmembramento e consequente adensamento 

populacional, fato que se repetiu no Bairro São Rafael que se 

desenvolveu ao longo do traçado original da Estrada Imperial 
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Dona Francisca. O volume de construções voltou a crescer 

após a implantação do programa Minha Casa Minha Vida
4
, 

impulsionando a construção civil como demonstram os 

números a partir do ano de 2009. 

 

Tabela 4 – Densidade Demográfica por Bairros de Rio 

Negrinho 2010  

Bairro 

N° 

hab. 

Área 

(ha) 

Densidade 

(hab/ha) 

Extrema 

pobreza  

% 

Sem 

renda 

% 

Renda 

até 1 

SM % 

1. Industrial Sul 1.069 497,64 2,15 0,31 0,92 6,98 

2. Pinheirinho 411 130,21 3,16 - 1,65 4,13 

3. Barro Preto 437 106,95 4,09 - 2,05 4,07 

4. Campo Lençol 2.248 411,45 5,46 0,33 1,32 9,39 

5. São Pedro 2.141 352,6 6,07 0,17 2,87 13,54 

6. Alegre 1.735 257,36 6,74 - 1,09 6,75 

7. Ceramarte 2.501 235,57 10,62 -  6,40 

8. Industrial 

Norte 3.846 347,16 11,08 

0,26 1,23 6,95 

9. Centro 1.484 92,96 15,96 - 3,46 5,10 

10. Jardim 

Hantschel 1.710 104,13 16,42 

- 0,99 6,15 

11. Quitandinha 1.533 88,76 17,27 0,22 0,66 7,69 

12. Bela Vista 1.851 104,59 17,70 - 0,65 6,30 

13. Vista Alegre 2.867 154,78 18,52 0,39 1,69 13,56 

14. Cruzeiro 3.196 131,71 24,27 0,10 0,59 6,69 

15. Vila Nova 3.677 135,42 27,15 0,27 1,33 8,42 

16. São Rafael 3.916 94,74 41,33 - 0,80 6,65 

Fonte: PMRN 2012  

IBGE Censo 2010 

 

De acordo com a análise dos dados coletados na tabela 4, 

as maiores densidades ocorrem nas áreas mais planas, em 

função do relevo local acidentado.  Também os bairros mais 

                                                           
4
 Diferentemente de outras realidades, em razão da característica dos lotes e 

do perfil dos beneficiários, o PMCMV em Rio Negrinho teve as edificações 

construídas de forma polarizada, de iniciativa particular não caracterizando 

conjuntos ou condomínios residenciais. 
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antigos são mais densamente ocupados– Cruzeiro, Vila Nova e 

São Rafael que de desenvolveram ao longo do trajeto de 

escoação da produção local e fora das áreas inundáveis. Os 

bairros de adensamento recente são os periféricos em relação 

ao centro, formados por conjuntos habitacionais populares 

implantados pela iniciativa pública ou áreas que ainda 

preservam características de uso rurais, compreendendo 

significativos vazios urbanos. 

No período de 17 anos (1978-1995) a área urbana teve 

um grande desenvolvimento na parte sul e sudoeste, áreas onde 

se instalaram algumas das principais indústrias do município. 

O sentido de expansão leste-oeste ao longo da Rodovia 

fomentou também o crescimento com maior concentração na 

área norte, modificando e expandindo a mancha urbana, com a 

instalação de grandes empresas nas áreas até então periféricas 

da cidade, mas nas zonas norte e leste, ocasionando um 

crescimento urbano para estas áreas até então pouco habitadas 

ou com características agrícolas. 

 

Tabela 5 - Indústrias ativas no município por porte e ramo de 

atividade, 2012. 

Fonte: Dados do Cadastro Municipal, PMRN 2012, organizados pela autora. 

2012  

Empresa de 

Pequeno Porte/ 

Microempresa 

Empresa de 

Médio Porte 

Empresa de 

Grande Porte 

alimentos 15 4 - 

serralheria 16 2 - 

plástico 2 2 - 

cerâmica 3 - 2 

celulose - 1 1 

papel 11 - 2 

móveis 153 49 6 

maquinário 9 5 - 

têxteis 3 1 - 

químicos 5 - - 

outros 29 - 3 
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Figura 3. Ocupação da sede urbana de Rio Negrinho, 2004. 
 

 

 
 

Fonte: Ortofotomosaico do Acervo da Secretaria de Planejamento e Meio 

Ambiente de Rio Negrinho, parte do levantamento aerofotogramétrico 

realizado em 2004. Organizado pela autora, 2012. 

 

Na figura 3, observam-se os eixos viários que 

condicionam a ocupação urbana do município, enquanto 

indutores de desenvolvimento. Os principais cursos d’água 

aparecem destacados e identificados. A numeração de 1 a 4 

identifica, na imagem, a cronologia da ocupação, iniciando 

pela área que hoje compreende o centro urbano, com as 

edificações no entorno da principal indústria do município; a 
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área 2 mostra a ocupação fora do risco de enchentes e 

estrategicamente situada (proximidade a rodovia, via férrea e 

centro); a área 3 foi inicialmente ocupada em função da via que 

ligava o município ao estado do Paraná, no sentido do Rio 

Serrinha; a área 4 com a ocupação de terrenos planos, ao longo 

da Estrada Imperial Dona Francisca, que por anos foi o 

principal via de acesso do Planalto à colônia.  

A edificação nos vazios urbanos é a principal 

característica da ocupação de 1995 a 2004, onde se evidencia o 

adensamento populacional proporcional ao aumento das áreas 

construídas. A cidade atualmente não dispõe de áreas sem 

ocupação nos bairros de ocupação prioritária, dando origem a 

novos loteamentos em regiões mais distantes do centro. Em 

números absolutos, no período de 1977 a 2012, a cidade teve 

um acréscimo de 1.068.133,51 m² de área construída, 

distribuída nos 16 bairros existentes.   

Gráfico 2 – Relação área construída em m² por ano, período 

1976-2012. 

 
Fonte: Dados do Cadastro Municipal da Prefeitura de Rio Negrinho, 

compilados pela autora, 2012. 

Referente aos dados sócio-econômicos, o registro 

disponível para consulta abrange o período de 1998 a 2012. A 

movimentação do Cadastro Econômico Municipal registra para 

esse período um total de 453 indústrias, onde 327 estão em 

atividade, com um registro de baixas na ordem de 29,36%. No 
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setor de serviços constam 51 registros ativos, demais atividades 

ativas: 1.392. 

 A redução do número de indústrias no município reflete 

a crise enfrentada com a desvalorização do dólar, uma vez que 

aproximadamente 30% das empresas do Pólo Moveleiro Norte 

Catarinense tinham 100% de seu faturamento vindo de 

exportações. A situação se agravou com a inflação dos custos 

de produção, uma vez que uma das alternativas foi à volta ao 

mercado interno, processo que envolveu adaptações desde 

questões logísticas e tributárias a conceitos como 

funcionalidade e design dos móveis. As fábricas da região 

haviam investido na sofisticação dos móveis de madeira 

maciça de tal forma que se distanciaram da realidade brasileira 

de consumo5. 

Após a redução das vendas, a indústria moveleira da 

região buscou estratégias para se reerguer vinculando ao poder 

público uma pseudo necessidade da diversificação da 

economia. A iniciativa empresarial foi a estruturação de um 

Arranjo Produtivo Local (APL) das fábricas do setor.  Por meio 

da estratégia, as empresas do Alto Vale do Rio Negro que 

somavam 40% da exportação nacional dos móveis acabados
6
 

elaboraram um plano de ação com metas e indicadores de 

resultados voltados ao aumento da produtividade, rentabilidade 

e lucro, sem considerar em seu texto o desenvolvimento social 

da região. Como estratégias públicas, indicadas pelo plano 

empresarial, foram elencadas ações de incentivo e 

compensação de créditos tributários e apoio técnico; para a 

diversificação da matriz produtiva, o documento apontou a 

necessidade de uma opção para a matriz energética eficiente e 

menos onerosa, sempre vinculada à produção mobiliária.  

                                                           
5
 Levantamento do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 

de São Bento do Sul (Sindusmóbil) 
6
 Dados do relatório do arranjo produtivo local madeira móveis do alto vale 

do rio negro –SEBRAE SC 2007. 
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De iniciativa publica não houve nenhum plano voltado à 

diversificação como opção à reduçao dos postos de trabalho e a  

migração para municípios vizinhos foi a alternativa para as 

pessoas da região desde o que perderam seus empregos com a 

crise. A região registrou déficit na criação de empregos formais 

em 20107. 

A atividade madeireira continua como maior responsável 

pela economia local, marcada agora pela cultura de 

reflorestamento, que abrange 666 estabelecimentos rurais e 

área de 24.384 hectares, acima da média da região8
. Atrativo de 

mão de obra pouco qualificada, a atividade reforça a polaridade 

urbana, enquanto centro onde se concentram as atividades 

comerciais, financeiras e prestadoras de serviços. 

 

Tabela 6 - Emprego nas indústrias de madeira e móveis de SC - 

2004 a 2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: MTE/CAGED    Obs.: O MTE não divulga separadamente os dois 

segmentos. 

                                                           
7
 Santa Catarina em Dados – FIESC, 2011. 

8
 Censo agropecuário 2006. 

 ANO Nº vagas (saldo) % anual SC 

2004 6.589 8,96 

2005 -5.966 -7,38 

2006 -1.243 -1,65 

2007 -4.719 -6,35 

2008 -12.857 -2,82 

2009 -1.052 -1,61 

2010 2.639 4,12 

2011 -434 -0,65 
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Tabela 7 - Vendas (faturamento real) das indústrias de móveis 

de SC - 2004 a 2011 

ANO % anual SC 

2004 3,59 

2005 -14,73 

2006 -19,05 

2007 -4,11 

2008 -10,86 

2009 5,20 

2010 19,78 

2011 -10,6 

 Fonte: FIESC 

Com esta análise pode-se avaliar que o espaço urbano Rio 

Negrinho é o resultado da sua evolução econômica, sendo que 

cada fase de desenvolvimento econômico da cidade implica em 

mudanças neste espaço. A cidade reúne qualitativa e 

quantitativamente as condições necessárias ao 

desenvolvimento do capitalismo: concentração social e 

densidade viabilizam a realização ágil do ciclo do capital - 

produção e consumo. Parte-se do pressuposto de que a ausência 

de regramentos urbanos para o município teria contribuído 

substancialmente para a construção de espaços fortemente 

impactados do ponto de vista dos seus recursos naturais e 

sociais. 

Sobre a ocupação de áreas de proteção ambiental ou 

vulneráveis a inundações, uma análise histórica, quantifica 21 

ocorrências de enchentes no período 1891 a 2014, com quatro 

de grande magnitude. Por 20 anos as ocorrências foram 

frequentes e de menor grau e uma característica peculiar do 

município é o fato das áreas inundáveis não caracterizarem em 
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sua essência, áreas socialmente vulneráveis por se tratar 

principalmente do centro urbano tradicional, onde predomina o 

uso comercial e de serviços. No ano de 2014 houve uma grande 

inundação que atingiu mais de 900 residências, 300 unidades 

comerciais e 70 indústrias.  

 

Figura 4 - Mapa de inundações da área central da sede urbana 

de Rio Negrinho 

 
Fonte: Joana Giglio - Trabalho de Conclusão de Curso UFSC 2010.  

  

* A inundação ocorrida no ano de 2014 atingiu as mesmas áreas indicadas 

no ano de 2004. 

* 
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3.1.2 – Políticas públicas locais de ordenamento territorial  

As politicas locais de ordenamento territorial, no 

município de Rio Negrinho, assim como na maioria das 

cidades brasileiras, tem um caráter evolutivo. O ordenamento 

antes previsto apenas na lei orgânica foi regulamento pela 

tríade: código de obras, código de parcelamento do solo e 

código de posturas. Embora estipulado legalmente, não havia 

uma agenda fiscalizadora e o quadro institucional precário não 

absorvia as ações necessárias para o gerenciamento e aplicação 

dos condicionantes previstos em lei. 

A precariedade das informações existentes e a falta de 

controle sobre os documentos emitidos acabaram por tornar o 

município omisso em relação às ocupações de áreas de 

preservação permanente, parcelamento irregular do solo e 

edificações não legalizadas. 

3.1.3 – Plano diretor: marco regulatório  

Para entender como foi o processo de elaboração do 

marco regulatório municipal, torna-se imperativo retroceder às 

etapas que antecederam sua concepção. 

Os trabalhos foram iniciados no ano de 2004, através da 

elaboração do Plano Estratégico Rio Negrinho 2020.  As 

tarefas iniciaram com a Leitura Técnica e a Leitura 

Comunitária.  Cruzando-se os dados das duas leituras, obteve-

se então um diagnóstico do município com informações 

técnicas e de percepções, sendo estes dados introduzidos numa 

metodologia de análise denominada de CPD (Condicionantes, 

Deficiências e Potencialidades), onde individualmente cada 

tema e/ou elemento da cidade foi exaustivamente discutido 

para então, finalmente serem determinados eixos estratégicos 

de atuação do Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental 

Urbano e Rural - PDDAUR
9
. 

                                                           
9
 Lei Municipal nº35 de 10 de Outubro de 2006. 

94  
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A coordenação do trabalho ficou a cargo de uma equipe 

denominada Comitê Executivo, composta de nove pessoas, 

sendo um consultor externo e os demais  funcionários da 

Prefeitura (um coordenador, quatro assessores técnicos, um 

assessor de comunicação e dois apoios administrativos). Todas 

as secretarias, autarquia e fundações municipais foram 

envolvidas, as quais participaram dos grupos de trabalho, 

reuniões de discussão de cada etapa e audiências públicas. 

Com exceção do consultor externo, os demais 

componentes do Comitê Executivo eram funcionários da 

prefeitura. Esta escolha visava garantir a continuidade do 

processo independente do resultado das eleições de 2004. 

Durante o processo foi constituído um Conselho, oficializado 

posteriormente como Conselho da Cidade, cujo perfil foi 

definido de forma a contemplar os diversos segmentos da 

sociedade. De acordo com as entrevistas realizadas, essa fase 

foi composta por inúmeras informações que foram organizadas 

por temas. Esses temas definiram os eixos estratégicos, que 

estruturaram as propostas do plano que foram validadas pela 

comunidade através da apresentação das propostas em reuniões 

comunitárias. 

A sequência do processo se caracterizou pela 

materialização das propostas através do mapeamento e 

demarcação de cada área, cada uso pretendido em todo o 

território municipal.  Começaram então a surgir os mapas 

temáticos possibilitando a visualização das propostas por toda a 

comunidade, que tinha mais dificuldade em assimilar termos e 

dispositivos técnicos. 

Após feitas as demarcações no território, 

estabeleceram-se os Instrumentos de Regulação do Uso do 

Solo, os quais definiram a forma de ocupação de cada espaço.  

Reunindo todas as fases foi composto o Plano Diretor que foi 

submetido às Audiências Públicas finais, tornando-se 

posteriormente Projeto de Lei e encaminhado ao legislativo 

municipal para ser analisado e aprovado. 
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A leitura técnica da cidade se deu através do 

mapeamento de todas as informações relevantes ao plano, 

como um diagnóstico da situação real do município. A leitura 

comunitária, composta da análise através da percepção da 

comunidade, acrescentou dados mais específicos uma vez que 

a grande mobilização já havia sido realizada durante o processo 

do Planejamento Estratégico, elaborado imediatamente antes 

do Plano Diretor.  Como a equipe técnica, a consultoria externa 

e os grupos de trabalhos foram os mesmos do Plano 

Estratégico, as informações foram apenas ampliadas, 

resultando em Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. 

Resultante desse trabalho forma elencadas como 

principais deficiências a dispersão espacial com consequente 

baixa densidade e alto custo na implantação da sua 

infraestrutura (pavimentação, transporte coletivo, etc.); os  

conflitos de uso do solo (indústria x residência, comércio x 

infraestrutura); 

Problemas ambientais decorrentes da ocupação de áreas de 

preservação ou sujeitas a inundações, as ocupações irregulares 

e o agravamento dos problemas sociais. 

De acordo com as determinações do Estatuto da 

Cidade, o Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental 

Urbano e Rural do Município de Rio Negrinho foi instituído 

pela Lei n° 35 de 10 de outubro de 2006 para contemplar 

principalmente o desenvolvimento da qualidade de vida e do 

meio ambiente no município, garantindo, entre oito princípios 

básicos, a Cidade socialmente justa, que reduz as 

desigualdades e a exclusão social. 

Na Estratégia de Produção da Cidade (Art. 25, 26 e 27 

da Lei 035/06), constam predominantemente as diretrizes 

vinculadas a uma política de interesse social, destacando-se: 

 Implementação de uma política de habitação social, que 

integre e regule as forças econômicas informais de acesso a 

terra e capacite o município para a produção pública de 

Habitação de Interesse Social;  
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 Implementação de uma política habitacional para as 

populações de baixa e média renda, com incentivos e estímulos 

à produção de habitação, à regularização fundiária e à 

urbanização específica dos assentamentos irregulares das 

populações de baixa renda e sua integração à malha urbana; 

democratização do acesso à terra e a ampliação da oferta de 

moradias para as populações de baixa e média rendas;  

 Redistribuição da renda e do solo no município, 

recuperando para a coletividade a valorização decorrente da 

ação do Poder Público;  

 Reassentamento e/ou a recuperação do ambiente 

degradado das áreas ocupadas em situação de risco;  

 Estímulo a ações conjuntas dos setores público e 

privado na produção e na manutenção de Habitação de 

Interesse Social;  

 Aplicação dos instrumentos redistributivos da renda e 

do solo no Município.  

Além das diretrizes e programas, o artigo 59 da Lei nº 

35/06 institui as Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS), 

categorizando-as de acordo com sua característica de ocupação 

do solo, qualidade e estado de conservação das edificações, 

além de renda de seus ocupantes.  Cada AEIS deverá ser 

regulamentada especificamente na implantação de seu projeto 

de regularização, que foi abrangido pelo plano de regularização 

fundiária. 

3.2 PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL  

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 

(PMHIS), coordenado pelas Secretarias de Planejamento e 

Meio Ambiente e de Habitação e Promoção Social, teve início 

em julho de 2009, e tinha como objetivo geral orientar o 

planejamento local do setor habitacional, especialmente de 

interesse social, propiciando condições para o conhecimento da 
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situação atual e para o estabelecimento de diretrizes, 

programas, metas e instrumentos de ação de curto, médio e 

longo prazo.   

O documento objetiva ser uma forma de avaliação da 

política habitacional vigente do município a fim de melhorar os 

programas existentes, estabelecer ações necessárias, identificar 

fontes de recursos e traçar linhas programáticas, buscando 

atender as carências habitacionais das famílias de menor renda. 

Apesar de concluído em julho de 2010, e de detalhar as metas 

anuais para cada programa previsto, estando definidos os 

investimentos necessários inclusive para a regularização dos 

assentamentos informais propostos em cronograma, as ações 

efetivamente desenvolvidas foram mínimas.   

3.2.1 – Programa Cidade Legal  

O Programa Cidade Legal é a denominação do Plano 

Municipal de Regularização Urbanística e Fundiária do 

Município de Rio Negrinho, que tem como objetivo a 

promoção de ações de qualificação da cidade através da 

urbanização e regularização fundiária de assentamentos 

informais, integradas à política habitacional principalmente de 

interesse social, à política ambiental e à política de 

desenvolvimento do município.  O programa deve promover 

mudanças efetivas nos aspectos físicos, sociais ambientais, 

econômicos e legais das áreas objeto das intervenções do poder 

público, e teve inicialmente como coordenadora  a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Meio Ambiente. 

A caracterização das áreas que compõem o plano foi 

realizada entre 11 e 15 de maio de 2009, em vistorias técnicas 

aos 56 imóveis que constavam em sua versão original. Na 

sequência dos trabalhos, em 20 de maio foi realizada uma 

consulta pública, onde havia 98 presentes, segundo consta no 

material, público composto por uma maioria de moradores das 

áreas de intervenção. De acordo com o levantamento do 
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número de moradores dessas áreas (4.380), a 

representatividade dos interessados foi perto de 2%. 

Na audiência houve priorização de itens pré-

estabelecidos. Através de uma cédula os presentes 

estabeleceram as prioridades de intervenção, pelo apontamento 

da gravidade de situação em cada uma das áreas indicadas em 

escala decrescente (de 1 a 17). O cruzamento dessas 

informações com as fichas técnicas resultou na pontuação 

classificatória para a classificação no cronograma de áreas a 

serem regularizadas. 

O plano prevê para cada uma das áreas um 

cronograma de etapas distintas que abrangem desde a 

elaboração de projetos à finalização das obras físicas, num 

prazo de 18 meses, precedido de 6 meses de monitoramento. 

Dentro desse período foi prevista a elaboração e execução do 

projeto urbanístico (compreendendo infraestrutura, execução 

de equipamentos comunitários, melhorias e novas edificações, 

além da regularização de titularidade do imóvel) e elaboração e 

execução do projeto técnico-social (que abrange as ações de 

integração, apoio e desenvolvimento às famílias beneficiárias).  

As áreas foram todas identificadas como interesse 

social e incorporadas ao plano de regularização. Posteriormente 

houve a demarcação das áreas como Áreas Especiais de 

Interesse Social, através da lei complementar nº64, de 30 de 

março de 2011. 

Idealizadas pela iniciativa pública são duas as 

unidades em processo de regularização fundiária. Para 

entendimento de como o processo tem sido realizado, o 

levantamento das informações se pautou em quantificar as 

intervenções referentes ao Assentamento Colônia Miranda. 

 Em 2009 foi iniciada a regularização da área localizada 

na Colônia Miranda, bairro São Pedro, compreendendo 75 

famílias e 246 habitantes.  
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Figura 5 – Localização/distância das manchas formadas pelas 

áreas  de ocupação informal em vulnerabilidade social em 

relação ao centro urbano, em raios de um quilômetro. 

  

 

 

Fonte: Dados da Prefeitura de Rio Negrinho, compilados pela autora. 2014 

 

Dessas, 23 famílias foram classificadas como situação 

de risco, com renda mensal média familiar entre um e um e 

meio salários mínimos. Essa área é composta por dois imóveis, 

um de propriedade da municipalidade e o outro imóvel de 

propriedade particular. Ocupada originalmente há mais de 25 

anos, a área teve um aumento de moradores em 1992, quando 

por iniciativa da administração pública houve a destinação de 

parte do imóvel (13.430,00m²), então proposto à área verde e 

Legenda 

São Pedro  

Vista Alegre 

Industrial Sul 

Campo Lençol 

Vila Telma 
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comunitária, para moradia popular através de contratos de 

promessa de compra e venda. 

Gráfico 3 – Habitantes de áreas informais por 

bairro/localidade. 

 
Fonte: Dados constantes do Plano de Regularização Fundiária, compilados 

pela autora, 2012. 

O contingente populacional foi instalado sem 

existência de infraestrutura no local e caracterizado por 

edificações precárias, ocupação de áreas de preservação 

permanente e abertura de malha viária incompatível com o 

traçado existente no entorno em razão da topografia 

acidentada. 

Contemplado com recursos do PAC (Programa de 

Aceleração do Crescimento do Governo Federal) para as obras 

e ações em geral, o orçamento indicou o investimento de R$ 

1.299.773,48, que foram aplicados nas ações: execução de 28 

novas casas, 10 melhorias em residências existentes, 

pavimentação das vias, construção de três áreas de lazer e de 

uso comunitário, além de toda a infraestrutura como luz, água, 

tratamento de esgoto, abertura de nova rua e ações sociais que 

visam o estímulo, a condução ao trabalho e valorização da 

comunidade.   
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Iniciadas em 2010 as obras continuam em execução e 

longe da conclusão, muito além do prazo inicial estabelecido. 

Imprevistos legais decorrentes da desapropriação litigiosa do 

imóvel particular, que compõe o loteamento irregular, 

impedem que haja uma previsão de conclusão da regularização 

da área, uma vez que o projeto urbanístico previu intervenções 

que dependem de ações no imóvel em processo de 

desapropriação litigiosa. Interdições pelo agente fiscalizador e 

atrasos injustificados realizados pela empreiteira responsável 

compõem o quadro atual do empreendimento. 

Na prática há mais áreas que deverão ser incluídas 

conforme a demanda de procura por regularização registral, 

como  já ocorre em imóveis que foram transferidos a rurais 

após a mudança do polígono que delimita o quadro urbano 

municipal, com o advento do PDDAUR de Rio Negrinho em 

2006/2007.  

Outro caso emblemático é a sede urbana do distrito de 

Cerro Azul. A área doada para a instalação dos equipamentos 

públicos de uso comunitários como creche, escola, ginásio e 

posto de saúde ainda se fazem parte de uma matrícula que 

compreende parte da sede urbana, e portanto, de um imóvel 

irregular registrado em nome da empresa que originou a 

ocupação da área – Móveis Rueckl, cujo proprietário foi 

prefeito durante o mandato compreendido entre os anos de 

1989 e 1992. Com a falência da empresa e o julgamento das 

ações trabalhistas resultantes do processo, houve uma partilha 

irregular da área via poder judiciário, o que significa o 

agravamento da situação já complexa da área, uma vez que os 

terrenos disponibilizados aos credores fazem parte de um novo 

loteamento irregular às margens da represa, localizados em 

área de preservação permanente ou vegetação nativa, não 

dotada de qualquer infraestrutura. 

Na figura 6 pode ser observada a dispersão espacial e 

o número de áreas demarcadas como zonas especiais de 

interesse social, compreendendo na AEIS I os 62 loteamentos 
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irregulares e/ou clandestinos que representam 5.040 moradores 

- 12,5% da população municipal.   

Na legenda da figura estão os zoneamentos de 

categorias de uso e ocupação do solo para a sede urbana. De 

uso predominantemente residencial, a matriz referencial para 

implantação das demais atividades é a malha viária, 

delimitando usos conforme a capacidade da via em suportar o 

adensamento no fluxo de veículos, devido à inexistência de um 

plano de mobilidade local. A matriz azul representa as áreas 

sujeitas a inundações. 

A tabela 8 sintetiza as ações já realizadas no trabalho 

de regularização fundiária e dá um panorama sobre os 

condicionantes da ocupação das áreas: a ocupação inicial dos 

assentamentos localizados em áreas verdes de outros 

loteamentos e patrimônio da municipalidade foram 

incentivados pelo executivo municipal como medida para a 

solução da ausência de áreas urbanizadas disponíveis para esse 

fim, o que na verdade representou uma medida paliativa, 

legando aos administradores posteriores à solução dos 

problemas gerados.  
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Figura 6 – Localização/distância das áreas informais de caráter 

social em relação ao centro urbano, em raios de um quilômetro. 

Fonte: Dados da Prefeitura de Rio Negrinho, compilados pela autora. 2014 
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Identificação 

da área 

Endereço Situação do Processo 

AEIS I - 1 

 

Assentamento 

clandestino – 

área verde e 

APP 

Rua 

Amandus 

Olsen- 

bairro 

Campo 

Lençol 

Concluindo o processo de 

desapropriação da nova área para 

reassentamento de 10 famílias e 

concluindo trâmites junto ao Ministério 

da Integração Nacional para recursos 

para construção de 10 novas casas no 

reassentamento. 

AEIS I - 2 

 

Loteamento 

Wischral 

Rua 

Sebastião 

Ferreira da 

Veiga, 

Amandus 

Olsen – 

bairro 

Campo 

Lençol 

A área é de propriedade de sete herdeiros 

e esgotadas todas as demais 

possibilidades de regularização, foi 

realizada reunião com os moradores dia 

22/03/2012 para os trâmites de 

desapropriação pela PMRN.   

Concluídos o levantamento 

planialtimétrico do assentamento e o 

cadastro socioeconômico dos moradores, 

seguindo agora o processo de 

desapropriação. 

AEIS I - 3 

Loteamento 

Mallon 

Rua 

Alfredo 

Girardi – 

bairro Vila 

Nova 

  Realizadas duas reuniões com os 

moradores para discussão dos 

procedimentos de regularização uma vez 

que devido à renda das famílias 

moradoras e proprietárias de lotes, os 

custos relativos à implantação da 

infraestrutura deverão ser divididos entre 

os mesmos e não há como acessar 

recursos públicos para o mesmo.  

Impasse na participação dos moradores. 

AEIS I - 6 

 

Assentamento 

clandestino 

Prestes 

Miranda 

Extensão 

da rua 

Olinda 

Miranda – 

bairro São 

Pedro 

Imóvel em processo final de 

desapropriação, com projeto aprovado 

junto à Caixa Econômica Federal (CEF) 

e Ministério das Cidades PAC 1, com 

Projeto Técnico Social completo em 

andamento, assim como obras de 

pavimentação, casas novas e melhorias 

em andamento. Centro comunitário 

concluído e áreas de lazer e recuperação 

ambiental a serem executadas após as 

obras em andamento. 

Figura 6 – Zoneamento Municipal e localização das Áreas Especiais de Interesse Social 

Tabela 8 - Áreas Especiais de Interesse Social em efetivo 

processo de regularização (continua) 
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Tabela 8 - Áreas Especiais de Interesse Social em efetivo 

processo de regularização (continua) 
AEIS I - 11 

Assentamento 

clandestino – 

área verde do 

Loteamento 

Vista Alegre 

Rua 

Marino 

Picolli e 

Rua 

Waldemar 

Werner 

Área pública com projeto aprovado pela 

CEF e Ministério das Cidades PAC 2, 

com obras de pavimentação e Trabalho 

Técnico Social em andamento, com 

projeto de casas novas e melhorias em 

licitação e parques lineares a serem 

executados posteriormente. 

AEIS I - 11 

Assentamento 

clandestino – 

área verde do 

Loteamento 

Vista Alegre 

Rua 

Francisco 

Hinke – 

bairro 

Vista 

Alegre 

Área pública com projeto aprovado pela 

CEF e Ministério das Cidades PAC 2, 

com obras de pavimentação e Trabalho 

Técnico Social em andamento, com 

projeto de casas novas e melhorias em 

licitação e parques lineares a serem 

executados posteriormente. 

AEIS I - 11 

Loteamento 

Novo Porvir 

Travessa 

Manoel 

Pereira – 

bairro 

Vista 

Alegre 

Área pública com projeto aprovado pela 

CEF e Ministério das Cidades PAC 2, 

com obras de pavimentação e Trabalho 

Técnico Social em andamento, com 

projeto de casas novas e melhorias em 

licitação e parques lineares a serem 

executados posteriormente. 

AEIS I - 6 

Assentamento 

clandestino – 

área verde 

Loteamento 

São Pedro 

 

Rua Alvin 

Nehring – 

bairro São 

Pedro 

Imóvel em processo final de 

desapropriação, com projeto aprovado 

junto à CEF e Ministério das Cidades, 

PAC 1, com projeto técnico social 

completo em andamento; assim como 

obras de pavimentação, casas novas e 

melhorias em andamento, centro 

comunitário concluído e áreas de lazer e 

recuperação ambiental a serem 

executadas após as obras em andamento. 

AEIS I - 17 

Loteamento 

Levino 

Munch 

Rua João 

Munch – 

bairro 

Industrial 

Sul 

Processo em andamento por iniciativa do 

proprietário, em análise do Plano de 

Urbanização junto à Prefeitura e 

Cadastro Socioeconômico concluído. 
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Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Rio Negrinho, 2013. 

 

Em entrevista realizada com a assistente social que 

compõe a equipe do programa foi destacado que a morosidade 

na materialização das intervenções previstas no plano de 

regularização da área enfraqueceu o trabalho técnico social, 

Tabela 8 - Áreas Especiais de Interesse Social em efetivo 

processo de regularização (conclusão) 

AEIS I - 6 

Assentamento 

clandestino – 

área verde 

Loteamento 

São Pedro 

Rua 

Francisco 

Souza – 

bairro São 

Pedro 

Imóvel em processo final de 

desapropriação, com projeto aprovado 

junto à CEF e Ministério das Cidades 

PAC 1, com projeto técnico social 

completo em andamento; assim como 

obras de pavimentação, casas novas e 

melhorias em andamento, centro 

comunitário concluído e áreas de lazer e 

recuperação ambiental a serem 

executadas após as obras em andamento. 

AEIS I - 33 

Assentamento 

Odin Herbert 

Lehner 

Rua 

Alberto 

José 

Treouche – 

bairro 

Pinheirinho 

Processo em fase de desapropriação. 

AEIS I - 36 

Assentamento 

Ritzmann 

Rua 

Evaldo 

Ritzmann 

Por iniciativa dos proprietários, processo 

em fase de regularização das ruas. 

AEIS I - 42 

Loteamento 

Mario 

Ruzanowsky 

Rua João 

Ehrenfredo 

Olsen 

Regularização concluída em 2011. 

AEIS I - 46 

Loteamento 

irregular 

Kalyfe 

Rua Olga 

Grossl 

Olsen – 

bairro 

Industrial 

Sul 

Aguardando retorno do proprietário com 

solução para áreas confrontantes 

envolvidas. 

AEIS I - 58 

Assentamento 

Antonio 

Eugenio Funk 

Rua Dona 

Francisca - 

Quitandinh

a 

Processo em andamento por iniciativa do 

proprietário, em análise do Plano de 

Urbanização junto à Prefeitura e 

Cadastro Socioeconômico concluído. 
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uma vez que a frustração das expectativas iniciais dos 

moradores desestimulou a participação dos mesmos em ações 

de integração e treinamentos para apoio e geração de trabalho e 

renda. 

Iniciativas que foram divulgadas, como o escritório 

local de plantão social, não foram executadas. Metas não 

alcançadas acabaram por frustrar a expectativa também da 

equipe de trabalho, ocasionando desarticulações entre as 

frentes urbanística e social, visto que as intervenções não foram 

desenvolvidas interdisciplinarmente, acarretando em falhas nos 

critérios ou regramentos para a definição das benfeitorias 

previstas pelo projeto de intervenção, principalmente 

vinculados às condições de vulnerabilidade das famílias. 

A mudança político partidária da administração local, 

ocorrida no ano de 2013 acarretou em reestruturação 

administrativa, onde a equipe de regularização fundiária 

migrou da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente para a 

Secretaria de Habitação e Promoção Social. A atualização do 

Plano de Regularização realizado em 2012 elevou para 5.040 o 

número de moradores e elevou a 62 o numero de áreas, o que 

compreende 12,5% da população municipal. 

De acordo com as informações levantadas, como o 

planejamento orçamentário foi elaborado em 2009 no mesmo 

período em que o Plano de Regularização Urbanística e 

Fundiária estava sendo construído, não havia estimativa de 

investimento necessário para cada assentamento a ser 

regularizado, resultando em propostas e valores genéricos.   

3.2.2 Gestão pública municipal  

Há um vasto material relacionado à gestão publica 

municipal, que compreende desde trabalhos acadêmicos a 

manuais sobre inciativas práticas. Para esta pesquisa tornou-se 

imprescindível a leitura empírica para um real entendimento da 

dinâmica administrativa municipal em relação à gestão e 
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ordenamento do solo urbano quanto às especificidades e 

práticas locais.  

Em relação ao poder executivo local, a realização das 

entrevistas revelou a forma como a questão urbanística era 

tratada, tomando-se como base o marco regulatório –PDDAUR 

de Rio Negrinho.  

De acordo com a pesquisa, anteriormente a 

regulamentação do Plano Diretor, havia por parte da 

administração pública municipal o descumprimento da 

legislação de parcelamento do solo urbano – Lei nº 

6.766/1.979. As consequências das práticas adotadas 

culminaram em loteamentos irregulares, aprovados falsamente 

sob a forma de desmembramentos, além de desmembramentos 

fora dos padrões urbanísticos mínimos estabelecidos. Houve 

conivência de órgãos públicos, destacando-se a atuação do 

registrador do Tabelionato de Registro de Imóveis. Os 

problemas gerados deram início a inquéritos civis públicos, 

resultando na representação contra o registrador e a 

consequente investigação realizada pela corregedoria do 

tribunal de justiça, culminando na exoneração e na mudança de 

titularidade, em função dos crimes praticados. 

Na prática o cartório realizava o registro imobiliário 

burlando a regulamentação legal: realizava todo o trâmite 

burocrático em consenso com a administração municipal, que 

emitia uma certidão de aprovação do parcelamento do solo sem 

que houvesse análise técnica ou registro administrativo dos 

procedimentos, caracterizando uma aprovação indiscriminada. 

Como resultado parcial dessa prática adotada, há no município 

um passivo urbanístico de imóveis com testadas de três metros, 

ausência de infraestrutura, vias com larguras irregulares e que 

não comportam o fluxo atual de veículos e pedestres e falta de 

áreas públicas para a implantação de equipamentos urbanos 

essenciais, problemas recorrentes e pulverizados por toda 

malha urbana, de solução complexa e onerosa.  
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Os parcelamentos autorizados verbalmente e não 

registrados na ocasião da consulta realizada ao cartório 

representam hoje uma situação de impasse e rejeição ao 

planejamento municipal: disseminou-se na população local 

uma cultura em resolver "no jeitinho" direto na prefeitura e 

reverter essa imagem criada pela falta de critério adotada por 

anos. Esta situação ainda é um desafio, uma vez que após a 

mudança da titularidade do registro de imóveis e da 

estruturação do quadro técnico da secretaria de planejamento 

municipal, a prática de relativização da legislação deixou de 

ocorrer.  

Muitos avanços se deram em função da atuação da 

promotoria de justiça, que foi um dos alicerces para a vigência 

da lei que modificou radicalmente todos os trabalhos do 

executivo, estabelecendo regras antes nunca existentes - 

embora na prática a ingerência política permaneça forte. 

3.2.3 Desenho institucional 

No campo da prática democrática, a configuração 

institucional ao materializar a forma como a instituição se 

dispõe a considerar as contribuições que recebe dos cidadãos, 

reflete diretamente no sentimento de eficácia política da 

população. Dessa maneira, o fortalecimento da instancia 

participativa está na forma como as manifestações são 

refletidas nas decisões tomadas e na construção das políticas 

públicas, sendo o desenho institucional o campo para que essas 

práticas sejam disseminadas. A configuração adotada 

tradicionalmente reverbera sobre as práticas democráticas, 

embora não seja o único fator de influencia (Marques, 2010). 

Apesar das mudanças ocorridas após a constituição de 

1988 quanto à autonomia dos municípios e a criação de 

mecanismos de participação social através dos conselhos 
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gestores; os paradigmas da administração pública
10

, alicerçados 

na tríade patrimônio, burocracia e gerência, permanecem como 

entraves à gestão pública social (Oliveira et al, 2007).  

Tabela 9 – Características dos paradigmas da administração 

pública. 
Administração 

Patrimonial 

Orientação arbitrária e personalista, sem 

espaço de participação social. 

Administração 

Burocrática 

Ênfase nos processos como forma de poder e 

participação social restritiva. 

Administração Gerencial Centralizador, adaptação da forma gerencial 

ao setor público. Participativo apenas no 

discurso. 

Administração Societal Gestão social com participação popular 

legitimada. 

Fonte: Paula, 2005 compilados pela autora 2012. 

Localmente, foram incorporadas no plano de 

desenvolvimento municipal diretrizes para um redesenho 

institucional, com a criação do mecanismo de gestão 

participativa – assegurando a participação comunitária na 

gestão municipal a ser regulamentada por lei específica; 

mecanismo de informação- através da construção de um banco 

de informações georreferenciadas composta por dados 

governamentais e não governamentais; mecanismo de 

avaliação de desempenho - criando um sistema de suporte às 

decisões do Executivo Municipal, a ser regulado por lei 

específica. 

O capitulo VIII do PDDAUR de Rio Negrinho, trata da 

Estratégia do Sistema de Gestão do Planejamento, que objetiva 

implantar um processo de planejamento dinâmico e contínuo, 

articulando as políticas da administração municipal com os 

                                                           
10

 O termo paradigma da administração pública é entendido por esta 

pesquisa como “(...) o conjunto das atividades diretamente destinadas à 

execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse 

público ou comum numa coletividade ou numa organização estatal” 

(Bobbio et al. 1991, p. 10). 
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diversos interesses da sociedade, promovendo instrumentos 

para o monitoramento do desenvolvimento urbano, prevendo a 

participação popular através das diretrizes: 

I - rearticulação da estrutura administrativa; 

II - criação de canais de participação como os Conselhos 

Municipais, Entidades Profissionais, Sindicais e Empresariais e 

associações de moradores, funcionalmente vinculadas ao 

desenvolvimento do município; 

III - atualização do Plano Estratégico Municipal; 

IV - instituição de mecanismos de informação municipal; 

V - instituição de mecanismos de avaliação do desempenho do 

ambiente. 

 

Na prática a participação se limita ao conselho da 

cidade (CONCIDADE), visto que oito anos após entrar em 

vigor ainda não houve a concretização de nenhuma das 

diretrizes. 

Previsto como instrumento de gestão participativa, o 

CONCIDADE teve seu regimento aprovado no ano de 2008, e 

foi constituído como órgão consultivo, deliberativo, normativo 

e de assessoramento do poder executivo municipal. Paritário, o 

plenário é composto por doze membros, entre representantes 

do executivo municipal e sociedade civil organizada. Dentre os 

membros representantes da sociedade civil organizada, uma 

vaga de conselheiro pertence ao representante municipal das 

associações de bairro, outra ao representante dos clubes de 

serviço e quatro dos presidentes das câmaras comunitárias 

setoriais, que fazem parte da estrutura do conselho. Cada uma 

das câmaras (Promoção Econômica, Qualidade Ambiental, 

Acessibilidade e mobilidade e Produção físico territorial da 

cidade) é composta por dez representantes, vinculados a 

alguma entidade. Na prática, a presidência das câmaras 

comunitárias é exercida por funcionários da administração 

municipal, descaracterizando a paridade idealizada. 
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O regimento vincula a execução das decisões onerosas 

do Conselho aos recursos financeiros e orçamentários 

disponíveis, não prevendo a inclusão das mesmas como metas 

a serem executadas nos planos plurianuais. 

3.2.4 Plano Plurianual  

O plano plurianual é o instrumento de planejamento 

governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da 

Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 

de outubro de 1998. Este instrumento estabelece as diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública para um período 

de quatro anos, organizando as ações do governo em 

programas que resultem em bens e serviços para a população. 

É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do segundo ano 

de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do 

mandato seguinte. Nele constam, detalhadamente, os atributos 

das políticas públicas a serem executadas, sendo, portanto o 

instrumento de organização da atuação governamental. 

Articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo 

preestabelecido, mensurado por indicadores, visando o 

atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade.  

A prestação de contas dos planos plurianuais é realizada 

aos tribunais de conta estaduais, que disponibilizam para 

acompanhamento das informações referente às despesas 

municipais.  
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Figura 7 – Organograma do poder executivo municipal de Rio 

Negrinho, SC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados constantes da lei muncipal 1525/2003 e suas alterações, 

compilados pela autora. 2014 
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Gráfico 4 – Despesa por função de governo – município de Rio 

Negrinho. Período de 2004 a 2014/1. 

 
Fonte: Dados constantes do Tribunal de Contas do Estado, compilados pela 

autora. 2014 

Para esta pesquisa, foram compilados os dados das 

prestações de contas municipais no período estabelecido, 

compreendendo as funções de governo: administração; 

assistência social; gestão ambiental; habitação; transporte e 

urbanismo. 

As despesas são agrupadas por funções e subfunções de 

governo, de acordo com os conceitos orçamentários adotados 

pelo TCE. 
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Tabela 10 – Agrupamentos de subfunções de despesa por 

função de governo. 

Fonte: Dados constantes do Tribunal de Contas do Estado, compilados pela 

autora. 2014 

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES 

04 – Administração 121 – Planejamento e Orçamento 

122 – Administração Geral 

123 – Administração Financeira 

124 – Controle Interno 

125 – Normalização e Fiscalização 

126 – Tecnologia da Informação 

127 – Ordenamento Territorial 

128 – Formação de Recursos Humanos 

129 – Administração de Receitas 

130 – Administração de Concessões 

131 – Comunicação Social 

08 – Assistência 

Social 

241 – Assistência ao Idoso 

242 – Assistência ao Portador de Deficiência 

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 

244 – Assistência Comunitária 

15 – Urbanismo 

 

 

451 – Infra-Estrutura Urbana 

452 – Serviços Urbanos 

453 – Transportes Coletivos Urbanos 

16 – Habitação 481 – Habitação Rural 

482 – Habitação Urbana 

18 - Gestão 

Ambiental 

541 – Preservação e Conservação Ambiental 

542 – Controle Ambiental 

543 – Recuperação de Áreas Degradadas 

544 – Recursos Hídricos 

545 – Meteorologia 

26 – Transporte 781 – Transporte Aéreo 

782 – Transporte Rodoviário 

783 – Transporte Ferroviário 

784 – Transporte Hidroviário 

785 – Transportes Especiais 

116  
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De acordo com o gráfico apresentado, para o período 

estudado, a maior variação de aplicação financeira ocorreu na 

função administrativa, grupo que compreende o ordenamento 

territorial do qual as despesas para a regulamentação do plano 

de desenvolvimento municipal estão vinculadas. Houve um 

aumento das despesas no grupo após a implementação do 

Plano Diretor, no entanto nenhuma verba foi direcionada para 

esse fim. 

Uma variação significativa é observada no grupo 

habitação, no ano de 2012, porém muito abaixo das despesas 

vinculadas ao transporte, que refletem diretamente nas obras de 

pavimentação de vias. 

Os Planos Plurianuais Analisados ( PPA)  2006/2009; 

2010/2013 não contemplaram metas para a estruturação das 

ações de gestão pública participativa e o PPA 2014/2017 repete 

o conteúdo dos planos anteriores, fato confirmado pela 

entrevista aplicada: o plano foi construído “Com base nos 

modelos anteriores, aperfeiçoando e renovando quando 

necessário”
11

.   

Legalmente os PPA devem ser pactuados com a 

comunidade através de audiência pública. A entrevista aplicada 

aos responsáveis pela construção do PPA 2014/2017 conclui 

que o plano foi elaborado de acordo com o plano de governo, e 

que em sua construção participaram os secretários municipais. 

Na única audiência pública onde foi realizada a apresentação 

do material, estavam representantes de associações de 

moradores, vereadores e servidores públicos, totalizando 28 

pessoas que assinaram a ata. De acordo com os entrevistados a 

participação popular é mínima, quase nula. 

3.2.5 Plano de Governo  

                                                           
11

 Entrevista sobre elaboração do Plano Plurianual – representantes da 

Secretaria de Finanças e Controladoria Geral de Rio Negrinho, SC. 
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Através da Lei n° 12.034 de 29/09/2009, que obriga 

apresentação de um plano de governo para o registro de 

candidatura na Justiça Eleitoral, era possível conhecer 

as propostas defendidas pelo candidato. Historicamente as 

propostas eram apresentadas durante a campanha eleitoral, 

servindo de base para a orientação do eleitor e para a 

fiscalização e acompanhamento no exercício dos eleitos à 

efetivação das propostas.  

O compromisso de realização das propostas de 

campanha é eminentemente político, visto que a legislação não 

vincula o plano de governo ao plano plurianual ou plano de 

desenvolvimento municipal. A legítima cobrança de que o 

exercício do mandato seja pautado pelas propostas 

apresentadas em campanha diz respeito à opinião pública, 

cabendo aos eleitores e à sociedade o papel fiscalizatório. 

O plano de governo registrado pela coligação do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB; Partido 

Democrático Trabalhista - PDT; Partido dos Trabalhadores - 

PT; Partido Social Cristão - PSC; Partido Trabalhista do Brasil 

- PT do B; Partido Comunista do Brasil - PC do B; Partido 

Verde – PV e Democratas - DEM, que assumiu a 

administração pública no período 2013/2016 foi pautado pela 

proposta de “uma gestão literalmente popular e integrada”, 

destacando “a ausência do poder público no combate das 

desigualdades sociais em Rio Negrinho, seja através das 

parcerias necessárias com entidades civis organizadas, através 

dos clubes de serviço, associação de moradores, grupos 

sociais e religiosos´, entre outros”.  

O tribunal eleitoral
12

 disponibiliza em seu portal as 

informações sobre as candidaturas e os planos de governo 

protocolados por ocasião do registro da candidatura. Os 

principais pontos do plano da coligação responsável pela atual 

administração estão elencados a seguir. 

                                                           
12

 Divulgacand2012.tse.jus.br 
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O texto registrado destaca como obrigação da 

sociedade e em especial do governo municipal transformar 

essa realidade e assegurar condições dignas de vida a todos. 

Assim, a inclusão social, deve dar conta dos aspectos sociais, 

econômicos e políticos da vida no Município. Nessa premissa, 

vincula os trabalhos da administração a “uma cidade inclusiva, 

que assegure acesso às políticas públicas para todos os seus 

moradores”.  

 No item Transporte e Trânsito, o plano prevê a 

formação de uma Câmara de Transporte e Trânsito, 

envolvendo poder público e população, visando à elaboração 

de soluções e iniciativas de melhorias na área, com a 

profissionalização no estudo da mobilidade urbana, bem como, 

estudos em todo o tráfego de veículos e pedestres da cidade de 

Rio Negrinho.  

 Vinculado ao tema Habitação, as propostas para 

enfrentamento e redução do déficit habitacional incluem a 

busca de linhas de financiamento; parcerias; elaboração de 

um plano municipal de eliminação das áreas de risco; 

identificação e uso de vazios urbanos; alteração de legislação 

específica para produção de habitação social, estabelecendo 

condições de licenciamento e parâmetros urbanísticos para 

estimular sua produção; reinvenção do Fundo Municipal da 

Habitação, promovendo o investimento coordenado dos 

recursos da área; incentivar a produção de novas moradias, 

por meio de mutirão associativo, financiamento de habitação 

de interesse social e parceria empresarial; apoio a 

autoconstrução na reforma e ampliação de moradias, 

melhorando as condições de habitabilidade da população.  

As ações de Política Urbana preveem a revisão do 

Plano Diretor, buscando compatibilizar a ocupação do solo 

urbano com diretrizes que assegurem o desenvolvimento 

sustentável, revisando e simplificando a legislação 

complementar já aprovada, elaborando, debatendo e 

negociando a legislação complementar ao Plano Diretor.  
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 A temática Gestão Ambiental elenca a revisão do Plano 

Diretor do município para sua adequação à Política Municipal 

de Gestão e Saneamento Ambiental, a criação de um sistema 

de monitoramento de áreas de risco, articulado com a Defesa 

Civil, o estimulo à preservação das áreas de ambientalmente 

vulneráveis, compatibilizando o uso econômico e social com a 

recuperação do passivo ambiental, com previsão de incentivos 

fiscais para sua preservação.  

 Para as ações de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável o plano de governo prevê apoio às pequenas e 

médias empresas com a manutenção do Programa Incubadora 

de Cooperativas, estimulando o cooperativismo em todas as 

áreas, iniciativas associativas e a criação de um Fórum 

Municipal de Economia Solidária.  

 Um ponto de destaque no plano de governo é referente 

à participação do Cidadão na gestão pública municipal. A 

proposta prevê a formação de instancias de Orçamento 

Participativo, onde as comunidades, por meio de uma espécie 

de assembleia, votarão a escolha de obras nas áreas de 

educação, saúde, esporte, lazer, cultura, saneamento e 

urbanização. A própria comunidade sugere o período, local, 

data e hora em que a(s) assembleia(s) ocorrerá(ão). Na 

sequencia, o plano descreve o objetivo da ação como 

imprescindível para a coligação, visto que “para nós, a 

participação do cidadão na nossa administração municipal, é 

essencial e fundamental. Ela deve ser incorporada ao dia-a-

dia da rotina pública, transformando-se em marca de um a 

administração. Assim, é preciso capacitar os diversos 

segmentos da sociedade civil e do poder público para exercitar 

o controle social da gestão dos serviços implementados. Nosso 

compromisso será no sentido de propiciar efetivamente a 

participação popular na gestão da nossa cidade. Ela contribui 

para desenvolver os valores de solidariedade, justiça, união, 

respeito ao outro, tolerância, humildade, esperança, entre 

outros. É a verdadeira revolução, a qual instará, por certo, 
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ações para modernização administrativa. É nossa meta 

envolver também todos os segmentos da administração 

pública, de forma que haja empenho para uma constante 

melhoria da produtividade, alcançando-se com isso, a Gestão 

de Qualidade. Nosso compromisso é realizar uma 

administração verdadeiramente transparente, eficiente e 

democrática, capaz de incorporar efetivamente a participação 

dos cidadãos, permitindo maior controle social sobre a 

prestação do serviço público e as ações realizadas”. (Plano de 

Governo registrado pela coligação da atual administração de 

Rio Negrinho 2013/2016). 

Outro ponto de destaque é relativo à previsão de um 

planejamento de médio e longo prazo, com participação da 

sociedade, tendo como perspectiva: “Rio Negrinho do Futuro – 

a cidade que queremos”, vinculado a ideia de um Gabinete 

Aberto, por meio do qual o prefeito vai realizar audiências 

públicas nas quais pessoas ou grupos possam apresentar, 

propor e discutir temas.  

Há uma meta de modernização administrativa com a 

implantação de um moderno sistema de atendimento ao 

cidadão via telefone e internet, garantindo o acompanhamento 

adequado da solicitação do munícipe e com prazos pré-

definidos para a execução do serviço; modernização do 

processo de trabalho, com a implantação de sistemas 

tecnológicos capazes de agilizar o fluxo de informações e a 

qualidade das ações desenvolvidas; instituição de um 

observatório de Excelência das Políticas Públicas visando 

produzir informações de todas as áreas para orientar as ações 

do conjunto do governo; programa de formação continuada 

para os servidores públicos, promovendo uma nova dinâmica 

organizacional baseada na promoção da qualificação e no 

desenvolvimento das pessoas, na perspectiva de constituição 

de um quadro permanente de gestores públicos.  

Metas como, implantação de um planejamento 

estratégico governamental, tratamento matricial aos projetos do 
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governo e análise de desempenho de eficiência, eficácia e 

concretude das ações estabelecidas aparecem atreladas às ações 

de mudança da cultura organizacional, com ênfase na reflexão 

sobre o trabalho de integração das diferentes áreas da 

Prefeitura, além do acompanhamento e o gerenciamento das 

ações do governo, baseados na metodologia do Planejamento 

Estratégico Situacional, garantindo o cumprimento das 

definições orçamentárias.  

As intenções registradas no plano de governo não 

dialogam com as medidas previstas no Plano Plurianual, que 

delineia as metas orçamentárias do mandato, até mesmo porque 

a forma como foi elaborado o plano orçamentário já diverge da 

concepção apresentada de um orçamento participativo. Na 

prática o PPA repete o texto já usado em outros dois mandatos 

anteriores e não há vinculação alguma com as propostas da 

coligação. 

Quanto ao tema Transporte e Trânsito, não houve 

nenhuma mudança como a proposta pelo plano de governo. O 

departamento continua com um único servidor não 

especializado na área e o plano de mobilidade urbana que 

deveria ter sido realizado um ano após o PDDAUR foi 

novamente debatido na Conferencia da Cidade e teve um novo 

prazo estabelecido, 2017. Em contrapartida, está em fase de 

elaboração um estudo para o projeto denominado pela atual 

administração de “Rio Negrinho do Futuro”. O projeto que 

prevê o embelezamento da área central da cidade está sendo 

desenvolvido pelos técnicos que trabalham na Associação de 

Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina – 

AMUNESC, alheio aos urbanistas do quadro efetivo municipal 

por se tratar de intervenções e investimentos significativos em 

uma área fragilizada, sujeita a inundações. 

As áreas sociais e habitacionais permanecem no mesmo 

ritmo anterior, sem avanços ou novidades o PPA sequer 

atualizou o número de cadastros existentes na secretaria. A 

proposta de um “gabinete aberto” não foi efetivada, visto que 
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as audiências públicas são raras e a revisão do planejamento 

municipal ou modernização da estrutura administrativa sequer 

foram debatidas. 

3.3 FERRAMENTAS DE INTEGRAÇÃO E MECANISMOS 

DE CONTROLE: INSTÂNCIAS DE PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL  

Das instâncias de participação social, não vinculadas ao 

executivo público, o Observatório Social se destaca como um 

espaço para o exercício da cidadania, que deve ser democrático 

e apartidário e reunir o maior número possível de entidades 

representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da gestão pública. Cada unidade é composta 

por cidadãos que transformaram o seu direito de indignar-se 

em atitude: em favor da transparência e da qualidade na 

aplicação dos recursos públicos, buscando transparência na 

aplicação de recursos e primando pelo trabalho técnico, 

monitorando as compras públicas em nível municipal, desde a 

publicação do edital de licitação até o acompanhamento da 

entrega do produto ou serviço, de modo a agir 

preventivamente. 

De acordo com a definição constante na página oficial 

do Observatório Social do Brasil
13

, o objetivo é criar um 

espaço de contribuição para a melhoria da gestão pública, 

porém o portal não alcança sua meta: o acesso às informações 

referentes ao banco de dados de "Indicadores de Gestão 

Pública" – IGP só é possível através de uma liberação pela 

equipe administrativa e em níveis distintos, além de o link 

sobre como utilizar os indicadores estar frequentemente fora do 

ar. 

Instituído em nível regional em dezembro de 2013, o 

Observatório Social dos Municípios do Planalto Norte tem sede 

na associação empresarial de São Bento do Sul e permanece 

                                                           
13

 www.observatoriosocialdobrasil.org.br 
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sem um portal específico, o que compromete o 

acompanhamento das atividades e a transparência dos 

trabalhos. De caráter embrionário, o Observatório precisa ser 

estruturado para atingir os objetivos a que se propõe. 

Em relação ao acesso das contas públicas, o município 

disponibilizou no ano de 2014 o portal da transparência onde 

podem ser acessadas as informações referentes à arrecadação, 

despesas, quadro funcional e patrimônio municipal. 

A página oficial do município também disponibiliza 

link para acompanhar as ações das instâncias de participação 

ativas no município, representadas pelos conselhos municipais, 

conferências e audiências. Atualmente são cinco conselhos em 

atividade e, vinculados às ações diretas de planejamento 

municipal, estão o Conselho de Meio Ambiente – 

COMDEMA, e o Conselho da Cidade, CONCIDADE. 

3.3.1 Conselho da Cidade  

O CONCIDADE é a instância que mais oportuniza a 

participação social, visto que em sua composição as alterações 

no PDDAUR de Rio Negrinho dependem de audiência pública 

para sua validação. Efetivamente, nas reuniões, a presença de 

representantes dos segmentos sociais é mínima ou nula. 

Outra instância de participação social, a Conferência da 

Cidade de Rio Negrinho, realizada em 21 e 22/05/2013, 

possibilitou levantar dados para esta pesquisa. Aberta a todos 

os participantes das oficinas temáticas realizadas no decorrer 

do primeiro dia da Conferência, dos 116 presentes, 80 

aceitaram os questionários e 53 foram respondidos e 

possibilitaram traçar um perfil dos participantes, o grau de 

interesse e entendimento da possibilidade de contribuir na 

construção coletiva de políticas públicas. A escolha em aplicar 

os questionários na Conferência foi por esta caracterizar uma 

instância de participação já efetivada no município, por se 

tratar de sua quinta edição e ser um evento de ampla 

divulgação nos meios de comunicação local. 
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Dos setores presentes na conferência, o maior público 

foi o de representantes do executivo e legislativo municipal. 

Gráfico 5 – Representação por setor participativo, Conferência 

da Cidade de Rio Negrinho 2013. 

 
Fonte: Questionário aplicado, compilados pela autora. 2014 

 Dos entrevistados, a maioria demonstrou 

interesse pelo tema Políticas Públicas, afirmando já ter 

participado da construção de propostas anteriormente e 

inclusive reconhecer a efetivação de suas sugestões 

posteriormente. Quanto ao grau de expectativa à efetivação das 

propostas em construção a maioria demonstrou otimismo e 

definiu seu interesse em participar como meio para o 

aprimoramento do aprendizado.  

O fato demonstrado pela pesquisa reiterou o  destaque 

dado à importância de campanhas educativas visando a 

conscientização, integração e mobilização da sociedade, num 

processo de ampliação do conhecimento e fortalecimento das 

instancias participativas. 

 Os procedimentos burocráticos, referentes aos serviços 

de registro e imóveis do cartório foram apontados como um 

entrave local ao desenvolvimento. Os questionamentos sobre o 

tema abarcaram a ideia da necessidade uma padronização dos 

critérios e procedimentos internos o órgão, com interveniência 
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da corregedoria do Estado, para uma definição mais clara das 

competências e critérios. 

Gráfico 6 – Motivação em participar, Conferência da Cidade de 

Rio Negrinho 2013 

 
Fonte: Questionário aplicado, dados compilados pela autora. 2014 

 Esse apontamento referente ao papel de vilão do 

Cartório de registros reitera a praticidade e facilidade existente 

anteriormente decorrente das práticas ilegais empiricamente 

adotas quanto à forma de parcelamento e registro de imóveis 

que perdurou décadas localmente conforme indicado 

anteriormente, o conhecido “jeitinho” conforme levantado em 

entrevista ao representante do MP. A mudança da titularidade 

do registrador oficial acarretou na mudança de procedimentos, 

até então ilegais, que na pratica foi entendido como um 

“retrocesso”, uma vez que se fazia a divisão territorial e o 

registro imobiliário à revelia da legislação existente
14

. 

 O município tem seu desenvolvimento econômico 

atrelado a eventos naturais extremos. Mesmo após o 

entendimento de que a bacia hidrográfica ultrapassa os limites 

geográficos municipais, foram indicadas medidas apenas 

                                                           
14

 A lei que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, nº6.766 foi em 

dezembro de 1979 e colocada em prática no município com o advento do 

Plano Diretor, meados de 2006. 
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pontuais para o sistema de monitoramento de cheias, sem 

atrelar ações de longo prazo de caráter regional. 

 A Política de Desenvolvimento Urbano de curto/médio 

prazo previu ações para o período 2014-2016, como a revisão 

do Plano Diretor Municipal através da participação popular via 

audiências públicas, observando-se a importância de se formar 

uma comissão de revisão do Plano Diretor e demais legislações 

municipais pertinentes, visando facilitar a regularização de 

loteamentos irregulares incluindo um estudo de expansão 

urbana para ampliar a oferta de lotes.  

Apesar da importância da temática discutida e do 

reflexo da participação na construção das metas, estas não 

foram incluídas no PPA. Ainda referente à dinâmica 

participativa de construção de políticas públicas, identificou-se 

a necessidade da instituição de pré-conferências/audiências nos 

bairros ou regiões da cidade para capacitar e sensibilizar a 

sociedade civil para os debates temáticos, além de se 

sistematizar ações educativas (mídias impressa, intervenções 

culturais, sensibilizações) sobre a importância, funcionamento 

e atribuição dos conselhos, além de se viabilizar aos 

presidentes de associações de bairros o acompanhamento de 

ações, planos e projetos previstos para sua área de atuação. 

 Outra indicação relativa à democratização da 

participação social apontou-se a necessidade de tornar 

itinerantes as reuniões da Câmara de Vereadores e do Conselho 

da Cidade para amplo debate e participação da sociedade; a 

criação de um Observatório Social, possibilitando o 

acompanhamento de planos, programas, projetos, fundos e 

recursos com total transparência, paralelamente à 

implementação de um sistema de gestão municipal (ações de 

curto prazo) para a integração de obras e serviços de transporte 

e mobilidade, saneamento e habitação. Dessas ações 

desejáveis, foi implantado o portal de transparência pública e 

criado o Observatório Social, ainda embrionário e 

regionalizado. 
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Quanto à mobilidade urbana, em razão de sua 

importância e dos condicionantes existentes, estabeleceu-se o 

prazo de elaboração de um Plano de Mobilidade até 2017. 

Relativo à temática Habitação, as indicações foram à 

implementação do Plano Habitacional e a criação de uma 

autarquia de Habitação, vinculando os programas e ações de 

regularização fundiária, que até então faziam parte da 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.  

O processo participativo é construído coletivamente e 

através de um mecanismo que se retroalimenta, com ações 

constantes de estímulo e abertura da gestão pública, além da 

conscientização e implementação de uma consciência coletiva, 

para o fortalecimento do processo. Apesar da ampla 

divulgação, horários e locais de fácil acesso, houve pouca 

participação nas audiências de regulamentação do Plano 

Diretor realizadas em 2013, conforme análise das atas do 

CONCIDADE demonstrado no gráfico a seguir. 

Gráfico 7 – Representação por setor participativo, Audiências 

Públicas do Plano Diretor de Rio Negrinho 2013. 

 
Fonte: Dados da Secretaria de Planejamento de Rio Negrinho, compilados 

pela autora. 2014 
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4 ANÁLISES 

A mancha urbana de Rio Negrinho se expande 

horizontalmente avançando sobre Áreas de Preservação 

Permanente (APP´s
15

), configurado por parcelamentos 

irregulares e precários, distantes e carentes, configurando a 

ocupação física pelo espraiamento e áreas caracterizadas pela 

baixa densidade demográfica; as enchentes são agravadas pela 

impermeabilização do solo, gerada tanto pela prática oficial 

como pela ocupação irregular, em que o poder de polícia do 

município é omisso ou conivente. A tolerância ou a 

incapacidade de coibir usos e ocupações irregulares marcam 

um desrespeito às normas urbanísticas,ambientais e 

principalmente ao ser humano. Identifica-se a degradação do 

meio ambiente, o desprezo pela memória urbana e social, uma 

ameaça à identidade local
16

 e a invisibilidade dos moradores 

das áreas vulneráveis. 

A lógica de ocupação urbana adotada procurou 

transformar a cidade em função da produção e circulação, 

tratando sua geografia natural como obstáculo a ser superado, 

aterrando e alterando cursos d'água e vales inundáveis, em 
                                                           
15

 Área de Preservação Permanente – são áreas situadas ao longo de rios ou 

de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal, 

cuja largura mínima seja de 30 metros para cursos d’água com menos de 10 

metros de largura (...); nas nascentes, mesmo que intermitentes e nos 

chamados “olhos d’água”, qualquer que seja sua situação topográfica, num 

raio mínimo de 50 metros de largura (...) – Código Florestal Lei Federal Nº 

4771/65 e suas alterações Lei Federal Nº 7803/89. Cabe destacar que além 

de se tratarem de terras vetadas pela legislação ambiental e urbanística, sua 

ocupação é caracterizada como uma barreira invisível que separa os imóveis 

regulares/formais dos irregulares/informais, expressando a territorialização 

das desigualdades. 
16

 Dados da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, compilados pela 

autora no artigo A Produção Do Espaço Urbano em Rio Negrinho, Santa 

Catarina, trabalho final para a disciplina Desenvolvimento e Organização do 

Espaço Regional, 2012 - integrante da pesquisa para dissertação de 

Mestrado Profissional em Planejamento Territorial e Desenvolvimento 

Socioambiental - MPPT UDESC. 
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busca de minimizar as perdas territoriais no mercado de solos. 

Esse modelo de ocupação - excludente e predatório, tem 

origem na formação econômica, base do sistema capital de 

produção, portanto de caráter estrutural na configuração 

espacial, processo que se repete e perpetua enquanto processo 

de produção do espaço urbano de Rio Negrinho. 

 Na dinâmica local, o período compreendido entre a 

elaboração do planejamento estratégico e desenvolvimento dos 

trabalhos que subsidiaram as políticas públicas de 

desenvolvimento municipal reflete o processo de disputa de 

interesses que permeia a construção do espaço urbano. Embora 

o PDDAUR tenha problemas, é mérito seu reconhecimento 

como um marco histórico conceitual e legal, apesar de ter sua 

concepção efetivamente pautada no ideal de planejamento 

estratégico e cidade global. 

 Sob a ótica do planejamento estratégico, o conceito de 

cidade global está vinculado ao processo de globalização da 

economia, reproduzindo a lógica de apropriação do espaço 

urbano pelo capital, evidenciando as alterações promovidas no 

mercado de trabalho e o consequente aumento da desigualdade 

social que se materializa no processo de segregação urbana. 

O processo que precedeu o PD marcou sem dúvida o 

início tímido da construção de políticas públicas e abriu 

possibilidades para uma efetiva participação dos atores sociais, 

embora, pelos registros das participações, estes se restrinjam 

efetivamente aos agentes produtores do solo urbano e aos 

agentes reguladores do espaço. A leitura comunitária que foi 

timidamente realizada para a construção do plano estratégico 

serviu de base para a construção do Plano Diretor, e o 

planejamento estratégico priorizou ações relacionadas ao city 

marketing
17

. 

                                                           
17

 “City marketing constitui-se na orientação da política urbana à criação ou 

ao atendimento das necessidades do consumidor, seja este empresário, 

turista ou o próprio cidadão” (Sanchez, 1999, p.115), correspondendo à 

promoção de uma nova imagem da cidade sob a ótica comercial para a 
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O ordenamento elencado pelo PDDAURR, de caráter 

inovador e restritivo, sofreu e continua passando por um 

processo de rejeição e enfrentamento. Apesar de 

conceitualmente o planejamento proposto construir caminhos 

alternativos às práticas adotadas, o resultado final de seu 

desenvolvimento remete à matriz tecnocrática, onde o Estado 

efetivamente permanece como portador da racionalidade 

administrativa e materializa a incompatibilidade e suas metas 

com as ações previstas no plano de governo e metas do Plano 

Plurianual
18

 - PPA pela não correlação entre os levantamentos 

realizados e resultados práticos, reforçado pela ausência de 

uma matriz social capaz de fortalecer a participação popular: as 

audiências que antecederam seu advento, realizadas em horário 

comercial e locais centralizados inviabilizaram que a classe 

trabalhadora participasse. 

A participação das classes trabalhadoras é modesta. 

Uma sobre os participantes das duas últimas audiências 

públicas referentes a revisão de parâmetros urbanísticos 

previstos no Plano Diretor realizadas em 2012, demonstra a 

adesão de menos de 1% da população municipal. Dessa 

modesta representatividade, o perfil predominante de 

participação foi o dos agentes produtores do espaço urbano19, 

                                                                                                                           
atração de investidores, acarretando um impacto social, ambiental e 

urbanístico aos habitantes. 
18

 O Plano Plurianual é o instrumento de planejamento governamental de 

médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado 

pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 e estabelece diretrizes, 

objetivos e metas da Administração Pública para um período de 4 anos, 

organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e 

serviços para a população. É aprovado por lei quadrienal, tendo vigência do 

segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do 

mandato seguinte. Nele constam, detalhadamente, os atributos das políticas 

públicas executadas, tais como metas físicas e financeiras, público-alvo, 

produtos a serem entregues à sociedade, etc. 
19

 Corretores imobiliários, investidores, contadores e técnicos ligados à 

construção civil. 
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compreendendo 50% dos presentes, enquanto a sociedade civil 

representava modestos 8,20%.  

Após sua efetivação, apesar das mudanças desejadas e 

das propostas realizadas desde sua implantação, não houve um 

desmonte ou retaliação do PDDAUR de Rio Negrinho, embora 

a preocupação seja pertinente, visto que alguns parâmetros se 

mostraram inadequados ou equivocados. 

Os planos diretores e os instrumentos urbanísticos do 

EC são ferramentas essenciais no processo de transformação, 

embora não seja por si só garantia de mudanças mais 

estruturais, uma vez que a questão urbana está intrinsecamente 

associada às políticas econômicas. Cidades mais justas só serão 

possíveis se tivermos no Brasil uma redistribuição efetiva da 

renda, em uma política macroeconômica inclusiva. A única 

vertente considerada é a financeira, quando em sua essência 

abrange além da matriz econômica, a dinâmica social e a 

questão política-moral. 

 Na realidade estudada, há uma implementação truncada, 

uma vez que instrumentos e ações previstas em 2006 pouco 

evoluíram em seis anos, e acabam atrasados com as mudanças 

administrativas. Para alcançar os principais objetivos do 

Planejamento Estratégico Municipal
20

 e do PDDAUR  é 

necessário colocar em prática, a curto prazo, os instrumentos, 

programas e ações estratégicas indispensáveis para gerar os 

resultados esperados, além de dar maior publicidade e abertura 

a debates para a multiplicação dos entes envolvidos. 

 Reduzir as desigualdades urbanas é um desafio síntese 

para tornar a cidade melhor, através de investimento em áreas 

urbanas carentes e o uso dos instrumentos tributários e 

urbanísticos para equilibrar a valorização dos imóveis em 

função de suas localizações. Uma das ações é aproximar 

moradia e trabalho através da regularização fundiária e da 

                                                           
20

 Planejamento Estratégico de Rio Negrinho 2004 -2020. 
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qualificação urbana desses espaços, que em curso desde 2009, 

pouco atingiu das metas estabelecidas. 

 Foram identificadas medidas contrariam interesses 

político partidários e para validá-las precisa de um amplo apoio 

da sociedade organizada, um pacto participativo. A ausência de 

um efetivo acompanhamento dos legisladores e 

consequentemente da população, fomentado pelas ações 

clientelistas do Estado, acabam por legitimar decisões de cunho 

político. Instrumentos previstos no PDDAUR para combater a 

especulação e dar função social às propriedades precisam ser 

implantados com toda plenitude, para fortalecer a articulação 

de programas sociais de inclusão e economia solidária. 

Embora simbolize um avanço nos direitos civis, nossa 

democracia é muito recente e caminhamos num processo de 

construção de uma forma efetiva de participação social: o 

despertar de um senso crítico para avaliar se as contribuições 

foram ouvidas e as reivindicações atendidas a contento, através 

de uma gestão participativa para o efetivo entendimento do 

objetivo do sistema, de se “mandar obedecendo” 
21

. 

Diante das dobraduras de uma cidade que cresceu 

subordinada à lógica produtiva, pautada na dominação de 

classe, de acordo com a realidade estudada e as entrevistas 

aplicadas, o ministério público assume um importante papel 

transformador da sociedade enquanto defensor dos direitos 

difusos, uma vez que a sociedade se manifesta timidamente a 

respeito, fato que pode ser concluído através do poder de 

resposta da administração municipal que atende por demanda e 

não planeja.  

                                                           
21

  O conceito de “mandar obedecendo” resume o oxymorón reivindicado 

pelos neozapatistas, e significa que quem exercer esse poder político e 

estatal de mando, deve fazê-lo obedecendo ao povo, respeitando suas 

exigências e demandas principais, velando sempre pelo cumprimento dos 

interesses populares e acatando, todo o 

tempo, a vontade específica dessas vastas classes e grupos sociais 

subalternos (Rojas, 2007). 
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O plano de regularização fundiária materializa essa 

situação: construído como resposta a uma ação civil pública, 

apesar de dotado de ações foi elaborado em um curto período 

de tempo, o que compromete sua qualidade funcional. Sua 

complementação ficou a cargo do plano de habitação que 

sobrepõe o plano de regularizações em alguns aspectos 

tornando confusa sua efetividade. Construído em 2009 não 

contava com dotação orçamentaria para as metas previstas em 

seu teor e apesar desse condicionamento, o PPA elaborado em 

2013 não prevê dotação orçamentaria para esse fim.  

A morfologia urbana demonstra que as migrações 

impulsionam reconfigurações identitárias de memória e 

patrimônio. Para atender os anseios sociais e minimizar as 

barreiras invisíveis em relação aos “outsiders”
22

, medidas 

indutoras de crescimento endógeno, como o fortalecimento da 

mistura de usos e classes sociais, otimizando os recursos do 

solo urbanizado - além de integrar as formas espaciais, 

conexões e funções, proporcionaria um avanço das conquistas 

individuais e coletivas, a subjetivação
23

 no caminho da 

cidadania. 

O crescimento urbano da cidade, com destaque à área 

central onde grande parte está sujeita a enchente, cria 

expectativas quanto ao modelo de planejamento a ser adotado 

para áreas e suas relações com os sistemas naturais. A natureza 

modela a cidade, e a cidade modela a natureza. A mancha de 

ocupação antrópica é descontínua, seccionada pela estrada de 

ferro, pela rodovia e pelos vales dos Rios dos Bugres, Negro, 

                                                           
22

 O termo outsider remete à pesquisa de Elias (2000), quanto à relação de 

poder entre grupos de moradores que não se diferenciam quanto a seu tipo 

de ocupação, religião, educação, nacionalidade, classe social, cor, raça, mas 

sim no que se refere ao tempo em que residiam na comunidade. 
23

 A subjetivação é entendida neste estudo como emergência histórica de 

processos, em conexão com todas as esferas da vida, que participam e 

constituem o seu funcionamento. Para Touraine (2006, p. 166), o processo 

de subjetivação é “a construção, por parte do indivíduo ou do grupo, de si 

mesmo como sujeito”. 
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Serrinha e Rio Negrinho. São dez pontes na área urbana. Os 

vales, sujeitos as inundações periódicas, são limitados por 

vertentes e declives fortes que também dificultam o 

desenvolvimento do sistema viário. 

Como grande responsável pelo ordenamento e 

desenvolvimento do município, o poder público tem papel 

fundamental através de sua política urbana considerar todo esse 

processo e esses fatos com ações concretas de indução do 

crescimento fora de áreas de risco e planejamento da cidade, 

considerando seu dinamismo enquanto espaço próprio à fase 

atual do capitalismo: a adaptação técnica do território, a 

renovação de infraestruturas de mobilidade e a construção de 

espaços socialmente pensados.  

O cenário atual catarinense de planejamento regional é 

composto pelas Secretarias de Desenvolvimento Regional 

(SDR’s), as Regiões Metropolitanas (RM’s), as Associações de 

Municípios, os Comitês de Bacias Hidrográficas, os 

Consórcios Intermunicipais e as administrações locais. Dentro 

dessa configuração, cabe salientar que as SDR’s e RM’s foram 

impostas, sem vislumbrar ou fomentar um processo que 

integrasse os interesses regionais. 

Além do paralelismo das instituições, percebe-se que 

não há um efetivo planejamento regional: o pensamento 

dominante vinculado aos desmandos do capital e efetivados 

pelas ações do Estado remete apenas a ações pontuais e 

fragmentadas, o que pode comprometer o fortalecimento de 

ações futuras. Embora muito se tenha avançado nas políticas 

públicas relativas à inclusão social e à construção de espaços 

socialmente justos, diante do sistema econômico atual, onde 

houve inclusive a fetichização24 do planejamento urbano, a 

                                                           
24

 Fetichização  do planejamento urbano remete ao comércio dos Planos 

Diretores e seus reflexos na pactuação do território. Apoiados na baixa 

capacidade institucional local, a fraude urbanística dos modelos pré 

estabelecidos e repetidos indiscriminadamente, legaram aos pequenos 

municípios a tentativa de aplicar e adequar seus planos diretores as 
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lógica mercantilista e a visão do empreendedor continua 

determinante na materialização de espaços socialmente 

vulneráveis. 

Localmente a forte rejeição ao modelo de 

planejamento estabelecido pelo advento do PDDAUR de Rio 

Negrinho se pautou na similaridade e repetição do 

planejamento adotado pelo município de Porto Alegre. O 

abismo entre as distintas realidades, pautadas nas 

características locais, topográficas, ambientais e principalmente 

de porte municipal fragilizaram o produto final, uma vez que 

os levantamentos realizados pelos planejadores através da 

leitura comunitária – entrevistas, questionários e audiências – 

acabaram subordinadas ao modelo importado de outra 

realidade. Capítulos, artigos e estratégias de intervenção 

aparecem como cópias, remetendo o trabalho participativo à 

um modelo de planejamento tecnocrático. Investiu-se tempo, 

recursos financeiros e humanos e o produto final resultou num 

modelo descolado da realidade local, e a especificidades locais 

acabaram suprimidas a regulamentações a realizar 

posteriormente, em sua grande maioria num horizonte temporal 

ainda não alcançado. 

Há certamente um volume significativo de dados 

sobre diferentes aspectos sociais, econômicos e ambientais 

sobre a realidade dos municípios brasileiros, mas que precisam 

ser tratados adequadamente para se transformar em informação 

útil para orientar a Gestão Municipal. A superposição de 

lógicas, muitas vezes contraditórias, decorrentes da 

fragmentação da gestão do território (dinâmica 

ambiental/patrimônio histórico-cultural/patrimônio 

público/iniciativa privada) equacionam e fragilizam 

institucionalmente a estrutura de controle, em função da 

                                                                                                                           
realidades locais. Na teoria Marxista o fetiche é um elemento fundamental 

da manutenção do modo de produção capitalista. Consiste numa ilusão que 

naturaliza um ambiente social específico, revelando a sua aparência de 

igualdade e ocultando a essência da desigualdade. 
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pseudo independência das secretarias, perpetuando a demanda 

política sobre o território.  

As despesas com educação, saúde, saneamento, 

administração e transporte foram responsáveis por 85,74% das 

despesas municipais. Em assistência social, as despesas 

alcançaram 1,91% do orçamento total, valor esse inferior à 

média de todos os municípios do estado, de 3,11%. O 

programa Bolsa família no ano de 2010 atendeu a 1006 

famílias, e o cadastro contemplava 1944. Em 2012, 

atendimento se estendeu a 1033 famílias e o cadastro foi 

ampliado para 2470
25

. 

De 2008 a 2011, as vagas formais do mercado de 

trabalho diminuíram em 1.044 postos, 10% da população, 

sendo afetado diretamente o grupo de ocupações da categoria 

da indústria de transformação. As distorções do crescimento 

econômico se manifestam no espaço urbano através da 

segregação sócio-espacial, resultado da inquietante fratura 

social.  

Se em um primeiro momento a indústria moveleira foi 

a grande indutora do crescimento local, servindo inclusive 

como agente modelador do espaço, para a atualidade foram 

legados passivos ambientais, gargalos na infraestrutura urbana 

como a ferrovia que perpassa o município e interrompe o fluxo 

de veículos em pontos nodais da malha viária, e a herança da 

“vocação” imposta pela unicidade econômica – indústria 

moveleira, o que reteve a tradicional atividade em detrimento à 

uma renovação e diversificação do leque de atividades, 

impondo desafios gigantescos a serem superados. A 

arrecadação municipal se manteve estática nos últimos anos, no 

entanto, no caminho inverso dessa estagnação, houve um 

aumento dos custos fixos26, comprometendo integralmente os 

                                                           
25

 censo  IBGE 2010 
26

 Gastos fixos compreendem a folha de pagamento, repasses municipais 

previstos legalmente, custos operacionais. 
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valores arrecadados
27

, evidenciando que as fontes de receita 

próprias do município pouco dialogam com a diversidade e a 

realidade local. 

De acordo com o BOLETIM28 do panorama municipal, 

a dependência em relação ao Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM29) aumentou no município, passando de 

16,54% da receita orçamentária em 2005 para 16,60% em 

2009.  Como esse repasse é variável - visto que ações do 

governo federal como a redução ou isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados, restituições de Imposto de Renda, se 

refletem nos valores de repasse aos municípios - acarretando 

situações em que os valores em caixa não suprem os gastos 

mensais previstos. Agravando esse quadro, as ações predatórias 

legaram à atual administração pública uma dívida superior a 10 

milhões de reais
30

, em razão de projetos e obras realizadas - em 

que pese, muitas delas serem necessárias ao desenvolvimento 

do município - mas sem capacidade de pagamento das 

contrapartidas assumidas.  

A forma de construção das metas orçamentarias 

compromete a viabilidade do plano de desenvolvimento, uma 

vez que os administradores mantem um modelo padronizado 

que foi gerado anteriormente a construção do PDDAUR. 

                                                           
27

 Dados da Secretaria Municipal de Finanças, Prefeitura de Rio 

Negrinho,2013. 
28

 BOLETIM - Dados Municipais do Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome. 
29

 O Fundo de Participação dos municípios (FPM) é o valor repassado pela 

União aos estados, Distrito Federal e municípios brasileiros. O dinheiro 

transferido é arrecadado a partir do Imposto de Renda (22,5%) e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados, e a distribuição dos recursos aos 

municípios é feita de acordo com o número de habitantes, conforme 

informações do Portal da Controladoria Geral da União (CGU), disponível 

em www.portaltransparencia.gov.br.  
30

 Relatório Financeiro Parcial de Auditoria das Contas Públicas 

Municipais, realizado pela empresa Hermorgenes Balena Auditoria SS Ltda, 

2013. 
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O modo como as políticas públicas vem sendo 

implantadas, que abrange inclusive a imposição legal de 

instâncias participativas, se por um lado visa garantir direitos, 

por outro tem se mostrado frágil e truncado. Decorrente de uma 

instância hierárquica superior e de caráter impositivo, encontra 

barreiras que dificilmente serão ultrapassadas, assim como os 

programas cujas responsabilidades são delegadas às esferas 

municipais sem que antes haja capacitação ou recursos 

financeiros para tais fins. 

Não há como desenvolver o processo participativo sem 

a revisão da forma arcaica como se estabeleceu a estrutura 

institucional e  as práticas administrativa ultrapassadas. A 

necessidade de modernização do aparato público e do quadro 

de funcionários, além da qualificação dos servidores são 

primordiais para a implementação de uma gestão participativa, 

compatível e capaz de atender a demanda e dinâmica atuais. A 

estrutura organizacional permanece estacionada, seguindo a 

mesma forma hierárquica e de ingerência política. 

Há um longo caminho a ser construído e um enorme 

vazio a ser preenchido com o espaço a ser conquistado pelos 

atores sociais, através da participação na construção de 

propostas tangíveis, condizentes com a realidade e de acordo 

com as expectativas. A revisão dos planos será uma excelente 

oportunidade de ajuste, desde que esta ação ocorra, e para que 

ações essenciais sejam realizadas é preciso que aconteça uma 

reconfiguração institucional do arranjo administrativo local, 

através da modernização dos sistemas, capacitação de 

funcionários e mudança da forma individualista do trabalho no 

serviço público. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal desta pesquisa, de avaliação dos 

instrumentos de planejamento e gestão existentes em nível 

municipal e a efetividade de suas ações no desenvolvimento 

reflete a trajetória recente do desenvolvimento local. 

71 
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Apesar da imposição legal estabelecida pelo EC, o PD 

estudado não alcançou a meta de se tornar o norteador das 

políticas públicas. Elaborado com participação popular restrita 

e finalizado à margem da realidade, não foi pactuado pela 

sociedade – há registros do descontentamento com o plano que 

abrange desde falhas pontuadas pelo executivo municipal, 

resistência e descontentamento pelo legislativo municipal e 

grande parte da sociedade. As ações previstas permanecem 

subordinadas aos interesses políticos e a forma como são 

elencadas as prioridades refletem o ideário de ações de 

embelezamento ou obras de forte impacto visual como marco 

de uma administração. 

O EC vinculou a função social ao planejamento urbano 

e essa matriz embrionária permanece em dormência durante o 

período compreendido por esta pesquisa. Há uma latente 

necessidade de capacitação e conscientização dos planejadores 

urbanos – aqui entendido como uma equipe transdisciplinar – 

sobre a percepção dos conflitos e interesses de classe existentes 

e os conceitos que fazem parte da essência da reforma urbana, 

o paradigma do conflito entre o espaço urbano e o papel do 

Estado.  

De acordo com a realidade estudada, a organicidade da 

estrutura administrativa municipal precisa ser revisada 

buscando uma adequação capaz de dar continuidade às ações 

de longo prazo que ultrapassam gestões administrativas, 

visando a continuidade de metas pactuadas com a sociedade.  

O recorte institucional das distintas estruturas 

administrativas prejudicam o acompanhamento e a gestão de 

propostas ou programas disponibilizados pelas instancias de 

poder. Em muitos momentos os recortes se sobrepõem e não 

coincidem, comprometendo avaliações necessárias para o 

alcance de recursos, caracterizando esferas de trabalho 

concorrentes e conflitantes apesar de complementares. Essa 

realidade se reflete também dentro da administração local, com 

a precariedade na comunicação e recorrentes disputas por 
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poder entre os que detêm a coordenação de alguma pasta e os 

efetivos, conhecedores da realidade local. 

Na vertente econômica, a estruturação da matriz 

extrativista e posteriormente da indústria moveleira não teve 

força para consolidar ciclos econômicos irradiadores e 

acessórios, essenciais para a manutenção da economia no caso 

do enfraquecimento do setor principal. 

A vulnerabilidade ambiental é outro fator estudado que 

influencia no desenvolvimento local. Apesar de mapeadas e 

delimitadas como áreas prioritárias para implantação de 

parques lineares, as áreas sujeitas à inundação permanecem 

como prioridades de investimento com propostas que idealizam 

para uma “Rio Negrinho do Futuro” o embelezamento com 

investimentos significativos na área central, perpetuando a 

ideia de medidas em curto prazo com intervenções de grande 

vulto e pouca efetividade, não prevendo estratégias para a 

indução do crescimento para fora das áreas de risco.  

Os instrumentos de controle da especulação imobiliária 

permanecem aguardando regulamentação; ações primordiais 

como a atualização da base de dados para a implantação de um 

cadastro técnico multifinalitário permanecem fora da pauta de 

ações. 

As instancias participativas que foram conquistadas 

com a intervenção do MP, cumprem meramente as previsões 

legais e foram burocratizadas e enfraquecidas – destacando 

aqui que o meio e a forma em que ocorrem podem facilitar ou 

inviabilizar a participação - numa relação inversamente 

proporcional ao interesse demonstrado por esta pesquisa. As 

instâncias de poder como o executivo, legislativo e o judiciário 

demonstram em suas ações uma conveniente incoerência dos 

atos, burocratizando e dificultando a resolução das questões 

fundiárias, como pesquisado. Da mesma forma ocorre o acesso 

às informações. Os dados coletados para esta pesquisa foram 

acessados pela inserção no ambiente da administração pública 

e o envolvimento com a temática. Disponibilizados de forma 
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desarticulada no site da prefeitura municipal ou em jornais 

locais, a ausência de um sistema integrado dificulta uma leitura 

completa e dinâmica da realidade local. 

A fragilidade gerada pela adaptação mascarada do 

planejamento de outro município para a realidade local refletiu 

na sociedade e desarticulou os técnicos da secretaria de 

planejamento, além de fragilizar a efetividade do 

CONCIDADE, que tem função consultiva e deliberativa. 

As intervenções preventivas contidas no plano não se 

efetivaram por razoes políticas, sejam essas interrupções 

administrativas ou falta de interesse na temática; já as medidas 

curativas existentes foram implantadas por demanda em 

resposta a ações civis públicas, demonstrando que os esforços 

na resolução de problemas sociais ultrapassaram várias 

administrações e só foram enfrentados a partir da imposição 

legal. Dentro dessa dinâmica conceitual, a forma como foi 

abordada a dinâmica social – empecilho aos tramites 

burocráticos – torna as ações incapazes de efetivar a 

transformação social inerente ao processo. Paralelamente à 

distorção social, há a concentração espacial da precariedade. A 

pobreza não pode ser resumida a números, estatísticas e cifras. 

Há uma matriz analítica transdisciplinar essencial para um 

efetivo planejamento, que demanda prognóstico, reflexão e 

estudos. 

Apesar de a matriz teórica do planejamento de ter 

assumido outra roupagem, a limitação de sua efetividade 

resulta em poucas experiências práticas a serem vivenciadas e 

repensadas, base para a práxis. Numa perspectiva de mudança 

social, há medidas que precisam ser tomadas, como a ruptura 

analítica de bases dualistas, incompatíveis com a dinâmica 

social – que ultrapassa fronteiras e embaralha limites, 

assumindo uma forma aglutinada em prol de uma identidade 

social coletiva, desperta e atuante. 

Efetivamente as intervenções hoje se resumem em 

ensaios teóricos, repetidos de outras realidades com adaptação 
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duvidosa às especificidades locais, refletindo uma matriz 

autoritária descolada da matriz humana e vivenciada num 

passado recente, previamente às ações pela reforma urbana – 

de acordo com Ermínia Maricato o status do pensamento único 

das cidades. 

Conceitualmente houve uma conquista, porém seus 

reflexos não se efetivaram espacial e socialmente na cidade. 

Praticamente a influencia político-econômica supera a pseudo 

hegemonia Estatal e impõe as regras, comandando as ações e 

condicionando o espaço. 

Para que mudanças práticas ocorram, é imprescindível 

uma mobilização sociopolítica onde a sociedade desempenhe o 

papel de ator indutor de mudanças, numa efetiva gestão 

democrática, rompendo com a lógica capitalista segregadora 

materializada pelos abismos sociais que tem se perpetuado no 

território através das relações de poder, recorrentemente 

naturalizados pelo Estado.  

As mudanças e avanços sociais devem ocorrer ao longo 

do processo e para pensar mudanças ideológicas e criar 

condições para torná-las efetivas o primeiro passo é a 

consciência de classe, seguida do entendimento de que a 

cidadania deve ser construída solidariamente pelo exercício do 

pensamento e que o desafio de planejar está vinculado ao 

produto de um processo histórico sócio espacial gerado por 

uma interação complexa. O desenvolvimento autêntico deve 

ser pautado na justiça social e qualidade de vida. Nesta ótica o 

acesso às informações e o grande alcance das redes sociais 

assumem um papel relevante para a mudança. 
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