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RESUMO 

 

 

Este estudo trata da Região Metropolitana de Florianópolis - RMF, no período de 1998 a 

2007, e pretende, por meio de análise da trajetória da mesma, destacar a importância das 

políticas públicas como ferramentas de gestão e propulsoras de desenvolvimento das cidades, 

bem como investigar o que dificulta a gestão metropolitana. Objetivou-se conhecer as ações 

desenvolvidas na RMF naquele período, procurando compreender as razões da 

descontinuidade de suas atividades após 2007. E, ainda, verificar se foi gerado algum impacto 

transformador na realidade do público-alvo, tendo satisfeitas as intencionalidades dos planos, 

compondo tal público-alvo não só o cidadão/usuário atingido diretamente pelas ações, mas 

toda a coletividade. A realização deste estudo foi motivada tanto pela relevância das 

instituições governamentais e da administração pública na prestação dos serviços públicos, 

quanto pela necessidade de resolução dos conflitos sociais atuais e da melhoria da qualidade 

de vida das populações residentes nas cidades modernas. A pesquisa foi realizada com uma 

abordagem qualitativa, indutiva, de concepção construtiva, e cunho essencialmente 

exploratório e descritivo. Feito um primeiro levantamento bibliográfico sobre o tema, com 

vistas ao estabelecimento de debate teórico inicial, foi realizado o inventário analítico do 

Fundo Documental da RMF, centrado na técnica de análise de conteúdo do tipo temática, para 

um profundo alcance analítico do caso, interpretação dos resultados obtidos e a consequente 

obtenção dos objetivos inicialmente preconizados, qual seja, avaliar o trabalho realizado pela 

RMF e seus impactos, para refletir sobre o gerenciamento da metrópole. 
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ABSTRACT 

 

 

It is a case study on the management of the Metropolitan Region of Florianopolis - RMF, in 

the period from 1998 to 2007, which aims, through analysis of the trajectory of it, highlight 

the importance of public policies for urban planning as a management tool and propelling the 

development of cities, as well as what makes it difficult to manage metropolitan issues. The 

objective was to investigate the actions developed in the MRF during that period, trying to 

find out the reason of the paralization of its activities, and also verify if, in fact, there was a 

transformative impact of reality for the audience, having fulfilled the intentions of the plans, 

composing audience as not only the citizen/ user directly affected by the actions, but the entire 

community. This study was motivated both by the relevance of governmental institutions and 

public administration as a whole in the provision of public services, and the need for 

resolution of current social conflicts and improving the quality of life in modern cities. The 

survey was conducted with a qualitative, inductive approach of constructive design, and 

essentially exploratory and descriptive nature. Made a first literature on the subject, with a 

view to establishing initial theoretical debate, the analytical inventory of the documentation 

contained in the RMF collection, focused on technical analysis of categorical content type 

was performed for a deep analytical scope of the case, subsequent interpretation of the results 

and the consequent attainment of the objectives initially envisaged, namely, evaluating the 

work done by RMF and its impacts, to reflect on the management of the metropolis.  
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  INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 delegou aos Estados a competência para instituir 

Regiões Metropolitanas (RMs). A integração entre os níveis estadual e municipal de governo 

é imprescindível, mediante a descentralização e articulação de seus órgãos, a fim de garantir 

maior eficiência no desempenho das ações públicas, na busca da utilização racional do 

território e dos recursos naturais e culturais, com respeito a suas peculiaridades e justiça 

social. 

Nesta necessária integração talvez resida um dos maiores obstáculos à atuação dos 

Entes Públicos na gestão do planejamento urbano, uma vez que todos os serviços de 

responsabilidade do Poder Público com vistas ao desenvolvimento da função social das 

cidades, especialmente no que tange às condições de vida digna de seus cidadãos, devem ser 

classificados como interesses difusos e coletivos, isto é, de interesse de toda a coletividade, e 

não podem prescindir de uma administração articulada entre Estado e Municípios. 

De acordo com o Instituto de Pesquisas Aplicadas – IPEA (Comunicado nº 116, p.11), 

o Estado de Santa Catarina concentra o maior número de RMs do País - onze unidades - 

embora não possua uma legislação que trate, especificamente, da regulamentação do sistema 

de gestão metropolitano. 

Comparada à Santa Catarina, que possui 297 municípios, o Estado de São Paulo é 

formado por 645 municípios, e representa o centro mais dinâmico da economia do país e 

possui somente três RMs (São Paulo, Campinas e Baixada Santista). A RM de Campinas 

sozinha integra 19 Municípios, onde vivem cerca de 2,3 milhões de pessoas, com o segundo 

maior aeroporto do Brasil em movimento de carga, e com um PIB per capita próximo ao da 

Grécia e Espanha (Comunicado nº 116 do IPEA, 2011, p. 14). 

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – CODESC
1
 - foi o 

órgão gestor das Regiões Metropolitanas por nove anos (1998 a 2007) e hoje abriga, em seu 

arquivo permanente toda a documentação relativa às regiões metropolitanas do Estado de 

                                                 
1
A CODESC é uma empresa de economia mista que reúne possibilidades técnicas e jurídicas para a formulação 

e gestão de programas que visam o desenvolvimento econômico do Estado. Criada em abril de 1975, 

enquanto "holding", ela coordenou o Sistema Financeiro Estadual e, no decorrer dos anos, várias outras 

atividades lhe foram delegadas pelo Poder Público.  
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1998 a 2007, isto é, desde sua criação até os últimos trabalhos realizados pelos conselhos de 

desenvolvimento, câmaras setoriais e superintendências, até a sua extinção em 2007. 

O tratamento do tema da gestão pública urbana, numa perspectiva mais ampla, 

envolve respostas às seguintes indagações: como se caracterizam as iniciativas 

governamentais em termos de estratégia, efetividade e continuidade na administração pública? 

E numa visão mais estrita, qual o papel desempenhado pela Região Metropolitana de 

Florianópolis para o desenvolvimento urbano e sua importância para o desenvolvimento da 

cidade, inferindo-se as iniciativas governamentais em termos de planejamento urbano para 

uma nova gestão? 

Contudo, não será possível alcançar, no espaço do presente estudo, todos os aspectos 

que interferem nestas duas questões, especialmente porque são indagações que se reportam a 

um nicho do setor público, com características, ainda hoje, eminentemente políticas. Mas 

como a gestão pública não pode prescindir dela, ao menos tentar-se-á apresentar hipóteses de 

respostas às indagações. 

A abordagem deste estudo é original ao contemplar as variáveis e as categorias 

investigadas e ao apresentar o Caso da RMF de forma integrada como pretende, vindo a 

acrescentar algo ao coletivo social e ao mundo das organizações públicas. É intenção desta 

pesquisa, ainda, fornecer elementos para a verificação e a contestação das hipóteses 

apresentadas, permitindo que outros continuem a estudar sobre as demais RMs de Santa 

Catarina. 

O trabalho proposto, em resumo, deverá ser crítico em relação à realidade atual e 

especulativo acerca da exigência de deflagração de sua reformulação e seu aperfeiçoamento, 

buscando, efetivamente, contribuir com o entendimento sobre o tema metropolitano e, como 

fim último, influenciar a melhoria da execução das políticas públicas de gestão metropolitana. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas distintas e complementares. A primeira delas, 

exploratória, baseada na revisão bibliográfica sobre os temas a serem abordados visou 

primordialmente estabelecer o debate teórico-analítico, no intuito de dar suporte teórico às 

indagações inicialmente referidas. 

A segunda etapa, que compôs a pesquisa experimental propriamente dita, porta cunho 

descritivo-analítico, com o mesmo objetivo da etapa exploratória, com lastro nas informações 
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do Fundo Documental da Região Metropolitana de Florianópolis constante do acervo 

permanente da CODESC no período referido, sendo seu intuito apresentar um caso material 

para reflexão teórica e empírica acerca do tema. 

A definição do recorte temporal para a seleção dos documentos teve como critério o 

marco legal de criação da RMF e, para seu término, a data de sua extinção. 

Silva e Menezes (2001, p. 21) destacam que a pesquisa exploratória tem por objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema a fim de torná-lo explícito ou de construir 

hipóteses. Já para Michel (2005, p. 32 e 36) o estudo exploratório pode ser considerado uma 

forma de pesquisa na medida em que se caracteriza pela busca de uma resposta a uma dúvida, 

uma lacuna de conhecimento, com recurso a documentos, essencialmente. 

Procurou-se desenvolver estudos, mais ou menos aprofundados de acordo com o 

interesse da pesquisa, sobre as questões e temas mais diretamente afetos ao alcance dos 

objetivos propostos, envolvendo aspectos sobre a administração pública, incluindo questões 

de serviço e políticas públicas urbanas, sobre o princípio da supremacia do interesse público, 

os princípios constitucionais da eficiência e da efetividade, os interesses difusos e coletivos, o 

planejamento urbano e a questão da (des)continuidade nas organizações públicas. 

Já a pesquisa descritiva tem o propósito de analisar, com a maior precisão possível, 

fatos ou fenômenos em sua natureza e características, observando e comparando as situações 

que envolvem o comportamento humano, individual ou o de grupos sociais ou 

organizacionais. No caso em estudo, visou percorrer a trajetória da RMF, para relatar as ações 

desenvolvidas e inferir a razão da descontinuidade das atividades após a sua extinção em 

2007, buscando corroborar com a hipótese do chamado “paradoxo democrático” de Spink 

(1987, p.64), o qual será retomado mais adiante no Capítulo I, item 1.5 deste estudo. 

Com base no roteiro genérico proposto por Mendonça (2008, p.104), a estrutura 

textual da dissertação deve constar de Introdução, contendo uma visão geral do trabalho, a 

justificativa, a problematização, as hipóteses, os objetivos, a metodologia adotada, a coleta de 

dados, a análise dos dados levantados e os seus resultados. 

Assim, esta pesquisa foi dividida em quatro capítulos. O primeiro conterá a 

fundamentação teórica sobre o tema baseado na revisão da literatura disponível, o segundo, a 

descrição da metodologia empregada, a caracterização e o delineamento da pesquisa, seus 
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procedimentos e critérios de avalição, o terceiro, a apresentação da estrutura organizacional 

da RMF e os projetos, o índice do Quadro de Arranjo da Pesquisa e seus desmembramentos, e 

o quarto e último capítulo, trará os conteúdos presentes no Fundo Documental da RMF, a 

relação das caixas, a apresentação e discussão dos dados, conforme a estrutura organizacional 

da RMF e cada uma de suas Câmaras Setoriais. Por fim, as considerações finais, composta 

pela síntese dos resultados alcançados e sugestões para novas pesquisas. 

Justifica-se a escolha da RMF por ser Florianópolis a capital e o centro político-

administrativo do Estado, representando, assim, um importante foco de geração de empregos, 

que absorve um contingente de mão de obra oriunda dos outros municípios da região, 

notadamente, São José, Palhoça, e Biguaçu, que hoje constituem, praticamente, um único 

complexo econômico e social, conformando o que se chama de área conurbada e, por isso, 

foco principal deste estudo
. 

A pesquisa contou com o pleno acesso ao já referido banco de dados da CODESC, 

conforme a autorização institucional em anexo, composto de mais de 80 caixas de 

documentos em seus originais, ainda que em estado bruto e desordenados, aliada à 

experiência profissional da pesquisadora como empregada da Companhia por mais de 28 

anos, com suas vivências e reflexões no âmbito do serviço público estadual, na ânsia de 

refletir sobre o serviço público, alvo de duras críticas da sociedade em geral, e contribuir para 

a sedimentação de nova visão no planejamento estratégico de governo. 

Com o estudo dos documentos produzidos pela RMF, espera-se, possibilitar uma visão 

de conjunto sobre as intenções contidas nos planos e projetos, e as práticas efetivamente 

realizadas. 

Assim, tem-se como objetivo geral investigar as ações desenvolvidas na Região 

Metropolitana de Florianópolis naquele período, procurando responder o porquê da 

descontinuidade de suas atividades após 2007. Para o alcance deste objetivo, descrever-se-á a 

trajetória da RMF; para caracterizar e avaliar as atividades desenvolvidas; identificar 

possíveis impactos transformadores produzidos pela RMF, para destacar a importância das 

políticas públicas como ferramenta de gestão e propulsor do desenvolvimento das cidades e 

conhecer as iniciativas governamentais relativas à RMF em termos de estratégia, efetividade e 

continuidade e; refletir sobre a experiência e possíveis implicações para uma nova gestão 

metropolitana.  
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CAPÍTULO I 

O TEMA METROPOLITANO 

1.1     ALGUNS CONCEITOS ACERCA DO TEMA METROPOLITANO 

Considerando as diversas denominações dotadas por estudiosos do tema – complexos 

urbanos, aglomerações urbanas, região metropolitana, microrregiões, região conurbada, 

regiões integradas de desenvolvimento (IPEA, 2002a, 2009, 2013) dentre outros, percebe-se 

que todas se voltam para apreender os conteúdos dessas configurações, porém sem lograr 

êxito num conceito comum que efetivamente se ajuste à particularidades tão díspares e 

complexas. 

A esse respeito, afirma Moura (2009, 13), tais configurações são mais que 

aglomerações urbanas, uma vez que agregam aglomerações e centros, compondo 

efetivamente conjuntos urbanos complexos, porém isso não encerra em si um conceito. Diz 

que estas configurações são em si, uma totalidade na qual se relacionam dialeticamente 

relevância e criticidade. 

Na busca de uma expressão que se ajustasse ao caso em estudo, esta pesquisa optou 

por empregar a expressão ‘Região Metropolitana’ pelo disposto na lei de criação da RMF e 

por seu significado genérico. 

Reportando-se à organização do espaço conforme Santos (1999), um arranjo especial 

contempla a disposição genérica de elementos ‘fixos’, que se combinam entre si e se 

organizam por meio de ‘fluxos’. A natureza dos elementos dados, o papel que desempenham 

e a densidade de relações que estabelecem, formam arranjos especiais distintos. 

Com relação à relevância do tema, esta é unanimidade entre os especialistas da área. 

Todavia, embora o fenômeno metropolitano esteja largamente consolidado na literatura como 

diagnóstico, a discussão pragmática de política pública, pela própria natureza inerente ao 

tema, é de difícil resolução. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: 

A metropolização é um processo vivenciado em larga escala no Brasil. 

A necessidade de considerar este fenômeno nas várias instâncias de 

planejamento e a importância da cooperação entre os Entes Federados 

é praticamente uma unanimidade, reiterada por diversos pesquisadores 
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e por equipes técnicas que formulam as políticas públicas. Entretanto, 

as dificuldades que se colocam são também repetidamente 

assinaladas. Por isto a importância da elaboração de um quadro 

analítico sobre o tratamento conferido ao fenômeno metropolitano por 

planos e políticas setoriais. Este quadro poderá contribuir para se 

compreender o aparente paradoxo entre a clareza com a qual o 

problema já foi analisado e exposto, e a dificuldade de ser enfrentado, 

mesmo no plano da formulação das políticas (2013, p.262). 

A história mostra que um dos autores que primeiro tratou da complexidade urbana e 

propôs novos termos para apreendê-la foi Geddes, no início do século XX. Dois destes termos 

transformaram-se em conceitos e continuam largamente utilizados na atualidade, a saber: 

conurbação e megalópole. 

Para Geddes (1994 [1915], p.43) botânico de origem acadêmica, mas cuja contribuição 

para as discussões de planejamento urbano e regional o tornou um nome de referência no 

urbanismo, na geografia e na sociologia – apresenta uma proposição da realidade urbana que, 

guardadas as proporções de tempo e espaço, continua aplicável ao mundo atual. Baseado na 

experiência da cidade de Londres do final do século XIX e início do XX, a qual, em meio a 

realidades urbanas incipientes, despontava como um caso ímpar, o autor problematiza sua 

extensão e o fato da cidade absorver, pouco a pouco, cidades menores, em uma dinâmica 

complexa, para a qual faltavam palavras ao vocabulário científico da época.  

Assim, afirma Geddes: 

A cidade aqui é apresentada como a Grande Londres –, com sua 

imensa população se estendendo em todas as direções – leste, oeste, 

norte e sul –, inundando todos os níveis, passando pelo vale principal 

do Tamisa e pelos menores, até inundá-los (...). Esse polvo, ou 

melhor, esse pólipo que é Londres, é algo bastante curioso, um 

enorme crescimento irregular, sem precedente no mundo (...). E ele 

avança, timidamente, a princípio; os matizes pálidos crescendo mais 

que os outros, mas os matizes mais densos, em maior número, 

prosseguem em cada ponto (1994, p.43-44). 

O ponto alto de seu trabalho está na constatação de que, diante da realidade urbana 

apresentada, das novas demandas e das necessidades, é preciso propor novas formas de 

expressão; assim, afirma Geddes: 

Para enfocar esses desenvolvimentos, na verdade transformações, da 

tradição geográfica da cidade e do campo, onde crescemos, e 

expressá-los com maior propriedade, precisamos de um pequeno 

aumento do nosso vocabulário; a expressão de uma nova ideia, para a 

qual ainda não existe um vocábulo, merece uma nova palavra. Essas 
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cidades-região, essas cidades-agrupamento pedem um nome. Não 

podemos chamá-las constelações; o vocabulário conglomerações 

parece mais próximo da realidade presente, mas ainda não é 

pertinente. E conurbações? Essa talvez seja a palavra necessária, a 

expressão dessa nova forma de agrupamento demográfico, que já está, 

subconscientemente, desenvolvendo novas formas de agrupamento 

social, e, em seguida, de governo e administração bem definidos 

(1994, p.48). 

Para Villaça (1998, p.49), no contexto brasileiro, a conurbação foi entendida como 

“fusão de áreas urbanas”, e o autor preferiu este termo aos de metrópole e região 

metropolitana, e considerando ainda que a expressão área metropolitana poderia revelar 

melhor sua intenção de análise do processo de “expansão espacial dos núcleos urbanos e as 

contradições ocorridas entre essa expansão e os limites político-administrativos municipais”. 

Para Villaça (1998, p.51), a década de 1920 foi portadora da novidade da conurbação no 

Brasil, porém, de modo restrito a poucas cidades. Neste contexto, segundo ele, residiria a 

contradição “entre a cidade como organismo físico e socioeconômico e a cidade do ponto de 

vista político-administrativo”. 

Meyer, por sua vez, afirma: 

É historicamente reconhecido que a origem das metrópoles modernas 

foi em grande medida um movimento de agregação, e a palavra 

conurbação traduz do ponto de vista semântico a ação de reunir em 

um todo diversos núcleos e cidades pela unificação das suas malhas 

urbanas, respeitando uma hierarquia funcional (2000, p.7). 

Etimologicamente, a palavra metrópole remete à Grécia Antiga, e seu sentido estava 

relacionado à designação da cidade-mãe, à grande cidade com funções das quais dependiam 

as demais. Assim, a metrópole estava relacionada ao domínio de um território, à oferta de 

bens e serviços diferenciados para uma região (Di Méo, 2008). 

No entendimento do IPEA sobre o tema ‘metrópole’: 

Embora o contexto histórico de sua origem e o atual sejam 

completamente diversos, o termo foi mantido e continua associado à 

importância funcional de uma cidade. O ressurgimento do termo com 

força se deu na primeira modernidade, em que a indústria nascente fez 

emergir cidades mais complexas que as existentes anteriormente, 

dotadas de funções antes inimagináveis para uma cidade, sobretudo 

por concentrar a atividade produtiva, que, pela primeira vez, se 

deslocava do campo para a cidade. Cidades com acelerado 

crescimento populacional e que ao mesmo tempo são sinônimo 

daquilo que havia de mais moderno no mundo: novos meios de 

transporte, novos bens de consumo, novas formas de vida, além de 
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diferentes tipos de precariedade, que caracterizaram esta fase da 

concentração de pessoas nas cidades (2013, p.27). 

Na atualidade, o processo de globalização, aliado à intensificação da concentração de 

pessoas nas cidades – não mais predominantemente vindas do campo, mas de outras cidades; 

portanto, com experiências urbanas já definidas, resulta na maior complexidade de funções 

características de uma metrópole.  

Coaduna com esse contexto, o conceito de região metropolitana proposto por Rosa 

Moura (2009, p.220), a que deu o nome arranjos urbano-regionais, afirmando serem estes 

uma categoria espacial relativa à urbanização moderna, pautada na concentração e na 

expansão de centros e aglomerações urbanas que se estendem em múltiplas direções, com 

limites mutantes. Tem uma natureza complexa devido à multiplicidade de escalas e fluxos de 

pessoas, mercadorias, conhecimentos e relações de poder que perpassam seu interior. 

Assim, a transformação de uma cidade em metrópole, apresenta-se como uma 

realidade territorial dominante, caracterizada pelos seguintes fatores, segundo Ferrier: 

A mobilidade das pessoas e dos bens e serviços materiais e imateriais; 

a diversidade espacial das cidades-territórios ligadas a metropolização 

e a grande dimensão das áreas abrangidas; o alargamento das bacias 

de emprego; o grande tamanho das bacias midiáticas, culturais, de 

consumo e de serviços (2001, p.43). 

 

Para Ribeiro: 

A metrópole corresponde à cidade principal de uma região, aos nós de 

comando e coordenação de uma rede urbana que não só se destacam 

pelo tamanho populacional e econômico, como também pelo 

desempenho de funções complexas e diversificadas 

(multifuncionalidade), e que estabelecem relações econômicas com 

várias outras aglomerações (2009, p.3). 

 

Há outro elemento importante para a compreensão da temática metropolitana no 

Brasil: trata-se do estudo do IBGE (2008, p.11), denominado Regiões de Influência das 

Cidades 2007 - REGIC 2007, que define a existência de três tipos de metrópole, diretamente 

relacionadas ao seu papel como centros de gestão do território: 

Metrópoles – são os 12 principais centros urbanos do país, que 

caracterizam-se por seu grande porte e por fortes relacionamentos 

entre si, além de, em geral, possuírem extensa área de influência 

direta. O conjunto foi dividido em três subníveis, segundo a extensão 

territorial e a intensidade destas relações: a) grande metrópole 

nacional – São Paulo, o maior conjunto urbano do país, com 19,5 



27 

milhões de habitantes, em 2007, e alocado no primeiro nível da gestão 

territorial; b) metrópole nacional – Rio de Janeiro e Brasília, com 

população de 11,8 milhões e 3,2 milhões em 2007, respectivamente, 

também estão no primeiro nível da gestão territorial. Juntamente com 

São Paulo, constituem foco para centros localizados em todo o país; e 

c) metrópole – Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, com população variando 

de 1,6 (Manaus) a 5,1 milhões (Belo Horizonte), constituem o 

segundo nível da gestão territorial. Note-se que Manaus e Goiânia, 

embora estejam no terceiro nível da gestão territorial, têm porte e 

projeção nacional que lhes garantem a inclusão neste conjunto. 

Desse modo, enquanto as metrópoles, segundo a pesquisa REGIC 2007, são aquelas 

definidas anteriormente, as regiões metropolitanas atuais, na maioria dos casos, não possuem 

como centralidade máxima uma metrópole, mas centros urbanos classificados nos níveis 

inferiores da hierarquia urbana, com áreas de influência regional, e não nacional, com bens e 

serviços de menor complexidade. 

É igualmente importante ressaltar que há grande divergência entre os autores acerca do 

tamanho populacional como definidor da metrópole, já que, como nunca antes na história, 

grandes cidades surgem em países com pouca tradição urbana, como os da África, por 

exemplo, onde é difícil identificar elementos de um quadro típico de cidades, para além da 

concentração de pessoas (IPEA, 2013, p. 27). 

 

1.2.  POLÍTICA E SERVIÇO PÚBLICOS E A SUPREMACIA DO INTERESSE 

COLETIVO 

Cretella Júnior (2000, p. 36) distingue serviço público de função pública ao considerar 

que esta última tem um significado eminentemente dinâmico e encerra a ideia de movimento, 

sendo por ele conceituada como “[...] toda atividade exercida por um órgão [público] para a 

realização de determinado fim.” (CRETELLA JÚNIOR, 2000, p. 41). 

Já Di Pietro (2007, p. 90) define o serviço público como “toda atividade material que a 

lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o 

objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 

parcial”. 
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Em seu conjunto, as decisões e ações de governo e de outros atores sociais constituem 

o que se conhece com o nome genérico de políticas públicas. 

Como também salienta Heidemann (2009, p. 31), política pública, numa perspectiva 

operacional, são as ações e práticas, as diretrizes e as leis empreendidas por um governo, com 

influência de outros atores sociais, no intuito de influenciar e/ou solucionar questões gerais e 

específicas da sociedade.  Para o autor, “a perspectiva de política pública vai além da 

perspectiva de políticas governamentais, na medida em que o governo, com sua estrutura 

administrativa, não é a única instituição a servir à comunidade política, isto é, a promover 

políticas públicas”. 

Para Saraiva (2006, p. 28) política pública constitui-se num “[...] fluxo de decisões 

públicas, orientado para manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a 

modificar essa realidade”. Ainda segundo o mesmo autor e coincidindo com o 

posicionamento de Heidemann, são decisões influenciadas pelas reações da sociedade, bem 

como pelos valores, ideias e visões dos que as adotam ou influem em sua aplicação, 

destacando-se que “[...] o processo de política pública não possui uma racionalidade 

manifesta. Não é uma ordenação tranquila na qual cada ator social conhece e desempenha o 

papel esperado” (HEIDEMANN, 2009, p. 29). 

As políticas públicas de gestão metropolitana devem ser implementadas de modo 

integrado, multidisciplinar e cooperativo, visando simultaneamente à execução de ações 

descentralizadas e à garantia da participação de todos os atores sociais públicos e privados no 

processo, em conformidade com o que dispõe o Estatuto da Cidade
2
  e o art. 182 da CRFB/88, 

que trata da “política de desenvolvimento urbano”, com o objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  

É importante destacar a posição de Sorauf (1962, p. 187) sobre o tema do interesse 

público, quando salienta que o mesmo estendeu-se para além da ideia de uma meta 

orientadora do formulador de uma política. O autor lembra que vários escritores o têm 

identificado com o processo democrático de acordo e de acomodação. O interesse público 

residiria nos processos complexos de um ajuste e de uma concessão política que o governo 

emprega para representar e ajustar as exigências feitas sobre seus instrumentos de formulação 

                                                 
2
 Senado Federal. Estatuto da Cidade. Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário oficial da 

União, Brasília, DF, 1-1, jul.2001. 
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política, quando o interesse público como meio e processo substitui o interesse público como 

fim e meta.  

Isso dito, cabe estabelecer a associação entre o princípio da impessoalidade previsto 

no caput do art. 37 da Constituição Federal e o da defesa da supremacia do interesse público 

nas ações estatais. Para Medauar (2009, p. 128) a obrigação do cumprimento do princípio da 

impessoalidade pela administração pública tem o intuito essencial de impedir que fatores 

pessoais, subjetivos, sejam os verdadeiros móveis e fins das atividades administrativas. Para a 

autora a finalidade da ação pública deve ser o alcance do interesse da coletividade, alheio a 

quaisquer razões pessoais.  

Furtado, (2007, p. 187) por sua vez, vê o princípio da impessoalidade sob três aspectos 

na ótica da administração pública: conferir aos particulares tratamentos isonômicos, sem 

qualquer discriminação; conformidade com o interesse público, para que o ato administrativo 

não implique favorecimento de qualquer espécie; e, finalmente, imputação dos atos praticados 

pelos agentes públicos diretamente às pessoas jurídicas em que atuam. 

O debate sobre a questão, contudo, não é de simples resolução e nesse sentido 

entende-se necessário, na continuidade do estudo, aprofundar outras acepções do interesse 

coletivo, tema que, afinal, é central para a efetivação dos objetivos desta dissertação. 

 

1.3.   INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, A METRÓPOLE E O PLANEJAMENTO 

URBANO 

Dentre os novos direitos da pessoa humana, hoje já reconhecidos pelos sistemas 

jurídicos modernos, como afirma Wolkmer (2003, p. 12), pode-se destacar o direito ao 

ambiente sadio, ao trabalho, os direitos do consumidor, da bioética, os direitos virtuais, e os 

direitos coletivos e difusos. 

O reconhecimento desses ‘novos direitos’ constitui importante conquista da sociedade 

ocidental contemporânea, conforme esclarece Wolkmer (2003, p.4), quando aponta para uma 

nova visão do homem, não mais concebido como ser genérico e abstrato, mas como um ser 

específico e individual, inserido na coletividade com suas próprias especificidades e 

peculiaridades. 
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Ainda segundo Wolkmer (2006, p. 25), o modelo jurídico clássico liberal-

individualista tem sido pouco eficaz para atender as novas demandas sociais relativas aos 

direitos humanos de dimensões individuais, coletivas, metaindividuais. 

Assim, para o autor (2003, p. 22), é preciso que o modelo tradicional, individualista, 

formal e dogmático, seja transposto, no sentido de materializar os novos direitos humanos, 

agasalhando novos conceitos e instrumentos de defesa da coletividade. 

Na concepção de Bezerra Leite (2004, p. 1332), há cada vez mais necessidades 

coletivas do que individuais devido ao crescimento e complexidade das sociedades atuais, 

modificando o rol de direitos humanos. Para corroborar essas afirmações, o autor menciona as 

limitações impostas ao direito de propriedade, tendo em vista que ela passou a ter também 

uma função social. 

Os direitos sociais passam também a ter importância fundamental na CRFB/88 

(Capítulo II, art. 6° e Título VIII). 

Esse é o exato sentido do ensinamento de Sarlet (2008, p. 94), quando esclarece que os 

“direitos sociais, econômicos e culturais sejam na condição de direitos de defesa (negativos), 

seja na sua dimensão prestacional (atuando como direitos positivos), constituem exigência e 

concretização da dignidade da pessoa humana”. 

Souto Maior (2008, p. 59) sustenta ser imprescindível a compreensão de que os 

direitos sociais são fruto do pacto social para a preservação da paz mundial. Ele denomina 

essa acepção de ‘capitalismo social responsável’, e considera que, somente poderá ser 

alcançado com a proteção e efetivação dos direitos sociais e metaindividuais, isto é, dos 

valores de solidariedade como ‘responsabilidade de caráter obrigacional’, de justiça social 

como consequência da necessária política de distribuição de renda e da proteção da dignidade 

humana, como forma de impedir que os interesses econômicos suplantem o respeito à 

condição humana. 

Para demonstrar as transformações dos direitos humanos, Bezerra Leite (2004, p. 

1332), cita duas teorias: a da noção comum de coletividade dos conflitos e a da preocupação 

em proteger interesses pulverizados por parcelas sociais. Diz que, de fato, a evolução da 1ª 

geração dos direitos humanos (direitos civis e políticos), para a 2ª geração (direitos sociais, 

econômicos e culturais), evidenciou suas características de universalidade, individualidade e 
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interdependência, propiciando o surgimento de ‘novos direitos’, também chamados de direitos 

ou interesses meta-individuais, trans-individuais, difusos ou coletivos. 

A esse respeito, acrescenta ainda Bezerra Leite: 

O fundamento desses novos direitos ou interesses metaindividuais é 

reconhecido em atenção à preocupação de todos os povos com a 

qualidade de vida, o desenvolvimento sustentado e integrado da 

pessoa humana e a preservação do ecossistema, nele incluído o gênero 

humano, para as presentes e futuras gerações (2004, p.1333). 

É importante salientar, também, que a responsabilidade de propulsão desses valores 

não se dá apenas ao Estado, mas também a todos os cidadãos no exercício pleno da sua 

capacidade de participação ativa e consciente. 

Segundo as diretrizes do Plano Catarinense de Desenvolvimento SC 2015 

(Florianópolis, 2006), dentre os objetivos das políticas para o desenvolvimento urbano, está o 

ordenamento das funções sociais da cidade, que envolvem transporte coletivo, saúde, 

educação, habitação, saneamento básico, calçamento, empregos, lazer, cidadania, enfim, tudo 

aquilo que garanta o bem estar de seus habitantes. 

Segundo Santos (2006, p. 31), as boas intenções manifestadas nos planos e expressas 

nos orçamentos, não resistem à força dos fatos, comandados por uma estrutura econômica e 

social que se auto reproduz. 

É imprescindível que a administração pública, ao tomar decisões políticas e fazer 

escolhas, tenha consciência coletiva da sua missão social e, principalmente, da 

responsabilidade no trato com a coisa pública. Deve o administrador público, ao formular 

decisões públicas, valorizar, primeiramente, o interesse da coletividade. 

Em que pese a afirmação de Santos (2006, p.35), de que o papel do Estado deve ser 

mais indutor do que executor, é certo que predomina entre nós um padrão de Metrópole de 

Terceiro Mundo, que abriga indicadores de pobreza indesejáveis, indicando ao que está 

submetida a população dessas metrópoles, ressaltando a importância do poder público como 

promotor de melhorias urbanas, seja em parceria com a iniciativa privada e com a 

comunidade organizada.  

A configuração das cidades e suas distorções sociais precisam ser pensadas com 

seriedade diante da flagrante inoperância do padrão metropolitano de crescimento e expansão 
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das áreas urbanas, somados à incapacidade recorrente do Estado em controlar e fiscalizar o 

uso/ocupação do solo. São pontos que certamente merecem grande preocupação, resumindo 

as questões fundamentais da problemática atual das cidades (SANTOS, 2006, p.35). 

As dimensões difusas e coletivas que envolvem os problemas urbanos, associados aos 

processos de expansão, na esteira da crise vivida pelas Metrópoles, acabam por afundar as 

cidades numa indesejável cultura de laissez-faire, afirma Santos (2006, p.27), agravando a 

desordem na gestão urbana, no transporte público, no saneamento básico, na saúde, na gestão 

ambiental, na segurança pública e na geração de emprego e renda. 

Uma visão de futuro desejável para as cidades e para o Estado, que norteie seu 

planejamento de longo prazo e propicie políticas urbanas efetivas, poderia ser sintetizada na 

ideia constante do Plano Catarinense de Desenvolvimento SC 2015 (Florianópolis, 2006): 

“Tornar o Estado de Santa Catarina referência em desenvolvimento sustentável, nas 

dimensões ambiental, econômica, social e tecnológica, promovendo a equidade entre pessoas 

e regiões”. 

A solução dos problemas citadinos não é de fácil resolução, mas a conscientização dos 

gestores públicos, aliada à vontade política de traduzir as prioridades em objetivos concretos e 

factíveis, em prol do coletivo, driblando as limitações orçamentárias, pode alterar a realidade, 

buscando promover o planejamento territorial voltado para o desenvolvimento equilibrado e 

integrado do Estado, com constante melhoria da qualidade de vida da população. 

A gestão metropolitana, no entanto, não se resume à execução de um punhado de 

políticas setoriais. Planejamentos metropolitanos precisam ser, tanto quanto possível, 

resistentes às inúmeras alianças político-eleitorais. 

Para Lefèvre (2004, p. 78), “o desafio principal (da governança das grandes 

metrópoles) é se colocar acima da fragmentação dos interesses e dos atores que operam no 

território metropolitano”. 

De acordo com Azevedo (2006, p. 178), a busca de governança metropolitana 

(entendendo-se ‘governança metropolitana’ como um processo complexo de governar em que 

não apenas os funcionários públicos, mas também a sociedade civil, interagem no contexto de 

uma realidade econômica-institucional), em um país federativo, deve considerar também as 

relações e as políticas, verticais e horizontais, dos diferentes níveis de governo, além de 
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articulações institucionais com outros atores relevantes (por exemplo, agências internacionais) 

e com organizações públicas não governamentais (ONGs, associações civis etc.) e 

representações da sociedade civil organizada. 

Assim, quando se fala em planejamento urbano, o interesse maior a ser observado é o 

coletivo e não o individual ou o de um grupo de pessoas, pois nada justifica que se invista em 

planejamento integrado, se cada um dos gestores públicos não observar a prevalência do 

interesse de todos em detrimento dos interesses de alguns, como se vê, por exemplo, no 

impasse entre Florianópolis e Palhoça acerca da implantação do transporte marítimo. 

 

1.4.     ALGUNS FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1.4.1  O princípio da eficiência e sua relação com a efetividade 

Na conceituação de Silva: 

Administração pública é o conjunto de meios institucionais, materiais, 

financeiros e humanos preordenados à execução das decisões 

políticas. Essa é uma noção simples [...] que destaca, em primeiro 

lugar, que é subordinada ao Poder político, em segundo lugar, que é 

meio e, portanto, algo que se serve para atingir fins definidos e, em 

terceiro lugar, denota os seus dois aspectos: um conjunto de órgãos a 

serviço do Poder político e as operações, as atividades administrativas 

(1995, p.604). 

Para o autor, objetiva e subjetivamente, a administração pública tem como função a 

gestão da coisa pública e dos valores e interesses de toda a coletividade e, como tal, a sua 

conformação e atuação são pautadas por diversos princípios gerais, destinados de um lado 

orientar a ação do administrador na prática dos atos administrativos e, de outro, garantir a boa 

administração que se consubstancia na correta gestão dos negócios públicos e no manejo dos 

recursos públicos (dinheiros, bens e serviços) no interesse coletivo, com o que se assegura aos 

administrados o seu direito a práticas administrativas honestas e probas. (SILVA, 1995, p. 

604). 

A Constituição Federal de 1988, principalmente após a promulgação da Emenda 

Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998, introduziu novos critérios para a administração 

pública, especialmente ao determinar: “Art. 37 – A administração pública direta e indireta de 
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qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”.  

Observa-se que a administração pública deve obedecer ao que a própria Constituição 

Federal enuncia direta ou indiretamente – legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência, bem como as reclamações relativas à prestação de serviços públicos e 

a avaliação periódica da qualidade dos mesmos – pois o ato de governar, como salientado por 

Damasco, (2008, p. 27) pode ser entendido como a criação de ações voltadas para a 

sociedade, e tais ações são postas em prática através de processos administrativos que 

transformam as demandas da coletividade em normas, produtos e serviços, tendo como 

resultado a distribuição de direitos, deveres, benefícios e custos.  

Por constituir-se em tema com visões distintas, inclusive existindo pensamentos 

contraditórios e conflitantes sobre o assunto, é tarefa complexa conceituar eficiência 

organizacional no setor público. Sem pretender esgotar a apresentação de definições, cabe 

apresentar algumas dessas considerações. 

Di Pietro (2007, p. 73) afirma que o princípio da eficiência “[...] impõe ao agente 

público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à conservação dos fins que 

cabem ao Estado alcançar”. 

Nessa mesma linha de pensamento, Araújo compara a eficiência à eficácia, 

enfatizando que a primeira se relaciona com o processo (meio) e a segunda, com os resultados 

(fins): 

A eficácia interage com a eficiência. Quanto maior for a segunda, 

maior será a possibilidade de se alcançar a primeira, mas essa 

condição não pode ser aceita como regra geral. Às vezes, os recursos 

são utilizados da forma mais racional possível, as ações são realizadas 

corretamente, mas os esforços são direcionados incorretamente, ou 

seja, o fim não é alcançado. Por outro lado, é oportuno frisar que não é 

recomendável a eficácia momentânea, ou seja, alcançar determinado 

fim utilizando os recursos de forma errônea. Em síntese, podemos 

afirmar: eficiência é meio; eficácia é fim; eficiência é fazer bem; 

eficácia é fazer o que é certo (2001, p.36). 

 

Inexistindo, aqui, a preocupação de traçar um quadro comparativo sobre os diversos 

conceitos concorrentes encontrados na literatura sobre eficiência, nesse momento interessa, 

precipuamente, apresentar o que se entende como convergência de pensamentos acerca do 



35 

tema. Sobre isso, Hall parece fornecer uma pista, ainda que inicial, sobre os pontos 

convergentes mencionados, quando diz: 

[...] as organizações sujeitam-se a limitações múltiplas e conflitantes 

que lhes podem ser impostas, negociadas, identificadas ou auto 

impostas. Quanto maior e mais complexa a organização, maiores a 

amplitude e a variedade das limitações com que ela irá se defrontar. 

Por esse motivo, cada organização precisa considerar os seus 

ambientes, reconhecer e atribuir uma ordem às limitações que se 

apresentam e tentar prever as consequências de suas ações. [Além 

disso] as organizações possuem metas múltiplas e conflitantes, o que 

acarreta em coalizões de poder [na] definição de metas [...] (2004, 

p.240-242). 

Na tradição acadêmica, a eficiência não se preocupa com os fins, mas apenas com os 

meios, ao passo que a eficácia preocupa-se em atingir os objetivos organizacionais. 

No âmbito estatal, todavia, os conceitos de eficiência e eficácia organizacionais devem 

necessariamente assumir um conteúdo diferenciado, ou como explicitado por Catalá (2007, p. 

299), seria necessário transcender as noções convencionais de eficiência e de eficácia (embora 

sejam muito importantes) e concentrar-se no que se poderia chamar de capacidade para fazer 

com que o futuro tome o rumo desejado. Este é o principal objetivo da melhoria das políticas 

públicas. 

Ou como categorizado por Meirelles, (2010, p. 98) o que se impõe a todo agente 

público é que realize suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Seria 

para o autor o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.  

Em síntese, no âmbito público o resultado da eficiência não pode ser avaliado com 

base exclusivamente nos produtos de um programa governamental ou nos de uma 

determinada empresa estatal, mas sim em relação aos seus impactos qualitativos e 

quantitativos.  

A análise sobre o princípio da eficiência passa, necessariamente, pela verificação da 

efetividade, atualmente incorporado ao conceito ora em discussão, ou seja, se foi gerado um 

impacto transformador da realidade para o público-alvo do programa, tendo sido satisfeitas 

suas necessidades, sendo o público-alvo não só o cidadão/usuário atingido diretamente pelas 

ações, mas toda a coletividade, inclusive as gerações futuras. 
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Efetividade, pois, diz respeito aos resultados que uma ação traz em benefício da 

população; consiste em averiguar a real necessidade de determinadas ações estatais, deixando 

claro que setores são beneficiados em detrimento de outros atores sociais.  

Bresser Pereira e Spink (2006, p. 11-12), afirmam que, para efetivamente ser capaz de 

atender as demandas crescentes da sociedade, é preciso que o Estado se reorganize, e para 

tanto é necessário que adote critérios de gestão capazes de reduzir custos, buscar maior 

articulação com a sociedade, definir prioridades democraticamente e mostrar resultados.  

Como visto, o artigo 37 da Constituição Federal prescreve a eficiência como um 

princípio constitucional a ser respeitado e seguido pela administração pública. Como assinala 

Moraes (2004, p. 286), porém, eficiência no serviço público compor-se-ia das seguintes 

características básicas: direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do 

bem comum, imparcialidade, neutralidade, transparência, participação e aproximação dos 

serviços públicos da população, eficácia, desburocratização e busca da qualidade. 

Tal como ressaltado por Campos (2005, p.23), o princípio da eficiência, assemelhado 

ao da efetividade e nos termos de sua complexidade, portanto, deve ser observado pelos 

órgãos e entidades da administração pública, priorizando os meios e procedimentos 

administrativos e resultados finais de suas ações. 

Cabe também considerar como a avaliação da gestão pública pode constituir-se em 

ferramenta poderosa do exercício das atribuições e competências da administração pública, 

avaliação conceituada por Garcia (1997, p. 25-27) como sendo uma operação na qual é 

julgado o valor de uma iniciativa organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão 

comparativo previamente definido. Em outros termos definidos pelo autor, “avaliação 

corresponde ao ato de determinar valor e importância a alguma coisa. É exercer julgamento 

sobre ações, comportamentos, atitudes ou realizações”. Ou seja, avaliar não significa apenas 

medir, mas julgar a partir de um referencial de valores e estabelecer o confronto entre 

situações ou, como o próprio Garcia afirma, trata-se de “confrontar a situação atual com a 

ideal, o possível afastamento dos objetivos propostos, das metas a alcançar, de maneira a 

permitir a constante e rápida correção de rumos, com economia de esforços (de recursos) e de 

tempo”. 

Complementando a categorização iniciada, Penna Firme diz que: 
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As verdadeiras avaliações são aquelas que subsidiam decisões, que 

procuram resolver preocupações e problemas dos que conduzem 

políticas, programas e projetos, que examinam e julgam a ação 

governamental e que se dirigem, também, ao usuário/beneficiário, 

concentrando-se nos valores e necessidades sociais (1994, p.7). 

 

Em regra geral, na administração pública o desempenho refere-se à realização de 

compromissos assumidos e ao cumprimento de suas competências inerentes, ou como explica 

Garcia, (1997, p. 40) trata-se do “resgate do compromisso de execução de uma programação 

formalmente estabelecida como desejável e factível, a partir de parâmetros confiáveis 

surgidos da aplicação do conhecimento técnico-científico sobre a experiência prática”.  

De toda forma, as avaliações requerem juízos de valor, notadamente quanto à 

verificação da consecução do elemento legitimidade, visando uma melhor orientação para o 

decurso da atividade administrativa investigada. Por isso devem ser ágeis e permanentemente 

acompanhar o processo de implantação de ações para o alcance dos objetivos societários, que 

podem se defasar, sendo necessário criticá-las também de forma permanente.  

 

1.5.     A (DES) CONTINUIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A descontinuidade administrativa é uma das características marcantes do setor 

público, responsável pelo desperdício de dinheiro público, dentre outras razões. 

Mas o que vem a ser essa prática tão característica da administração pública? 

A descontinuidade administrativa é revelada na interrupção de obras, projetos, 

programas e na reversão de prioridades e metas, quando ocorre uma mudança de gestão na 

esfera municipal, estadual ou federal. 

Tais rupturas são normalmente julgadas indesejáveis, pois resultam na perda de 

conhecimento acumulado (ou memória institucional), na reversão de avanços, na 

desmotivação por parte dos envolvidos, e também num provável desperdício de recursos 

públicos investidos. 

Como ensina Nogueira (2006, p.1), não se pode afirmar que a questão da continuidade 

e descontinuidade administrativa na gestão pública seja nova. De acordo com o autor, já em 
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1822, o naturalista Auguste de Saint-Hilaire, ao perceber o péssimo estado de conservação de 

uma estrada que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo, comentou que “começa-se qualquer 

empreendimento útil, para logo ser interrompido e abandonado. É mais ou menos assim que 

tudo se empreende neste país”. 

Spink, autor pioneiro a se debruçar sobre essa questão, a partir da análise de dois 

estudos de caso em organizações públicas, elabora uma primeira definição do problema: 

A expressão ‘continuidade e descontinuidade administrativa’ refere-se 

aos dilemas, práticas e contradições que surgem na Administração 

Pública, Direta e Indireta, a cada mudança de governo e a cada troca 

de dirigentes. Como fenômeno, manifesta-se pelas consequências 

organizacionais de preencher um sem números de cargos de 

confiança, explícita ou implicitamente disponíveis para distribuição no 

interior das organizações públicas (1987, p.57). 

Sua origem seria, assim, organizacional, ligada ao paradigma político enraizado na 

vida pública brasileira, simbolizado nos conceitos de cargo de confiança e homem de 

confiança. 

O primeiro caso estudado traz o retrato clássico da descontinuidade administrativa. Foi 

feito em uma organização de serviços em nível federal, com um corpo técnico de 100 

funcionários, marcado pela mudança de pessoas no nível da Diretoria (Spink, 1987, p.59). 

Diante das constantes trocas, as reações da equipe técnica, composta por um corpo 

estável, passam pela acomodação (obedecem cegamente às ordens dos novos chefes), pelo 

niilismo (fazem o mínimo necessário e tudo questionam), e pela “fuga criativa” (desenhando 

realidades alternativas e tentando colocá-las em prática de forma invisível na instituição e fora 

dela). 

O autor ainda relaciona a questão da descontinuidade com a cultura organizacional, 

mostrando como uma é influenciada pela outra. 

Já o segundo caso de Spink (1987, p.61), realizado em uma organização bem maior, 

em nível estadual, traz como singularidade a vontade declarada pela direção, de buscar 

mecanismos de preservação da continuidade administrativa, independentemente das 

mudanças da administração superior. 
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Um dos primeiros passos nessa busca foi identificar se haveria ligação entre o conceito 

de “ciclo de governo” e a questão da continuidade. 

Essa situação alterna períodos de “trabalho conjunto”, nos anos intermediários de 

governo , quando é possível fazer e implementar planos, com o início e o fim do mandato, 

caracterizados pela falta de confiança e conhecimento e da pouca capacidade de influência da 

diretoria (SPINK, 1987, p. 62). 

Outro ponto identificado pelo autor como relevante para o entendimento da questão foi 

a existência de feudos, entendida como uma característica marcante da empresa. As diferentes 

áreas utilizavam-se da descontinuidade como justificativa para oferecer diferentes narrativas 

organizacionais aos novos diretores, resultando em visões fragmentadas, levando à perda da 

memória institucional e à desestabilização dos funcionários. 

Nas palavras de Spink (1987, p.63), refletindo se, de fato, diversas situações e 

problemas enfrentados era consequência da descontinuidade administrativa, como parecia ser 

o caso do discurso criado pelas diferentes áreas, constata que de certa maneira a instituição se 

adapta a uma situação de descontinuidade, criando uma cultura de subserviência ou 

independência. 

Por óbvio o cotidiano da administração pública está longe de ostentar o suposto 

saudável equilíbrio entre estabilidade e mudança. Assim, os funcionários de um lado, 

costumam ressaltar o quanto as novas prioridades representam uma ruptura na prática 

existente, e os políticos, de outro lado, tendem a ressaltar o imobilismo, a falta de espaço para 

inovações, a resistência às mudanças e a rigidez das estruturas burocráticas. 

Este ponto representa o que Spink (1987, p.64) chamou de “paradoxo democrático” da 

questão da continuidade e descontinuidade administrativa. Ainda que a descontinuidade seja 

normalmente entendida como um fenômeno indesejado, ela representa em si, também a 

possibilidade de alternância de poderes, o que está no cerne do jogo democrático e espera-se, 

poderá ser demonstrado ao final deste estudo. 

A paralização de projetos, não só resulta na perda de tempo, energia e dinheiro 

público, como também traz uma repercussão negativa no corpo de funcionários e na 

sociedade, gerando desinteresse, insatisfação e desilusão. 
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Ainda assim, frente às entrevistas realizadas pela pesquisadora, apontam que o quadro 

de empregados da Companhia, diante das constantes reorganizações e alterações de direção, 

mostraram-se guardiões da continuidade administrativa e organizacional, ajudando a 

assegurar um mínimo de continuidade aos trabalhos desenvolvidos, mesmo com as mudanças 

de prioridades ocorridas no alto escalão. 

De qualquer sorte, a descontinuidade afeta, sem dúvida, a capacidade de planejar em 

longo prazo, e imagina-se que, talvez, a maturidade política possa revelar uma forma de 

garantir a continuidade administrativa do setor público, com medidas que possibilitem 

aprimorar projetos iniciados, completar os inacabados, corrigir distorções, respeitando sempre 

a população beneficiária dessa continuidade. 
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CAPÍTULO II 

OS PERCURSOS DA PESQUISA 

2.1..     CARACTERIZAÇÃO E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Para atingir os objetivos, foi realizada uma pesquisa de natureza predominantemente 

qualitativa que Richardson vê como: 

Uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 

social. [...] Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento de particularidades do comportamento 

dos indivíduos (1999, p.80). 

Ao empregar uma metodologia qualitativa, objetiva-se descrever a complexidade do 

problema suscitado, analisando os processos dinâmicos da realidade. Ou, como dito por 

Triviños, (1994) nesses casos a pesquisa passa a ter o pesquisador como instrumento-chave, 

preocupado com o processo de seu desenvolvimento e significado. 

Godoy (1995, p. 60) por sua vez, elucida que a pesquisa qualitativa é composta de 

multimétodos e utiliza diversas fontes de informação. No caso presente, basicamente, a 

pesquisa conta com estudos exploratórios, com base documental primária que, espera-se, 

permitirá compreender as instituições envolvidas no processo em estudo e avaliar as 

características dos trabalhos desenvolvidos pela RMF. 

De acordo com Godoy essa forma de análise compreende o método indutivo de 

enfoque: 

Como os pesquisadores qualitativos não partem de hipóteses 

estabelecidas a priori, não se preocupam em buscar dados ou 

evidências que corroborem ou neguem tais suposições. Partem de 

questões ou focos de interesse amplos, que vão se tornando mais 

diretos e específicos no transcorrer da investigação. As abstrações são 

construídas a partir de dados, num processo de baixo para cima. 

Quando um pesquisador de orientação qualitativa planeja desenvolver 

algum tipo de teoria sobre o que está estudando, constrói o quadro 

teórico aos poucos, à medida que coleta os dados e os examina (1995, 

p.61). 
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Nesse passo, o estudo de caso como método de estudo surge do desejo de 

compreender um fenômeno social complexo – a RMF enquanto forma de organização e 

planejamento territorial – e permitir que a pesquisa retenha as características mais 

significativas do evento ocorrido. 

Para Yin: 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

não são claramente evidentes (2010, p.39). 

Algumas categorias básicas de classificação documental foram preliminarmente 

definidas, uma vez determinado que os instrumentos para a coleta de dados seriam os 

documentos de arquivo e algumas entrevistas do tipo semiestruturadas, com o intuito de 

esclarecer fatos significativos para a pesquisa que por ventura ficassem obscuros. 

Conforme Mendonça, na pesquisa documental: 

[...] os documentos são considerados fontes estáveis e riquíssima de 

informação, pois permitem repetidas consultas segundo diferentes 

pontos de vistas e sua análise não exige a presença ou interação com 

os sujeitos implicados. Representam fragmentos da realidade social e 

refletem a conjuntura política e social em que foram produzidos. Por 

isso mesmo, podem revelar opiniões, crenças, formas de atuar, de 

viver e pensar e merecem ser pesquisados, de acordo com sua 

pertinência em relação ao tema em estudo (2008, p.37). 

À medida que a sociedade se desenvolve, e se torna mais organizada, cresce o número 

e diversidade de atividades humanas, reunindo, conservando e sistematizando a informação 

em diferentes suportes. Com o aumento do número de documentos que registram seus feitos, 

maior é a quantidade e a necessidade de guarda e conservação. Os arquivos são responsáveis 

pela guarda e tratamento dessas unidades documentais, em sua definição clássica; logo, a 

diferença entre os documentos de arquivo e outros documentos se encontra na função 

desempenhada pelos primeiros dentro do seu contexto, seja dentro das atividades de uma 

organização ou em seu caráter probatório.  Os arquivos institucionais representam conjuntos 

orgânicos que resultam de atividades administrativas. 

O nível de análise adotado na pesquisa foi essencialmente temático, lastreado por uma 

análise abstrata sobre o tema, mas também foi organizacional e concreto, na medida em que 
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se estudou a realidade correspondente vivenciada no âmbito da RMF, diretamente relacionada 

às atividades por ela desenvolvidas e seus possíveis impactos transformadores da realidade. 

A partir então da análise de 7 metros lineares de documentos (cerca de 30 caixas de 

arquivo), foi elaborada uma classificação prévia e estabelecido um quadro de arranjo dos 

documentos, como se verá nos Capítulos III e IV. 

Ainda, foram realizadas quatro entrevistas semiestruturadas, sendo duas com 

empregados da CODESC, uma com a Presidente do Conselho de Desenvolvimento e a outra 

com o Superintendente da RFM à época. 

As entrevistas serviram para elucidar dúvidas ou pontos obscuros, que não puderam 

ser esclarecidas com a pesquisa documental, servindo para dar o suporte necessário à 

descrição mais fiel da trajetória da Região Metropolitana de Florianópolis, além de corroborar 

com as análises carreadas. 

Geralmente a entrevista é indicada para buscar informações sobre fatos ou 

complementar informações sobre fatos ocorridos que não puderam ser observados pelo 

pesquisador, lembrando que as informações coletadas são sempre versões sobre fatos ou 

acontecimentos. Assim, por meio das entrevistas realizadas, tem-se algumas versões sobre o 

tema estudado. 

Elaborou-se um protocolo de entrevista, com questões alternativas e/ou 

complementares (ver anexo 4), diante do qual os entrevistados foram esclarecidos sobre os 

objetivos da pesquisa, e convidados a assinar o termo de “Consentimento para Gravações” 

constante dos Anexo desta, conforme as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEPSH da UDESC, em cumprimento aos termos da 

Resolução n.º 466/2012 e 251/1997, do Conselho Nacional de Saúde. 

Autores como Triviños (1987) e Manzini (1990/1991) têm tentado definir e 

caracterizar o que vem a ser uma entrevista semiestruturada. 

Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos às novas hipóteses surgidas a partir das 

respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. 
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Ela “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações (1987, p. 152). 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está focalizada em um 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias imprevisíveis da entrevista. Para o autor, esse 

tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas.  

Um ponto sobre o qual ambos os autores concordam é a necessidade de perguntas 

básicas e principais para atingir o objetivo da pesquisa. Dessa forma, Manzini (2003) salienta 

que é possível um planejamento da coleta de informações por meio da elaboração de um 

roteiro com perguntas que atinjam os objetivos pretendidos. O roteiro serviria, então, além de 

coletar as informações básicas, como meio de o pesquisador se organizar para o processo de 

interação com o informante. 

A gravação das entrevistas realizadas está apresentada em anexo, compondo o CD-

ROM encartado neste trabalho, com exceção da primeira entrevista (E1), a qual apresentou 

problemas de áudio.  

 

2.2..     PROCEDIMENTOS DE PESQUISA E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Quando se pensa em um plano de classificação, é necessário que seja considerada a 

precisão e a agilidade no momento da recuperação da informação. A opção por um ou outro 

critério de classificação pode ser decisiva. Lopez (1999, p.63-64) apresenta como 

modalidades de classificação, visando a manutenção da organicidade dos acervos, a estrutural 

e a funcional.  O arranjo estrutural baseia-se na estrutura da organização (ou organograma) 

que produziu o documento, e apesar de ser mais adotado em razão da facilidade de apenas 

seguir a um organograma, apresenta problemas como o das mudanças eventuais nesses 

organogramas. Aqui, se terá como base o organograma da CODESC em data de 1998, 

reformulado para receber as Superintendências das RMs. 
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O arranjo funcional, por sua vez, não supõe relação direta entre a estrutura e as 

funções desenvolvidas pela entidade e entende a estrutura como mutável, sendo o que mais 

atende ao critério da proveniência. O critério funcional tem, no entanto, um mínimo de 

subjetividade, afinal, as séries são arbitrariamente escolhidas de acordo com o quadro de 

funções do qual os documentos fazem parte (BARBIERI, 2013, p.7). 

Troitiñe-Rodriguez parece defender a opção por um critério tipológico de classificação 

ao afirmar que  

O tipo documental pode ser adotado como parâmetro para o 

reconhecimento de outros documentos com características 

semelhantes de produção e tramitação, tornando-se um importante 

referencial, capaz de promover por meio de sua adoção no processo 

classificatório a reunião de unidades documentais. Nesse sentido, 

entende-se o tipo documental como uma estrutura básica a ser 

utilizada no registro de uma atividade específica (2012, p.251). 

Lopez (1999, p. 68), por sua vez, defende que separar documentos por tipo ou espécie 

documental “não garante, necessariamente, sua contextualização com a atividade produtora, 

pois não associa a série a uma função ou atividade”. Para ele, a classificação por assunto 

permite desenvolver uma hierarquia e repetir espécies ao longo de atividades distintas, 

quando, na opção por um critério tipológico, pode haver confusão no momento do 

arquivamento, supondo a existência de uma mesma espécie ou tipo em diferentes setores de 

trabalho de uma mesma organização.  

Em relação ao uso de critérios para um mesmo nível de classificação, Sousa esclarece 

que: 

Podem ser utilizados quantos princípios de classificação forem 

necessários. Entretanto, deve-se usar um de cada vez. Por exemplo, se 

o primeiro nível de divisão de um conjunto documental (fundo) é a 

função, esse conjunto terá independente da denominação, unidades de 

classificação agrupadas a partir da função. Não se deve misturar em 

um único nível unidades baseadas em princípios diferentes, pois, 

dessa forma, abrir-se-ia a possibilidade de ter mais de um local para 

classificar o mesmo documento (2007, p.91). 

Na literatura arquivista, entende-se que não existem critérios corretos ou consensos a 

respeito de quais deles devem ser adotados, mas critérios que cumprem exigências arquivistas 

com maior ou menor assertividade para cada acervo. Uma organização flexível, por exemplo, 
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não deve optar por um critério estrutural, enquanto que uma organização com tipos 

documentais variados não deveria optar pelo critério tipológico. 

Contrariando a premissa defendida por Sousa (2007, p.93), segundo a qual se deve 

utilizar apenas um critério para cada nível de classificação, na prática nem sempre isso é 

obedecido. Mais uma vez faz-se necessário ressaltar que a prática, muitas vezes, prevalece 

sobre as regras de classificação estabelecidas na literatura. Por exemplo, em vários casos usa-

se não somente critérios diferentes do estrutural, funcional e tipológico, mais uma mistura de 

critérios de classificação. 

As classificações mistas, dentre outros motivos, são escolhidas para que o plano de 

classificação ou quadro de arranjo supra as necessidades de organização tanto lógica como 

física, isto é, que seja capaz de indicar ao mesmo tempo a localização de um assunto e de 

tipos, suportes ou espécies documentais.  

Como já apontado por Sousa (2007, p.93), é fato que alguns problemas podem surgir 

da opção de classificação mista, como por exemplo: na ocasião de se manter uma série 

tipológica “correspondências expedidas” e uma série funcional “presidência”, o arquivista 

poderia confundir-se ao arquivar uma correspondência expedida pela presidência, que caberia 

em ambas as classes. Além, é claro, de influenciar o princípio da ordem original, haja vista 

que o documento poderia ser guardado em qualquer uma das classes. Fazendo repetidamente 

essas escolhas arbitrárias para guardar documentos em qualquer uma das classes, 

automaticamente ter-se-ia o desrespeito à ordem.  

A opção da pesquisadora foi estabelecer um quadro de arranjo embasado em uma 

classificação mista, ou seja, utilizar o organograma estabelecido pela CODESC, para a 

Gerência de Projetos Especiais e RMF, ambas subordinadas à Diretoria de Planejamento, em 

uma classificação estrutural, temática e por tipologia documental. 

Todos os documentos relativos à RMF que estavam no Arquivo Permanente da 

Companhia foram selecionados, separados e extraídos do Arquivo. 

O início do trabalho se deu pela abertura das caixas e separação de todos os 

documentos. Foi mantida a ordem inicial original. No entanto, à medida que as caixas foram 

sendo abertas e os documentos lidos, numerados e arranjados por assunto, percebeu-se que 
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havia várias cópias do mesmo documento. A opção foi separar os documentos de acordo com 

a estrutura da Empresa, ou seja, seguiu-se o organograma da Companhia (Figura 1). 

Quando se realiza o diagnóstico de um arquivo, o primeiro passo é estudar sua 

organização, seu organograma e a produção documental.  

Conforme ensina Pazin: 

O processo de organização do arquivo de qualquer instituição implica 

a realização de diversas etapas que possibilitem a compreensão e 

codificação dos documentos em diversos níveis, desde seu 

reconhecimento (diagnóstico da produção documental), passando pela 

inclusão de cada tipo documental numa lógica de organização 

(classificação), até o estabelecimento de critérios de valoração, 

visando determinar a preservação ou eliminação dos documentos 

(avalição) (2005, p.5). 

O primeiro contato da pesquisadora com o seu objeto de estudo, foi a parte mais 

delicada do processo de coleta e análise dos dados, sendo a sua principal atividade a leitura 

dos documentos, um a um. Nesse sentido, a compreensão da instituição e dos documentos 

produzidos ou acumulados estava intimamente ligada ao sucesso do trabalho. 

As informações gerais sobre uma instituição podem ser encontradas em estatutos, 

contratos sociais, normas de funcionamento, organogramas e outros documentos que 

demonstrem os objetivos e a estrutura organizacional da instituição (PAZIN, 2005, p.9). 

Ele ensina que a criação e acumulação de documentos por uma instituição ocorrem 

sempre de acordo com as atividades e funções por ela exercida, e para compreender o seu 

arquivo, é preciso compreender quem o produziu. Nesse sentido, a pesquisa da história 

administrativa da instituição é fundamental para o entendimento de suas funções e atividades, 

fornecendo o contexto da produção documental. 

Concluído o estudo da instituição, passou-se ao estudo do documento, ou seja, a leitura 

cuidadosa de cada documento para verificar a entrada que lhe será atribuída, a existência de 

antecedentes, ou a necessidade de serem feitas referências cruzadas. Esta etapa se chama 

“classificação”, e fundamenta-se, basicamente, na interpretação dos documentos. 

Em suma, todos os documentos de, para, assunto ou acontecimento, foram 

classificados sob o mesmo título e acondicionados juntos, formando assim uma unidade ou 

fundo documental, separado dos demais que tratam de generalidades. 
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Como o objetivo principal deste estudo é a investigação das ações desenvolvidas pela 

RMF no citado período por meio do inventário analítico do seu Acervo, os itens documentais 

foram separados da seguinte forma: 

Primeiramente foram reunidas todas as atas de reuniões, separando-as por Câmaras e 

então pelas atas das reuniões do Conselho da RMF. A partir da leitura e análise desses 

documentos foi possível entender como o trabalho era desenvolvido. Os projetos oriundos da 

Gerência de Projetos Especiais da CODESC, os projetos propostos pelo Conselho de 

Desenvolvimento da RMF, a constituição e funcionamento das Câmaras, a Superintendência 

da RMF, a Diretoria da CODESC e o Governo do Estado. 

Passou-se então a reunir a documentação por assunto de cada “Setor ou Área” da 

estrutura montada dentro da CODESC para a gestão da Região Metropolitana. A organização 

estrutural e funcional foi adotada para a organização dos documentos, por facilitar a análise 

do conteúdo dos documentos para a execução do estudo pretendido.  

O volume de documentos organizados e avaliados somam 7 (sete) metros lineares, 

acondicionados em 30 caixas. A documentação foi ordenada e acondicionada em caixas-

arquivo, numerada sequencialmente, em uma codificação alfa/numérica (RMF 01). O arranjo 

físico segue apenas essa ordem. 

Para facilitar a pesquisa, foi elaborado um inventário analítico com descrição 

exaustiva das unidades documentais. Alguns campos da descrição foram padronizados com 

base na NOBRADE- Norma Brasileira de Descrição. No entanto, não se pode afirmar que ela 

foi seguida com rigidez. São eles: título, autor, unidade produtora, local e data. A descrição 

foi elaborada com leitura rigorosa. As unidades documentais foram numeradas a lápis, sempre 

no canto superior direito do documento. A codificação consta do número da caixa, separado 

por barra e o número do item dentro da caixa. Exemplo: RMF 09/02, ou seja, o documento é o 

de número 2, dentro caixa RMF09. Foram reunidos originais e cópias no mesmo invólucro. 

Esse arranjo foi realizado estritamente mediante o levantamento do fundo documental 

da RMF; das informações contidas nos documentos institucionais, originais, em sua maioria, 

produzidos pela RFM ou que versavam sobre o tema em questão, após o necessário 

ordenamento e classificação, aí incluídos, dentre outros: 
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i) informações provenientes de publicações na imprensa em geral e originárias de 

publicações da própria RFM, entre 1998 e 2007;  

ii) os marcos legais e as normas infra legais pertinentes ao tema;  

iii) arquivos oficiais da CODESC;  

iv) relatórios técnicos produzidos pela RMF. 

A partir de tal pesquisa, pretende-se esboçar um quadro consolidado, com o auxílio do 

método de análise de conteúdo, acerca das atividades da RMF e seus resultados, 

representando uma amostra que se considera razoável para o alcance dos objetivos propostos. 

A sistematização dos dados coletados, por sua vez, foi procedida concomitantemente à 

coleta, permitindo que o pesquisador pudesse identificar lacunas e contradições nos dados e 

esclarecer as incongruências.  

É importante dizer que os dados textuais foram analisados com interferência da 

subjetividade da pesquisadora, já que não foi possível simplesmente descrever algo sem a 

participação desse elemento, e que no caso tal subjetividade exigiu uma constante reflexão 

pessoal sobre as informações obtidas e sobre as contradições a elas inerentes. 

Empregou-se a técnica da análise de conteúdos com base nos termos do que preconiza 

Bardin (1977, p. 95), visando obter indicadores que permitiram realizar a inferência de 

informações essencialmente a partir da base documental de pesquisa, as três fases descritas 

em sua obra: “a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados e a 

inferência de interpretação”.  

A análise compreende cinco etapas, quais sejam: 

i) preparação das informações e ordenamento da documentação – obtidas a partir do 

levantamento das caixas existentes no Arquivo Permanente da CODESC, relativos ao período 

de 1998 a 2007, codificando-os;  

ii) unitarização ou transformação do conteúdo em unidades – constituindo unidades de 

registro individualmente definidas, no caso compreendendo as características de temas 

selecionadas por área (habitação, pesquisa e desenvolvimento, jurídico e tributário, 

desenvolvimento social, transporte coletivo e integrado, planejamento urbano, turismo 

integrado, resíduos urbanos e outros, também codificando-os e, posteriormente, consolidando-

os em unidades de contexto visando delinear os limites de análise; 
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iii) categorização ou classificação das unidades em categorias, agrupando os dados e 

classificando-os por analogia ou semelhança, segundo critérios previamente estabelecidos e 

originando categorias temáticas; 

iv) interpretação – compreensão do fenômeno estudado a partir do conteúdo dos dados 

e das categorias de registro, qualitativamente aprofundando a análise sobre o objeto da 

pesquisa.  

v) descrição – comunicação do resultado do trabalho. 

Fica reafirmado, assim, que a análise proposta pretende ser crítica da realidade atual e 

especulativa acerca da deflagração de sua reformulação e aperfeiçoamento, notadamente em 

defesa da preservação do interesse público. 

Finalmente, cabe destacar que a dissertação se preocupou, essencialmente, em analisar 

um caso reconhecível e definido, qual seja a trajetória da RMF, suas atividades e os planos e 

projetos levados a efeito. 

31  
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CAPÍTLO III 

A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA RMF E OS PROJETOS 

Para dar conta da classificação dos achados da pesquisa nas caixas de documentos, 

conforme já foi dito, foi preciso fazer uma análise um a um dos documentos. Entretanto, estes 

documentos não diferenciavam o que era unicamente relacionado à RMF e o que era 

pertencente a Gerencia de Projetos Especiais da CODESC. Os projetos existentes nestas duas 

instâncias eram subordinados à Diretoria de Planejamento da CODESC e, nesta condição 

eram encaminhados segundo pertinência e interesse para um ou outro setor. Mais adiante será 

apresentado o organograma da CODESC, onde esta situação ficará mais clara.  

Assim, esta pesquisa separou/classificou os documentos para sua análise conforme o 

índice abaixo, que será apresentado um a um, na sequência. 

3.1      ÍNDICE DO QUADRO DE ARRANJO DA PESQUISA 

3.1.1    A CODESC 

3.1.2    A Diretoria de Planejamento 

3.1.3    A Gerência de Projetos Especiais 

3.2       A REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS 

3.2.1    O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis 

3.2.2    A Superintendência da Região Metropolitana de Florianópolis 

3.2.3    As Câmaras Setoriais 

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina – CODESC³ foi criada 

pela Lei 5.089, de 30.04.1975, como sociedade de economia mista, integrando a  

administração indireta do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda. 

Em 1998, ano de criação das Regiões Metropolitanas, assim se apresentava a estrutura 

administrativa e organizacional da CODESC, segundo o Estatuto Social, que acomodou as 

Superintendências das regiões Metropolitanas do Estado dentro da Diretoria de Planejamento, 

conforme se pode ver no quadro abaixo e em seu organograma: 

 



52 

 

 

 

 

Figura 1 - Organograma da CODESC/RMF 
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3.1.2    A Diretoria de Planejamento - DIPLA 

O importante aqui é destacar as atribuições e competências, da Diretoria de 

Planejamento, definidas no Estatuto Social da Companhia: 

Compete à Diretoria de Planejamento: 

i) planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as 

atividades relativas ao Planejamento e a execução de Projetos; 

ii) supervisionar as atividades das Superintendências das Regiões 

Metropolitanas, assinando inclusive em conjunto com o 

Superintendente os documentos que impliquem na participação 

direta da Companhia; 

iii) propor a estratégia e a política operacional da Companhia, em 

observância as diretrizes do Governo do Estado; 

iv) coordenar a elaboração dos relatórios trimestrais, semestrais e 

anuais;  

v) coordenar e supervisionar a elaboração do orçamento anual e 

plurianual;  

vi) baixar Ordens de Serviço aprovadas pela Diretoria Executiva 

normatizando procedimentos relativos as atividades de 

Planejamento e de Execução de projetos; 

vii) substituir no impedimento deste o Diretor Administrativo e 

Financeiro; e, 

viii) desenvolver outras atividades que lhe forem acometidas pela 

Diretoria Executiva e/ou Presidência Executiva. 

 

Além dessas competências, conforme indica a descrição das atividades, por área, em 

seu Manual de Organização da CODESC do ano de 1998, competia à Diretoria de 

Planejamento, especificamente com relação às Regiões Metropolitanas: 

i) preparar a agenda, secretariar as reuniões e redigir as atas do 

Conselho de Desenvolvimento das RMs; 

ii) articular a formação de Câmaras Setoriais, coordenar e 

assessorar o desenvolvimento de suas atividades; 

iii) participar como membro efetivo de uma ou mais das Câmaras 

Setoriais já existentes, auxiliando na realização e 

encaminhamento de estudos e emissão de pareceres; 

iv) conduzir pesquisas e estudos de viabilidade socioeconômica de 

projetos, participando de análises para definir a viabilidade de 

formalização de parcerias com outras entidades governamentais 

(municipais, estaduais e federais), e/ou com a iniciativa privada, 

para o alcance dos objetivos da empresa; elaborar relatório anual 

de atividades da empresa; 

v) emitir pareceres e assessorar a implantação e desenvolvimento 

de planos, programas e projetos;  

vi) conduzir palestras sobre desenvolvimento e planejamento 

urbano;  
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vii) elaborar o planejamento e o orçamento da empresa; e 

estabelecer contatos com instituições congêneres para atrair 

parcerias que venham de encontro aos objetivos da empresa, 

visando promover o desenvolvimento do Estado. 

 

3.1.3    A Gerência de Projetos Especiais - GEPRE 

Compete à Gerência de Projetos Especiais: 

i) planejar, programar, dirigir, coordenar e controlar à execução 

das atividades pertinentes nas áreas de Planejamento e de 

Projetos Especiais da Companhia; 

ii)  coordenar e executar as atividades de planejamento, incluídas 

as tarefas de apoio e acompanhamento do planejamento 

estratégico do Governo do Estado; 

iii)   programar e coordenar as atividades de planejamento da 

Companhia; 

iv)   apoiar, colaborar e acompanhar o planejamento das empresas 

controladas; 

v)   dirigir e executar as atividades relativas ao desenvolvimento de 

projetos; 

vi)   desenvolver ações visando formar parcerias com o setor privado 

para criar, dirigir e implementar projetos autossustentáveis; 

vii)   planejar, programar, organizar, dirigir, coordenar e controlar a 

execução das atividades relativas ao desenvolvimento de 

projetos; 

viii)   acompanhar e avaliar a implantação de projetos desenvolvidos 

pela Companhia, relatando eventuais defasagens e propondo  

medidas corretivas; 

ix)   promover estudos de natureza socioeconômico que visem o 

desenvolvimento do Estado; 

x)   articular-se com órgãos da administração direta e indireta 

municipal, estadual e federal que possam auxiliar através de 

parcerias no desenvolvimento de suas atividades; 

xi)   desenvolver outras atividades de natureza técnica estabelecidas 

pela Diretoria Executiva; 

xii)   participar de foros, comitês e de grupos de trabalho 

multidisciplinares, que visem o desenvolvimento sociocultural e 

econômico do Estado em conformidade com o Estatuto da 

Companhia; e, 

xiii)   realizar, coordenar e participar de conferências, seminários e 

eventos. 

 

Os documentos pesquisados mostram as seguintes áreas de atuação da GEPRE, à 

época, que por vezes, mesclavam-se com as atividades da RMF, como se pode verificar da 

inserção desses projetos nas atividades da RMF, quando estes se aplicavam à Região da 

Grande Florianópolis, quais foram:  

1) Loteria do Estado de Santa Catarina 
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2) Planejamento Estratégico Regional 

3) Sistema de Dados de Informações Estratégicas 

4) Sapiens Park 

5) Rede de Lojas “CODESC – Loterias e Serviços” 

6) Portal Eletrônico de Compras Públicas do Estado de Santa Catarina 

Pode-se imaginar que tais programas se destacaram, tanto por sua relevância para o 

desenvolvimento regional, por sua complexidade ou área de abrangência, quanto por terem 

crescido sobremaneira até os dias de hoje, como o Sapiens Park, por exemplo, valendo aqui 

deter-se um pouco mais sobre eles, dissertando conforme constam de relatórios de atividades 

da Companhia, com o intuito de demonstrar como, por vezes, as atividades da GEPRE se 

misturavam e confundiam com as atividades desenvolvidas pela RMF, e em especial naqueles 

projetos ou programas mais diretamente ligados à Região Metropolitana de Florianópolis. 

1) Loteria do Estado de Santa Catarina 

Da atividade de autorização, controle e fiscalização dos jogos lotéricos, advinha, à 

época, todo o recurso financeiro da Companhia. 

O serviço de loterias operacionalizado pela CODESC, através das autorizações 

concedidas, empregava 1.600 pessoas diretamente, e foi responsável pela geração de outros 

2.000 empregos indiretos. No ano de 2001, foram iniciadas as operações de duas empresas de 

capital estrangeiro para montagem e produção de equipamentos e componentes de jogos 

consolidando o Estado de Santa Catarina como polo de referência no setor. 

Ao total, foram emitidas 282 autorizações, sendo 117 de vídeo loterias, 25 de loterias 

promocionais, 33 de bingos tradicionais, 11 de entidades desportivas, 5 de loterias 

beneficentes, 12 de entidades beneficentes/assistenciais, 52 certificados de licenciamento, 9 

credenciamentos de fornecedores, 5 loterias de números,9 credenciamentos de gráfica, e 3 

concursos de prognósticos. 

Com fundamentação na Lei nº 11.348, de 17 de janeiro de 2000, que dispunha sobre o 

serviço de loterias e jogos de diversões eletrônicas, a Empresa deveria, além de desenvolver 

projetos estratégicos de desenvolvimento para o Estado, destinar parte dos seus recursos para 

o Desenvolvimento da Política Estadual de Assistência Social e de Fomento ao Desporto. 
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Conforme os relatórios da Companhia foram destinados recursos aos programas e 

projetos de Assistência Social para 118 entidades, de 89 municípios do estado catarinense, 

num montante de R$1.141.457,00. Para o Fundo Estadual de Assistência SOCIAL- FEAS, o 

valor foi de R$666.750,00, totalizando R$ 1.808.207,00. Para as entidades de Administração e 

Prática Desportiva foram destinados R$ 217.387,00 e para o Fundo de Desenvolvimento do 

Desporto de SC- FUNDESC o valor de R$ 1.255.000,00, totalizando R$1.472.387,00, 

gerando um total de recursos repassados de R$ 3.280.594,00. 

Dados Financeiros em Out/2002 

RECEITA BRUTA DESPESA 
CAPACIDADE DE 

INVESTIMENTO 

R$ 2.400.000,00 R$ 1.900.000,00 R$ 500.000,00 

Tabela 1 – Dados Financeiros CODESC 

Fonte: Banco de dados da CODESC, 2014 
 

 

Recursos Humanos em Out/2002 

FORMAÇÃO 
PÓS-

GRADUAÇÃO 

NÍVEL 

SUPERIOR 
2º GRAU 1º GRAU TOTAL 

Na Empresa 10 17 27 19 73 

À disposição 7 16 34 11 68 

Totais 17 33 61 30 141 
 

Tabela 2 – Recursos Humanos CODESC 

Fonte: Banco de Dados CODESC, 2014. 

 

2) Planejamento Estratégico Regional 

Além da atividade lotérica, e sendo a atividade finalística da Companhia, desenvolver 

projetos estratégicos de Governo, havia sua atuação na área de Planejamento Estratégico 

Regional. 

Tratou-se, conforme se depreende dos documentos constantes da Caixa RMF10, da 

contratação de consultoria para desenvolver um Modelo Conceitual de Planejamento 

Estratégico Regional por decisão do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

de Florianópolis, visando orientar a Região para que esta alcançasse um nível mais elevado de 

desenvolvimento econômico e social. Foram elencados os seguintes temas do Modelo 

Conceitual: 

-  Organização e Gestão do Planejamento Estratégico Regional; 

-  Elaboração de um diagnóstico sobre o Desenvolvimento Regional; 
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-  Construção de uma Visão de Futuro Regional; 

-  Definição de Projetos e de uma Estrutura Permanente de Planejamento. 

A metodologia se aplicaria a todas as Regiões Metropolitanas, já estando em 

apreciação pelos Conselhos de Desenvolvimento das Regiões do Vale do Itajaí e do Norte 

Nordeste Catarinense. 

3) Sistema Banco de Dados de Informações Estratégicas 

Outro Projeto que teria inserção nas Regiões Metropolitanas foi o “Sistema Banco de 

Dados de Informações Estratégicas”. 

O Projeto consistia no uso da tecnologia da informação para desenvolver um Banco de 

Dados visando reunir, consolidar e disponibilizar informações estratégicas para aqueles que 

necessitam apoiar suas decisões em cenários concretos ou projetar cenários como forma de 

definir e avaliar ações planejadas. Dentre seus objetivos, destaca-se a organização as 

informações e as ferramentas de busca para, de forma interativa, facilitar o seu resgate e 

transformação em conhecimento, interagindo com os Planos Estratégicos para as Regiões 

Metropolitanas. 

4) Sapiens Park 

Havia ainda outros três projetos de grande porte sendo desenvolvidos pela área de 

projetos especiais da Companhia, e que teriam relação direta com as RMs. 

Com inspiração no Projeto Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, chamado “Projeto Orla: Fundamentos para Gestão Integrada”, foi criado o Projeto 

“Orla Norte 2010”, que posteriormente passou a se chamar “Sapiens Park”, o qual foi 

concebido para ser um complexo urbano e ambiental, formado por empreendimentos 

turísticos, empresariais, educacionais e de C&T, com vistas ao desenvolvimento sustentado, 

através de um conjunto de serviços diferenciados, um ambiente especial e um conceito de 

aprendizado integrado a entretenimento e aplicação de tecnologia, com abrangência e impacto 

em todo o Estado, e mais diretamente na Região da Grande Florianópolis. 

 Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima- Projeto Orla, surgiu como uma ação O

inovadora no âmbito do Governo Federal, conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente - 

MMA, por meio de sua Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos, e 
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pela Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

buscando contribuir, em escala nacional, para a aplicação de diretrizes gerais de 

disciplinamento de uso e ocupação de um espaço que constitui a sustentação natural e 

econômica da zona costeira, a Orla Marítima. 

O MMA elaborou, em 2002, um Manual de Gestão, para servir de instrumento 

propulsor, incorporando ao contexto da gestão integrada, a visão estratégica de planejamento 

e de busca de identidade local à solução de conflitos, e à manutenção das riquezas naturais, 

culturais e sociais do litoral brasileiro. 

O documento “Fundamentos para Gestão Integrada” apresenta a estrutura e conceitua 

os arranjos político-institucionais, como base para orientar e avançar a descentralização da 

gestão da orla para a esfera municipal. Focaliza a importância do Projeto como estratégia de 

resgate da atratividade desse espaço democrático de lazer, além dos aspectos intrínsecos de 

gestão patrimonial que interagem na sustentabilidade das ações de intervenção propostas 

pelos municípios envolvidos, por meio do incremento de receitas. 

Já o documento “Manual de Gestão” orienta, por meio de linguagem técnica 

simplificada, o diagnóstico, a classificação e a caracterização da situação atual, a composição 

de cenários de usos desejados e respectivas ações de intervenção para alcançá-los. Esse elenco 

de ações consolidou-se em um Plano de Intervenção, que adquiriu legitimidade quando da 

busca de formas efetivas de articulação e parcerias entre o governo e a sociedade, por meio de 

um Comitê Gestor. 

Em nível Estadual, havia uma proposta para que um Programa fosse de 

Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Tecnológico da Região Metropolitana de 

Florianópolis, baseado nos princípios da Economia da Experiência-Sociedade do 

Conhecimento. 

O Sapiens Park seria o Projeto Âncora deste Programa de Desenvolvimento, que 

abrigaria empreendimentos da Economia da Experiência-Sociedade do Conhecimento, isto é, 

seria o Centro Nervoso do Programa, onde seriam desenvolvidas as tecnologias, soluções e 

modelos de negócio da Economia da Experiência. 

5) Rede de Lojas “CODESC – Loterias e Serviços” 

O Projeto de Rede de Lojas – CODESC Loterias e Serviços consistia na implantação 

rede de lojas no Estado de Santa Catarina, com a instalação de no mínimo uma por município, 
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para a comercialização de produtos lotéricos e a prestação de serviços à população 

catarinense. Através de processo licitatório, será concedida permissão à iniciativa privada para 

implantação e exploração das lojas, gerando emprego e renda. 

Dentre seus objetivos estava o de realizar serviços bancários, tais como a abertura de 

contas correntes e poupanças, depósitos e saques através de cartão bancário, o 

encaminhamento de pedidos de empréstimos e financiamentos, a viabilização através da rede 

a comercialização de apólice de seguros, o credenciamento dos revendedores como prepostos 

da BESCOR, a parceria com o BADESC para viabilizar a pulverização do programa de 

microcrédito e outros produtos da agência, além de viabilizar cobranças de água, luz, telefone, 

IPTU, IPVA, ICMS, INSS e demais tributos e taxas federais, estaduais e municipais, 

favorecer a venda de produtos lotéricos autorizados, permitidos ou concedidos pela CODESC, 

efetuar o pagamento de benefícios sociais, como aposentadorias, auxílio desemprego, 

PIS/PASEP, bolsa escola, dentre outros, prestar serviços como a emissão de carnês do INSS, 

carteiras de trabalho, certidões federais, estaduais e municipais. 

Das vantagens decorrentes de sua implantação destaca-se a ampliação do atendimento 

à sociedade catarinense, a geração de aproximadamente 1.150 empregos diretos e de 3.450 

indiretos com a consequente geração de renda, o aumento e/ou substituição da presença do 

BESC, principalmente nos municípios de pequeno porte, fazendo-se presente em todo o 

território catarinense, além de reforçar a presença do Estado nos diversos municípios, 

disponibilizando serviços com qualidade e eficiência.   

6) Portal Eletrônico de Compras Públicas do Estado de Santa Catarina  

O Projeto “Portal Eletrônico de Contas Públicas” previa a implantação de Portal 

Eletrônico para Compras Públicas, visando dotar a administração pública estadual de 

ferramenta moderna e ágil para a realização das compras do Estado, com redução substancial 

de tempo e preço, tornando-o também, um processo extremamente transparente e 

participativo. 

Dentre os objetivos elencados, destaca-se o de dotar as Administrações Direta, 

Indireta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, de um Sistema Eletrônico de 

Compras via sítio na WEB, para a realização de processos de contratação de bens e serviços, 

por meio eletrônico, sob a forma de aquisição direta e nas modalidades de convite e pregão, 

dando total transparência ao processo, com interação “on line” entre instituições públicas, 
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sociedade e fornecedores, respeitadas, entre outras, as disposições das Leis Federais nº 

8.666/93 e alterações posteriores, nº 10.520/02, e Lei Estadual nº 12.337/02, e respectivos 

regulamentos. 

Dos benefícios do projeto destaca-se a transparência na gestão pública. Tal Projeto 

permitiria à sociedade acompanhar a realização de certames para a contratação de bens e 

serviços pela Internet, de forma democrática e universal; a geração de economia na realização 

da contratação de bens e serviços pela Administração Pública, com redução estimada da 

ordem de 20% em relação ao preço de referência, a redução dos custos de estocagem com 

previsão de economia tanto na quantidade de produtos adquiridos quanto na área de 

armazenagem e no número de almoxarifados. Foi considerada uma redução dos 

almoxarifados gerais de cada órgão em 75%, podendo chegar a 100% após um período de 

adaptação, pois cada órgão exerceria controle próprio de estoque. Para os demais 

almoxarifados foi considerada uma redução na ordem de 25%. Com relação ao Fundo 

Rotativo de Material, previu-se uma gradativa redução dos almoxarifados, subsistindo 

utilização mínima. O estoque mantido à época seria absorvido pela agilidade das aquisições 

para as unidades consumidoras, com maior rotatividade das mercadorias, gerando um 

desembolso de recursos mais gradativo por parte da Administração, redução do custo com 

transporte das mercadorias dos almoxarifados centralizados para as unidades consumidoras. 

As mercadorias seriam entregues diretamente nas unidades que requisitassem a contratação de 

bens e serviços. 

Na sequência, ver-se-á, em maior profundidade, a trajetória da Região Metropolitana 

de Florianópolis. 

Antes, porém, faz-se necessário discorrer brevemente sobre a estrutura da RMF, seu 

histórico e composição, para uma melhor compreensão de sua atuação. 
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3.2.     A REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS 

 

Em Santa Catarina, a regionalização do território veio a ser normatizada em 1994 

através da Lei Complementar n° 104, de 04.01.94, que dispôs sobre os princípios de 

regionalização, com suas definições, características e prerrogativas, com inspiração no Plano 

Gama D´Eça (1969-1971), como se verá a seguir. 

A Lei Complementar nº 104, de 04 de janeiro de 1994, dispôs sobre os princípios de 

regionalização do Estado, dentre outras providências. Estabeleceu os princípios para a criação 

e a delimitação das unidades regionais mencionadas na Constituição Estadual em seu art. 114, 

objetivando integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas.  

Ela determina que o Estado desenvolva ação administrativa regionalizada para a 

promoção do planejamento regional voltado para o desenvolvimento sustentável, na busca da 

melhoria de vida da população, e para garantir maior eficiência no desempenho das ações 

públicas: determina a integração entre os níveis federal, estadual e municipal de Governo, 

mediante descentralização, articulação e integração de seus órgãos (art. 2º da LCE nº 104, de 

04/01/94). 

O art. 5º da mesma Lei estabelece: 

O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, 

mediante Leis Complementares, em Unidades Regionais, 

configurando “Regiões metropolitanas, Aglomerações Urbanas e 

Microrregiões”, conforme as respectivas peculiaridades (grifo nosso). 

 

O art. 6º define Região Metropolitana: 

Considerar-se-á “Região Metropolitana” o agrupamento de municípios 

limítrofes a exigir planejamento integrado e ação conjunta, com união 

permanente de esforços para a execução das funções públicas de 

interesse comum dos entes públicos nela atuantes, e que apresentar, 

cumulativamente, as seguintes características: 

I. densidade populacional bruta e/ou taxa de crescimento superior 

à média do Estado, e população igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do Estado
3
; 

II. significativa conurbação; 

III. nítida polarização, com funções urbanas e regionais com alto 

grau de diversidade e especialização; 

IV. alto grau de integração socioeconômica. 

                                                 
3
 O percentual da população foi posteriormente alterado pela Lei Complementar nº 186, de 20.11.99, para 6% 

   (seis por cento). 
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Conforme o art. 3º da referida Lei, são ainda consideradas funções públicas de 

interesse regional: 

I. o planejamento integrado do desenvolvimento regional; 

II. as prestações dos serviços de utilidade pública de: 

a) saúde e educação; 

b) transporte coletivo; 

c) segurança pública; 

d) limpeza pública; 

e) abastecimento d´água; 

f) esgoto sanitário; 

g) abastecimento alimentar; 

h) outros que vierem a ser criados. 

III. exercício do poder de polícia administrativa para: 

a) preservação ambiental; 

b) controle do uso e ocupação do solo; 

c) preservação do patrimônio histórico e cultural; 

d) definição e execução do sistema viário intra-regional. 

IV. utilização de incentivos técnicos e financeiros como estímulo à 

atividade econômica; 

V. imposição de tributos. 

 

No ano de 1998, através da Lei Complementar Estadual nº 162, de 06 de janeiro de 

1998, foram então efetivamente instituídas as três primeiras regiões metropolitanas do Estado 

de Santa Catarina: a Região Metropolitana de Florianópolis, do Vale do Itajaí e do 

Norte/Nordeste Catarinense. 

Assim, decorridos três anos da promulgação da LCE nº 104, de 04/01/1994, foi 

instituída a Região Metropolitana de Florianópolis, com sua respectiva estrutura 

organizacional. 

Ainda que o recorte temporal desta pesquisa tenha sido de 1998 a 2007, a figura a 

seguir representa a trajetória da RMF e suas interrupções, até que tenha sido novamente 

recriada em 2010/2012, e institucionalizada em 2014; estando, portanto, um vigor na data de 

encerramento desta dissertação.  
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Figura 2 – Linha do tempo da RMF 

 

De acordo com o art. 18, §2º da LCE nº 162, coube à CODESC, empresa gestora, a 

responsabilidade de adequar sua estrutura organizacional para receber a Superintendência da 

Região Metropolitana de Florianópolis. 

Apoiada na proposta de legislação metropolitana catarinense de Luiz Felipe Gama´Eça 

(item 20/09), e nos termos do art. 5º, §Único da LCE nº 162, de 06.01.98, a Região 

Metropolitana de Florianópolis envolvia 22 municípios, entre Núcleo e Área de Expansão, 

com 800.468 habitantes (15,01% da população estadual) e abrangia 7.085,60 km² (7,42% do 

Estado). (Fonte: Censo IBGE-2000). 

A LCE nº 162, em seus arts. 5º e 6º, definiu os Municípios que integrariam o Núcleo 

(Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, 

Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de Alcântara), e a Área de Expansão 

(Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha, Garopaba, Leoberto Leal, Major Gercino, 

Nova Trento, Paulo Lopes, Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista e Tijucas), 

porque atendiam às características da densidade populacional, nítida polarização, forte 

integração socioeconômica, em suma, apresentavam perspectivas de desenvolvimento 

integrado, através da complementaridade de funções. 

No ano de 2010, os Municípios de Florianópolis, São José, Palhoça, e Biguaçu, 

ocupavam cerca de 21,3 % da área total da Região Metropolitana (área total da RMF = 

7.114,101 km²). Eram 881.108 habitantes só na Grande Florianópolis, sendo 219.804 em São 
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José e imediações, 68.435 em Biguaçu e imediações, e 171.675 e imediações (IBGE, Censo 

2010). 

 

 

 

 
 

 

  Núcleo da Região Metropolitana de Florianópolis 

  Área de Expansão da Região Metropolitana de Florianópolis 

 

Figura 3 – Mapa da Região Metropolitana de Florianópolis – Núcleo e Área de Expansão 

 

 

 

A Região é um importante polo da indústria tecnológica do Brasil, especialmente a 

Capital, onde se destacam também o turismo, a construção civil, o comércio e o setor de 

serviços. Nos municípios vizinhos, particularmente São José, Palhoça e Biguaçu, encontra-se 

um diversificado e crescente polo industrial, além de importantes áreas de serviços e 

comércio. A maior parte dos municípios da área de expansão também se apresenta como 

importante área para a agricultura. 

A estrutura organizacional da Região Metropolitana de Florianópolis, bem como das 

demais RMs do Estado, ficou assim formada: 
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Figura 4 – Estrutura Organizacional da Região Metropolitana de Florianópolis 

 

 

 

3.2.1  O Conselho de Desenvolvimento da RMF 

 

O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis ficou, 

então composto, conforme disposto no art.12º da LCE nº 162, de 06/01/1998: 

 

I. por 5 (cinco) representantes do Governo do Estado, para cumprir 

mandato de até 2 (dois) anos, permitida a recondução; 

II. pelo prefeito do município sede; 

III. por 1 (um) prefeito representante dos municípios que compõem 

o Núcleo Metropolitano, eleito por seus pares; 

IV. por 1 (um ) prefeito representante dos municípios que compõem 

a Área de Expansão Metropolitana, eleito por seus pares; 

V. por 1 (um) vereador representante das Câmaras Municipais dos 

municípios que compõem o Núcleo Metropolitano, eleito por 

seus pares; 

VI. por 1 (um) vereador representante da Área de Expansão 

Metropolitana, eleito por seus pares. 

 

A respeito da composição do Conselho, segundo o ex Superintendente da RMF
4
, que 

criou o Conselho de Assessoramento, ele o fez com o propósito de dar maior 

representatividade para a RMF, convocando todos os Prefeitos de todos os municípios que 

compunham a RMF. Uma das dificuldades era lidar com os Prefeitos, que se colocavam 

acima da região metropolitana, porque argumentavam a questão da autonomia municipal, pois 

tinham medo de perder o poder, e sempre queriam ter a última palavra a respeito do seu 

                                                 
4
 Entrevista realizada com o ex-superintendente da RMF, Estanislau Emílio Bresolin, dia 10/10/2014. 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO  

(Nível Deliberativo) 

CÂMARAS SETORIAIS 

(Nível Consultivo) 

SUPERINTENDÊNCIA 

(Nível Executivo) 
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município. Por conta desse impasse, a RMF criou o Conselho de Assessoramento 

Metropolitano, com a finalidade de integrar estes prefeitos e dar-lhe maior representatividade, 

pois o Conselho de Desenvolvimento era composto apenas pelos Prefeitos do Núcleo e um 

prefeito da área de expansão, em sistema de rodízio. 

O objetivo do Conselho de Assessoramento era integrar os 22 prefeitos da RMF, 

aproximando-os do Conselho de Desenvolvimento e desse modo conhecer os trabalhos 

metropolitanos em andamento. Contudo, apesar de todos os esforços envidados, nunca se 

conseguiu reunir todos os prefeitos em uma mesma sessão. Não havia interesse em discutir as 

questões comuns, mas unicamente receber as benesses do Governo e dar a última palavra a 

respeito do seu município, isto é, não queriam perder a autonomia do município. Bresolin 

citou como exemplo a questão do lixo: caso a RMF decidisse fazer uma usina de reciclagem 

em determinado município, este prontamente diria que jamais, em hipótese alguma, que esta 

era uma decisão daquele município e apenas dele. “A RMF não tinha força para dizer – vai 

ser lá”. 

De acordo com as normas de funcionamento e de procedimentos do Conselho de 

Assessoramento Metropolitano este tinha por objetivo “aproximar do Conselho de 

Desenvolvimento, as Prefeituras que compõem a RMF e dessa forma conhecer os trabalhos 

metropolitanos em execução, validar ideias e sugerir temas de relevância a serem 

priorizados”. 

Eram atribuições dos Conselhos de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas, 

conforme seu Regimento Interno: 

I. elencar dentre as funções públicas de interesse comum 

especificadas no art. 3º da Lei Complementar nº 104, de 04 de 

janeiro de 1994, aquelas que atendam às especificidades da 

Região Metropolitana; 

II. definir as prioridades de intervenção; 

III. promover o processo de planejamento para o desenvolvimento 

sustentável e integrado da região metropolitana e a programação 

de serviços comuns; 

IV. supervisionar a execução de programas e projetos de interesse 

metropolitano; 

V. fiscalizar e aprovar a gestão do Fundo de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana; 

VI. propor ou instituir, no que couber, mecanismos de compensação 

para os municípios que, por atribuições decorrentes das funções 

públicas de interesse comum, sofrerem restrições de uso do solo 

ou perda de receitas; 
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VII. estabelecer diretrizes para as políticas tarifárias dos serviços públicos de 

interesse comum; 

VIII. deliberar sobre quaisquer matérias de interesse regional; 

IX. aprovar o seu Regimentos Internos e o do Fundo de 

Desenvolvimento da respectiva Região Metropolitana; 

X. estabelecer a participação orçamentária dos municípios no Fundo de 

Desenvolvimento; 

XI. deliberar sobre a instituição de consórcios, bem como as regras 

de funcionamento destes no âmbito da Região Metropolitana. 

 

Outras atribuições dos Conselhos de Desenvolvimento, segundo o art. 7º do 

Regimento Interno da RMF: 

XII. criar câmaras setoriais, observadas as funções públicas de 

interesse comum, conforme o estabelecido no art. 3, da Lei 

Complementar nº 104, de 4.1.94; 

XIII. aprovar os planos, programas, subprogramas, projetos e 

atividades a serem desenvolvidas pela Superintendência; e 

XIV. definir as prioridades que constarão dos programas e planos 

plurianuais. 

 

 

3.2.2 A Superintendência da RMF 

As Superintendências das RMs, bem como a Superintendência da RMF, foram 

vinculadas administrativamente à CODESC, conforme disposto no art. 18, §2º da LCE 162, 

de 06/01/1998, e cabia-lhes a organização, o planejamento, a orientação, a coordenação, a 

execução, o controle e a avaliação das atividades da RMF, competindo-lhes especificamente 

(Regimento Interno da RM): 

I. cumprir e fazer cumprir as normatizações legais e as decisões do 

Conselho de Desenvolvimento; 

II. coordenar e desenvolver planos, programas, projetos e 

orçamentos anuais e plurianuais, submetendo-os ao Conselho de 

Desenvolvimento; 

III. submeter à apreciação do Conselho de Desenvolvimento o 

relatório anual de trabalho e respectivo orçamento; 

IV. ajustar, quando necessário, o programa anual de trabalho e 

respectivo orçamento; 

V. promover, coordenar, executar e supervisionar a execução dos 

serviços administrativos e trabalhos técnicos da Região 

Metropolitana de Florianópolis; 

VI. em conjunto com a Diretoria da CODESC, definir as necessidades de 

contratação de serviços técnicos especializados e de fornecimento de 
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materiais necessários à instalação, funcionamento e à manutenção da 

Região Metropolitana de Florianópolis, observados os dispositivos 

legais aplicáveis e disponibilidade de recursos financeiros; 

VII. em conjunto com a Diretoria da CODESC, definir a necessidade de 

celebrar acordos, convênios, ajustes, contratos e outros instrumentos 

legais de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas de direito privado 

e público, nacionais, estrangeiras ou internacionais; 

VIII. coordenar e supervisionar os planos, programas, subprogramas, 

projetos e atividades em andamento; 

IX. dar cumprimento aos planos anuais e plurianuais e respectivos 

orçamentos, após aprovados; 

X. administrar, em conjunto com a Diretoria da CODESC, a 

aplicação dos recursos da Região Metropolitana, tanto os 

oriundos do Tesouro do Estado como os resultantes de 

convênios e os repassados através dos fundos de participação em 

tributos federais, estaduais e municipais; 

XI. participar das discussões sobre planos, programas  e projetos nas 

Câmaras Setoriais, e orientá-las; 

XII. administrar, em conjunto com a Diretoria da Companhia, o Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano, submetendo seus instrumentos de 

controle financeiro à aprovação do Conselho de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana; e 

XIII. assegurar a participação e o entrosamento dos órgãos, empresas 

e entidades do Estado e dos municípios integrantes da Região 

Metropolitana na execução de obras e serviços de interesse 

metropolitano. 

Vale aqui ressaltar o que disse o ex Superintendente da RMF, quando afirma sua 

convicção de que a Superintendência deveria ter tido maior autonomia, tanto financeira como 

diretiva, devendo esta ter sido instituída em nível de mesma hierarquia das Diretorias da 

CODESC pelo menos, e não de gerência como foi, para maior eficácia de sua gestão. Além de 

haver dotação orçamentária para desenvolver os projetos, a RMF necessitava ainda de algum 

‘poder de voz’. Este foi o primeiro problema enfrentado pela RMF, depois da falta de 

orçamento, foi o da falta de autonomia. 

No mesmo sentido, Carlos Bogoni
5
 entende que a criação das RMs no Estado atendeu 

mais a critérios políticos do que técnicos. Acredita ser implausível que todos os 22 municípios 

que compunham a RMF preenchessem de fato os requisitos legais, e exemplificou com as 

dessemelhanças entre Florianópolis/São José e o Município de Canelinha.  

Foram criadas pelo Conselho de Desenvolvimento da RMF as seguintes Câmaras 

Setoriais: 

                                                 
5
 Engenheiro Agrônomo da CODESC, lotado na RMF, entrevistado em 03/10/2014. 
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1 - Pesquisa e Desenvolvimento; 

2 - Transporte Coletivo Integrado; 

3 - Planejamento Urbano; 

4 - Desenvolvimento Social, Criança, Adolescente e Idoso; 

5 - Habitação 

6 - Turismo Integrado; 

7 - Jurídica e Tributária; 

8 - Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos;  

9 - Recursos Marinhos. 

 

3.2.3. As Câmaras Setoriais da RMF 

 

As Câmaras Setoriais foram instâncias técnicas criadas pelo Conselho de 

Desenvolvimento, observadas as funções de interesse comum estabelecidas pela LCE nº 104, 

de 04/01/1994, para o apoio de suas decisões, competindo-lhes, conforme disposto no art. 15º 

do Regimento Interno da RMF: 

I. emitir parecer, por solicitação do Conselho de 

Desenvolvimento, sobre questões técnicas e específicas de 

interesse da  Região Metropolitana; 

II. Sugerir ao Conselho de Desenvolvimento a elaboração de planos 

regionais e a adoção de providências relativas à execução de 

serviços comuns; 

III. Auxiliar o Conselho, opinando na definição de prioridades, 

diretrizes e critérios sobre o plano de desenvolvimento integrado 

da Região Metropolitana, bem como sobre os planos setoriais 

decorrentes e relativos aos serviços comuns. 

Destaca-se também do relato de E. Bresolin, quando perguntado sobre a forma como 

aportaram os projetos nas Câmaras Setoriais ou no Conselho de Desenvolvimento por ocasião 

da criação da RMF, que afirmou que o foco deveria ser dos projetos nascerem ou serem 

originados das Câmaras Setoriais, mas em verdade eles faziam o caminho inverso, vinham do 

Governo para o Conselho ou Superintendência da RMF, que os repassava às Câmaras 

Setoriais para análise técnica. Tais projetos já estavam determinados pelo Governo do Estado, 

que definia metas, planos e era o gestor dos recursos financeiros.  

É o que também afirma Carlos Bogoni quando lembra que todos os projetos em algum 

momento aportados na RMF, vieram de fora dela, trazidos pelo Presidente, Superintendente, 
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Coordenador ou outro, ou mesmo de alguma empresa pública ou privada, interessada em 

determinado projeto. 

Aliás, a esse respeito, em sua opinião, os dois motivos pelos quais as RMs não 

deslancharam, foi exatamente o fato de os integrantes do Conselho serem todos políticos ou 

indicados políticos, e ainda os componentes das Câmaras, órgão eminentemente técnico, 

serem representantes de outras entidades, não remunerados, e que tinham outras atribuições 

principais, sendo secundárias suas atividades nas Câmaras. 

Em contraste e oposição a esse entendimento, Ana Lucia Coutinho Locks
6
 quando 

perguntada sobre a hierarquia existente na estrutura das RMs, disse que tanto o Conselho de 

Desenvolvimento, órgão deliberativo e, portanto definidor de rumos, como as Câmaras 

Setoriais, compostas por técnicos de instituições e áreas diversas, na prática, possuíam poder 

de decisão e voto quando das deliberações em geral. Afirmou que os trabalhos eram 

desenvolvidos tanto no sentido horizontal como vertical, e o engajamento de todos era pleno. 

Lembra de nunca ter havido um representante ausente sem justificativa por motivo de força 

maior em nenhuma das reuniões, fossem do Conselho ou das Câmaras. 

Ressaltou o envolvimento do corpo técnico da CODESC e demais atores envolvidos, 

no comprometimento com as atividades, sendo que o trabalho não era remunerado, exceto 

para o Superintendente. Houve muito estudo acerca do tema metropolitano, além de inúmeras 

viagens, tanto pelo interior do Estado, nos municípios envolvidos, como em outros estados, 

com o objetivo de conhecer outros exemplos de gestão metropolitana. 

Por fim, cabe registrar que durante o período de 1999 e 2004 houve um total de 106 

reuniões realizadas pelo Conselho de Desenvolvimento da RMF e suas Câmaras Setoriais, 

conforme o quadro abaixo: 

SUPERINTENDÊNCIA DA RMF Nº de Reuniões 

Conselho de Desenvolvimento da RMF 34 

Câmara Setorial de Saneamento Ambiental 12 

Câmara Setorial de Pesquisa e Desenvolvimento 09 

Câmara Setorial de Transporte Coletivo Integrado 06 

                                                 
6
 Historiadora e antropóloga da CODESC, lotada na RMF. Entrevistada em 07/10/2014.  



71 

Câmara Setorial de Planejamento Urbano 16 

Câmara Setorial de Habitação 15 

Câmara Setorial de Turismo Integrado 08 

Câmara Setorial de Desenvolvimento Social 10 

Câmara Setorial Jurídica e Tributária 02 

Câmara Setorial de Recursos Marinhos 01 

Total reuniões 113 

Tabela 3 – Reuniões Superintendência RMF 

Obs.1: as duas reuniões do CSJT foram realizadas em 10/07 e 01/08 de 2000. 

Obs.2: da Câmara de Recursos Marinhos, apenas há o registro da realização de uma (01) 

reunião, no entanto, consta no item 22/03, um fax enviado pelo Conselho de 

Desenvolvimento, convocando seus membros para reunião em data de 08/12/2003, 

com pauta para aprovação da ata 33 e apreciação da proposta de trabalho do 

Coordenador da Câmara. 

 

Doze (12) empregados da CODESC estiveram lotados na Superintendência da RMF, 

no período compreendido entre 1999 e 2004. 

Vale destacar aqui a ata nº 05 do Conselho de Administração da CODESC, datada de 

18/11/1999, que tratou da adequação do Estatuto Social da Empresa para receber as RMs, e 

adequá-la para o exercício das funções  de gestora das Regiões Metropolitanas do Estado de 

Santa Catarina, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 162, de 06/01/1998. Nesta 

ocasião, foi apreciada e aprovada a nova estrutura organizacional da Companhia, que 

compreendia as modificações básicas a serem realizadas para receber as RMs, e eleito o 

primeiro Superintendente, engenheiro mecânico natural do Estado do Paraná, residente em 

Florianópolis para, inicialmente, responder cumulativamente pelas três superintendências, até 

que as mesmas estivessem organizadas administrativa e funcionalmente. 

Quanto à remuneração a ser atribuída para o exercício dos cargos de Superintendente, 

foram fixados os honorários no valor de R$ 2.830,49 (dois mil oitocentos e trinta reais e 

quarenta e nove centavos) mais uma gratificação de Representação no valor de R$ 669,51 

(seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) perfazendo a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais.  

Compulsando os lançamentos das despesas relativas à RMF constantes nos arquivos 

da Gerência Administrativa e Financeira da Companhia, no período de 1998 a 2007, pode-se 

ter uma ideia aproximada dos gastos com a RMF: 
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LANÇAMENTOS (período de 01/01/1998 a 31/12/2007) 

 

Período Despesas Valor (R$) 

1999 a 2000 Marketing 97.623,79 

1999 a 2003 Viagens 47.222,29 

2000 a 2001 Publicação de Atos Oficiais 15.284,55 

1999 a 2004 Material de Expediente 14.941,11 

1999 a 2003 Combustível 4.449,23 

1999 a 2003 Treinamento de Pessoal 4.571,70 

1999 a 2002 Jornais, Revistas e Livros 749,10 

TOTAL 184.841,77 
 

Tabela 4 – Lançamentos Despesas RMF 

 

Note-se que de julho de 1999 a outubro de 2000, isto é, ao longo de um ano e quatro 

meses, houve intensa  campanha publicitária, com o gasto mais elevado dos registrados 

acima. Em segundo lugar estão os gastos com diárias de viagem, em sua maioria, com os 

empregado lotados na Superintendência da RMF, para deslocarem-se para outros municípios 

da Região. As despesas com publicações oficiais, isto é, aquelas obrigatórias por lei, para dar 

publicidade aos atos oficiais, e as despesas com material de expediente somaram 

aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais). As despesas com combustível, treinamento 

de pessoal e aquisição de livros e jornais, importaram em pouco mais de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais). 

Somando-se a esses gastos, os valores dispendidos com os honorários do 

Superintendente da RMF no valor aproximado de R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais), 

ao longo de 6 (seis) anos e meio, tem-se um total de R$ 496.000,00 (quatrocentos e noventa e 

seis mil reais). 

Está claro que aí não estão computados todos os gastos realizados com RMF no 

período de sua existência, mas fica nítido o apogeu de suas atividades, logo após sua criação, 

e ao longo dos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e até meados de 2003, quando houve a troca 

no comando do Executivo Estadual, a consequente reforma administrativa do Estado, com a 

chamada “descentralização”, e a criação das Secretarias Regionais do Estado. 
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CAPÍTULO IV 

 

OS PROJETOS EXISTENTES NO FUNDO DOCUMENTAL DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS 

Neste capítulo é feita a análise de conteúdo do Fundo Documental da RMF, conforme 

o arranjo físico já referido. 

Foram encontradas 40 caixas de documentos a respeito da RMF. Estes documentos, no 

entanto, encontravam-se desordenados e havia uma grande quantidade de documentos 

repetidos. O primeiro trabalho foi de classificação e separação destes documentos. Os 

documentos repetidos foram acondicionados em caixas separadas e os demais documentos 

classificados conforme seu conteúdo: por tema e/ou assunto. 

Foram, assim, formadas 32 caixas de documentos únicos referentes a RMF.  

A ordem das caixas apresentadas na página seguinte representa a ordem em que foram 

encontrados os documentos e não a ordem do conteúdo classificado. Por esta razão, vai se 

encontrar, por exemplo, documentos “Referências sobre Região Metropolitana” nas caixas 

RMF01 e RMF23. 

Cada caixa foi novamente analisada e foi elaborado um inventário de cada uma delas 

(conforme anexo I) onde foram descritos todos os documentos constantes. 

É importante esclarecer que nem todos os documentos constantes nas caixas foram 

analisados: avisos de faltas em reuniões, documentos de expedientes corriqueiros, 

memorandos e fax sem interesse para a pesquisa foram desconsiderados. 
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4.1 RELAÇÃO DAS CAIXAS (arranjo físico) 

 

Nº Descrição 

RMF01 Referências sobre Região Metropolitana 

RMF02 Câmara Setorial de Habitação 

RMF03 Câmara Setorial de Turismo Integrado 

RMF04 Câmara Setorial de Turismo Integrado 

RMF05 Câmara Setorial de Planejamento Urbano 

RMF06 Câmara Setorial de Planejamento Urbano - Plano Diretor de Florianópolis 

RMF07 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF08 Câmara Setorial de Turismo Integrado 

RMF09 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF10 CODESC/GEPRE/ Projetos Especiais 

RMF11 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF12 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF13 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF14 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF15 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF16 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF17 Câmara Setorial de Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos Hídricos 

RMF18 Câmara Setorial e Desenvolvimento Social: Criança, Adolescente e Idoso. 

RMF19 Câmara Setorial Jurídica e Tributária 

RMF20 Região Metropolitana de Florianópolis - Estrutura, Histórico e Legislação. 

RMF21 CODESC/ Região Metropolitana - Conselho de Desenvolvimento. Composição, 

Apresentações, Documentos de Administração do Conselho, Legislação, Membros 

Conselheiros. 

RMF22 CODESC/ Região Metropolitana - Conselho de Desenvolvimento - Reuniões 

RMF23 CODESC/ Região Metropolitana - Referências 

RMF24 CODESC/ Região Metropolitana - Superintendência das Regiões Metropolitanas 

RMF25 CODESC/ Região Metropolitana - Superintendência das Regiões Metropolitanas 

Planejamento Estratégico (Planos) 

RMF26 CODESC/ Região Metropolitana - Superintendência das Regiões Metropolitanas 

Legislação 

RMF27 CODESC/ Região Metropolitana - Conselho de Desenvolvimento 

Conselho de Assessoramento Metropolitano - Normas e Resoluções 

RMF28 Câmara Setorial de Pesquisa e Desenvolvimento 

RMF29 GEPRE/ Projetos Especiais/Projeto Orla Norte 

RMF30 Câmara Setorial de Transporte Coletivo Integrado 

RMF31 CODESC/ Região Metropolitana - Conselho de Desenvolvimento - Projetos 

RMF32 Conselho de Desenvolvimento - Câmaras Setoriais 

Tabela 5 – Relação Caixas Fundo Documental da RMF  
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4.2.     APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

As caixas RMF01 e RMF23 contém farta referência bibliográfica acerca do tema 

metropolitano. São cópias e originais de livros, artigos, legislação, revistas, periódicos, guias, 

relatórios e outros, fato que pode ser um indício do real interesse dos atores envolvidos nas 

atividades da RMs, em especial, os técnicos empregados da CODESC, lotados na Diretoria e 

Planejamento, em estudar sobre a questão e inteirar-se das experiências de outros estados. 

Houve a iniciativa de edição do “Jornal Panorama Metropolitano”, com a primeira 

edição no mês de setembro/2001, com a finalidade de informar a todos os segmentos da 

sociedade catarinense, sobre as ações, atividades e projetos que estavam sendo desenvolvidas 

nas três RMs de SC. 

As caixas RMF20 e RMF26 contêm, dentre outros, documento com 52 páginas com 

histórico e legislação relativos às RMS, slides, e exemplares do “Jornal Panorama 

Metropolitano”, editado pela CODESC. 

Dentre estes documentos, é importante destacar também a realização de Ciclo de 

Palestras sobre o tema metropolitano, por solicitação das Associações de Municípios da 

Região de Laguna- AMUREL, AMFRI e AMREC. F 

Estas palestras sobre a questão metropolitana tinham a função de informar e esclarecer 

sobre os objetivos, as vantagens e as desvantagens, os aspectos legais, estrutura funcional e os 

condicionantes para a constituição e implantação de regiões metropolitanas em Santa 

Catarina. 

De outra feita, em atendimento às solicitações dos Conselhos de Desenvolvimento das 

Regiões Metropolitanas do Vale do Itajaí; do Norte/NE Catarinense e da RMF, foram 

realizadas palestras para disseminação de informações e diretrizes para elaboração de projetos 

pelas câmaras setoriais.  

Os trabalhos tiveram como resultado o envio ao Governador do Estado, pela Diretoria 

da CODESC, de documento para compor o novo plano de governo após a administração de 

1999-2002, datado de janeiro de 2002. Ele tratava de questões consideradas prioritárias pelos 

Conselhos de Desenvolvimento das RMs do Estado, como informa o documento 20/06: 
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A respeito das prioridades elencadas pelo Conselho de Desenvolvimento da RFM 

constante do Fundo documental, E. Bresolin diz que as prioridades a serem observadas pelo 

Conselho foram indicadas pelo Governo, “que vinham de cima para baixo”. Quando 

perguntado se recordava e poderia citar algum projeto relevante dessas Câmaras, reafirmou 

que todos os projetos no âmbito da RMF vinham de cima para baixo, que havia inúmeros 

projetos, como por exemplo, o da sinalização turística, pelo qual houve grande dispêndio de 

trabalho, mas que nunca saiu do papel.  

Abaixo, apresenta-se um resumo dessas prioridades, indicadas pelo Executivo 

Estadual, para serem observadas pela RMF: 

1 - Levantamento de Informações Básicas sobre Recursos Hídricos, Resíduos 

sólidos e Educação Ambiental. Com a aplicação nas RMF, Vale do Itajaí e do 

Norte/NE Catarinense, do questionário desenvolvido pela Câmara Setorial de 

Saneamento Ambiental da RMF, pretendeu-se obter uma radiografia dos 

recursos hídricos, dos resíduos sólidos e da educação ambiental com a 

finalidade de possibilitar o planejamento das ações preventivas e corretivas 

necessárias para assegurar a qualidade de vida dos habitantes nestas regiões. 

2 - Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Regional. Em parceria 

com o Instituto Euvaldo Lodi- IEL/SC, o objetivo deste projeto foi desenvolver 

uma metodologia de planejamento estratégico para o desenvolvimento regional, 

a fim de contribuir para que as regiões metropolitanas pudessem alcançar níveis 

do IDH ou níveis de desenvolvimento sustentável, equilibrado e integrado, 

utilizando-se esta metodologia como instrumento permanente de planejamento. 

A implantação do programa foi aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento 

da RMF, com um valor previsto de R$ 1.208.000,00. Esse plano estratégico foi 

submetido à apreciação dos Conselhos das demais regiões metropolitanas, no 

decorrer do ano de 2002. 

3 - Projeto de Sinalização Turística para RMF. O projeto foi elaborado e contou 

com a análise realizada pela Câmara Setorial de Turismo da RMF. Sua 

implementação estava aguardando a definição de novas normas de sinalização 

turística em nível nacional a serem fixadas pela EMBRATUR. 

4 - Turismo Sustentável. O Conselho de Desenvolvimento da RMF criou a 

Câmara Setorial de Turismo, composta por vários seguimentos desta área. A 

Câmara contou com a Assessoria Técnica da Diretoria de Planejamento da 



77 

CODESC, realizando uma série de reuniões periódicas e itinerantes, para 

definir um plano de tratamento turístico integrado para a região, resultando em 

um projeto de desenvolvimento sustentável, com as seguintes temáticas: meio 

ambiente, cultura, rural, litorâneo e de eventos. Este projeto foi aprovado pelo 

Conselho de Desenvolvimento e aguardava implantação. 

5 - Saneamento Ambiental - Solução conjunta para os problemas do lixo. A 

CODESC, através da Superintendência da RMF de Florianópolis coordenou o 

Comitê de Supervisão composto por 18 instituições catarinenses cujo objetivo 

foi a realização de um Plano Regional de Gestão integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos para o Estado, com ênfase, a princípio para os municípios que 

compunham a RMF e Vale do Itajaí. O Estado firmou convênio com a empresa 

francesa Burgéap, em parceria com a GERASUL. O plano teve por finalidade 

identificar a seriedade dos problemas e apontar as melhores alternativas para o 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos, bem como as alternativas de 

valorização energética dos mesmos, para os municípios. 

6 - Acesso asfáltico aos municípios da área de expansão metropolitana. Foi 

formalizado convênio (001/2001) entre a CODESC e o DER/SC, para a 

elaboração dos projetos de engenharia e/ou pavimentação dos trechos a seguir 

relacionados de rodovias estaduais de interesse nesta região metropolitana: 1- 

SC 407- Anitápolis/BR-282- 35 Km; 2- SC-408- Major Gercino/ São João 

Batista- 25 km; 3- SC - Imbuia/Leoberto Leal- 20 km. As obras deveriam, e de 

fato foram, concluídas no prazo de 12 meses, contados a partir de dezembro de 

2001. 

Este parece ter sido o único, dentre todos os projetos que passaram pela RMF, que 

foi efetivamente concluído, conforme relatou o ex-Superintendente em sua entrevista quando 

afirmou que o projeto aportou na RMF já pronto, com verba do Governo Estadual liberada e 

os prazos estabelecidos previamente. Ao Conselho de Desenvolvimento da RMF, apenas foi 

dado ciência do mesmo. 

7 - Sistema Integrado de Transporte Coletivo.  O Sistema Integrado de 

Transporte Público, no subsistema insular estava com os terminais em fase de 

construção e com o início das operações previsto para o mês de agosto de 2002. 

A integração com os demais municípios da RMF estavam já com os 

levantamentos preliminares de origem/destino e demanda concluído. Sendo que 
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o modelo do sistema já havia sido determinado, bem como o seu 

dimensionamento. Os terminais estavam em fase de conclusão. O sistema 

hidroviário já estava com seu estudo de viabilidade técnica e econômico-

financeira concluídos, estando o processo de operação em fase de licitação. 

Relativamente ao Projeto Integrado de Transporte, inicialmente previsto para toda a 

RMF, sabe-se que foi implantado somente no Município de Florianópolis. Em janeiro de 

2003, assumiu o Governador Luiz Henrique, que abortou a implantação do Sistema Integrado 

de Transporte Coletivo da RMF e aprovou apenas o Sistema Integrado de Transporte Público 

de Florianópolis com inauguração prevista para 19 de julho de 2003 (a inauguração estava 

pendente por iniciativa do MPSC que interveio na questão), ficando de fora os demais 

Municípios que compunham a Grande Florianópolis. Aqui, mais uma vez, parecem ter 

prevalecido as vontades políticas em detrimentos das necessidades da coletividade. 

Considerando-se o item 20/19, consta documento datado de 2002, que indica o 

compromisso do Governo do Estado, por meio do grupo Executivo Estadual de Planejamento, 

mais especificamente na área de habitação e desenvolvimento urbano no âmbito das RMs, 

constante do Plano Gerencial, que apresenta como meta, executar 80% das prioridades 

aprovadas pelos Conselhos de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas até dezembro de 

2003. 

Pode-se imaginar que essas prioridades foram extraídas do documento da 

CODESC/RMs, enviado ao Governador do Estado, artificialmente aprovadas pelo Conselho 

da RMF em janeiro de 2002 (item 20/06). 

Em data de 16 de julho de 2003, início do Governo Luiz Henrique da Silveira, foi 

encaminhado ao então novo Governo do Estado um Relatório das prioridades apontadas pelo 

Conselho de Desenvolvimento da RMF, aprovadas em reunião ordinária do CDRMF, e 

solicitando especial atenção aos trabalhos desenvolvidos, em especial aos projetos destacados, 

e salientando lhes a importância. 

Foi neste ano que foi levado a cabo o Plano de Governo que implantou a 

descentralização administrativa do Estado, criando as 36 Secretarias Regionais de 

Desenvolvimento (LCE nº 0001/2003); que estabeleceu a nova estrutura administrativa no 

Estado), que posteriormente serviriam como argumento para a extinção das Regiões 
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Metropolitanas (LCE nº 382/2007), sob a justificativa de que estas estariam trabalhando em 

duplicidade em suas funções. 

Dessas informações, pode-se denotar que os trabalhos realizados no âmbito da RMF 

eram, na medida do possível, estendidos para os demais RMs, e imagina-se que isto se devia à 

melhor dotação de uma estrutura física e de pessoal na Sede da Companhia na RFM. Contudo, 

fica claro que, com a falta de dotação orçamentária para realizar os projetos necessários, 

aliada ao pouco poder de decisão da RMF, restava a esta apenas dar sua anuência aos 

trabalhos ou executar conforme orientações emanadas do Poder Executivo Estadual. 

A caixa RMF29 contém importante dossiê que trata da transferência do imóvel de 

propriedade da CODESC para a implantação do Sapiens Parque, em Canasvieiras, com uma 

área de cerca de 1.272.570,00 m2, isto é, mais de um milhão de metros quadrados, o 

equivalente à área de vai da entrada do Túnel do Bairro Saco dos Limões até a Ponta do Coral 

na Avenida Beira Mar Norte, praticamente toda a área Central da Cidade de Florianópolis
7
. 

Desta mesma caixa consta o Projeto Orla Norte 2010, que posteriormente passou a se chamar 

Sapiens Parque, propostas de convênio com a FEESC/UFSC e Fundação CERTI, o plano de 

viabilidade técnica de canas e marinas, o EIA e respectivo RIMA para o Projeto pretendido. 

O Projeto Orla Norte 2010/SAPIENS PARK, consistia na implantação de um Centro 

Urbano Inteligente e Regularização do Fluxo Turístico da Ilha de Santa Catarina, através da 

utilização de equipamentos, cujas atividades, além de autossustentáveis, deveriam 

incrementar o turismo de lazer, de negócios e do conhecimento e, exercer efeito multiplicador 

de renda e emprego, em todo o seu entorno. 

No ano de 2001 o Projeto Orla Norte evoluiu significativamente, com destaque: 1- 

Incorporação ao Projeto de um conjunto de conceitos e programas, na área de ciência e 

tecnologia, em parceria com a Fundação CERTI, visando posicionar todo o projeto de uma 

referência de empreendimento focado no conhecimento e no ser humano. Esta agregação de 

ideias ao Projeto Orla Norte resultou em uma nova caracterização de empreendimento, 

composto por Science Park; 2- Negociação e agregação de parcerias formais ao Projeto Orla 

Norte, com Prefeitura Municipal de Florianópolis, FUNCITEC, Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ministério de Esporte e Turismo, Fundação CERTI e investimentos privados, 

                                                 
7
 Comparação feita com base em conversas havidas entre técnicos da CODESC e do Tribunal de Contas do 

Estado, por ocasião de consulta sobre a legalidade de transferência do imóvel. 
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visando consolidar a avaliação do potencial do empreendimento e obter apoio para a 

implantação e consolidação do projeto; 3- Elaboração e negociação de projetos de viabilidade 

do Master Plan, com o propósito de obter recursos junto ao Ministério de Ciência e 

Tecnologia e do Esporte e Turismo; 4- produção em multimídia desenvolvida para 

apresentação e divulgação do projeto, utilizando fotografias e maquetes eletrônicas, revelando 

as principais características do empreendimento, a proposta de ocupação, o plano urbanístico 

com localização, sistema viário e hidroviário, as atividades dos setores comerciais, hoteleiros, 

turísticos, esportivos e tecnológicos; 5- desenvolvimento de uma ação cooperativa CODESC/ 

Fundação CERTI, com a implantação de uma estrutura básica de laboratórios e estudos para o 

planejamento, análise de viabilidade, experimentação e venda do Projeto Orla Norte/ Sapiens. 

Valor total do projeto R$ 2.000.000,00. (dois milhões de reais). 

Hoje, a Sapiens Parque S.A. é uma Empresa controlada pelo Governo por meio da SC- 

Par e da CODESC, situado no Balneário de Canasvieiras, a 25 km do Centro de Florianópolis, 

na costa norte da Ilha de Santa Catarina, com 8.693 habitantes, conforme Censo 2010 do 

IBGE, sendo seu principal acesso a Rodovia SC-401. Sua localização é parte integrante da 

estratégia de desenvolvimento regional traçado pelo Governo Estadual. 

As primeiras fases de organização do espaço tiveram início em 1999, como já dito, 

com a aprovação do projeto conceitual, análise do impacto socioambiental, elaboração do 

Master Plan, confirmação da viabilidade técnica, mercadológica, econômica e financeira, 

obtenção da Licença Ambiental Prévia, liberação das licenças Municipal e Ambiental de 

Implantação. 

As cinco fases seguintes foram projetadas considerando a infraestrutura da região, para 

evitar sobrecarga. Inserido em uma estratégia de desenvolvimento regional que envolve 

muitos outros projetos, dentre eles já abriga o Inovalab – Centro de inovação dos Núcleos de 

Clusters do Sapiens, Espaço para Cultura – Eventos Culturais, Circuito de Kart – Eventos 

Esportivos, Estúdio de Cinema – Polo de Animação, Marco Zero, Sede e Incubadora. 

Em fase de implantação atualmente estão: a Infraestrutura Fase 0 – o Sistema Viário, 

energia e Saneamento, a Via Sapiens Fase 1- o Edital para Centros Empresariais e 

Comerciais, Tech Center, o Edital para Centros Empresariais para Empresas de Tecnologia, 

CRF – o Centro de Referência em Farmacologia CERTI/UFSC, o Lagos Sustentáveis – 

Educação e Preservação Ambiental, o Instituto de Energia, Petróleo e Gás - INPETRO, o 
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Centro de Cultura e Eventos – Convenções, Eventos e Exposições, a Arena Sapiens – 

Complexo de Cultura, Eventos Lazer e Esportes. Abrigará ainda, Unidades de Referência na 

Área da Saúde, Novas Unidades UFSC e UDESC, Jardim Botânico. As comunidades do 

entorno do Sapiens tornam-se também protagonistas no desenvolvimento da região, através de 

programas como “Comunidade Sapiens” e de espaços como a Trilha do Rio do Braz, a Escola 

Sapiens e a Biblioteca do SESI. 

A infraestrutura básica projetada contempla sistemas inovadores que utilizam 

conceitos de sustentabilidade e bem-estar
8
. As edificações possuem projetos diferenciados, 

como um sistema de abastecimento de ponta, que capta a água da chuva. Já o 

reaproveitamento das águas é realizado por um sistema moderno de tratamento de afluentes. 

A estrutura também é composta por parques urbanos com lagos, áreas de passeio e descanso, 

ampla malha viária, conceitos de eficiência energética e acesso ao sistema de telecomunicação 

de alta velocidade. Dentre os empreendimentos públicos e privados estão: a arena multiuso, 

hotéis, museus, centros gastronômicos e de compras, centros de pesquisa, desenvolvimento 

científico e tecnológico, praças com equipamentos de entretenimento, um parque natural com 

dois milhões de m2, centro de serviços para a comunidade, universidades, centro de eventos e 

convivência. 

O Sapiens, hoje, em números, conforme o site www.sapiensparque.com.br tem: 

- Área total = 431,5 hectares (4.315.680,88 m2); 

- Potencial máximo construtivo = 1,3 milhões m2; 

- Taxa de Ocupação = 11%; 

- Indice de Aproveitamento = 30%; 

- Horizonte de Implantação = 15 a 20 anos; 

- Arrecadação de impostos na fase de implantação (20 primeiros 

anos) = R$ 1,2 milhões; 

- Capital da Sapiens Parque S.A. = R$ 228 milhões; 

- Investimento em infra-estrutura (durante as 5 fazes do projeto) = 

R$ 200 milhões; 

- Investimento em edificações comerciais e empresariais = R$ 2 

bilhões; 

- Investimento total (20 anos – terreno + infra-estrutura + 

edificações) = R$ 2,430 bilhões; 

                                                 
8
 A falta de precisão dos conceitos de sustentabilidade e bem estar evidenciam a ausência de um quadro de 

referência teórico capaz de relacionar sistematicamente as diferentes visões a esse respeito. A palavra 

‘sustentabilidade’ nos remete a comparação entre características de um dado contexto ecológico e sociocultural 

no passado, para almejar um estado desejável da sociedade no futuro. Por ‘bem-estar’, apesar da conotação 

subjetiva (o que é bom para uns pode não ser bom para outros), entende-se o conjunto de fatores de que uma 

pessoa precisa para gozar de uma boa qualidade de vida, como um emprego digno, um lar para viver, acesso à 

educação e saúde, salário satisfatório às suas necessidades, tempo para lazer e outros. 

 

http://www.sapiensparque.com.br/
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- Área verde (400 mil m2) e área natural preservada (2 milhões m2) 

= 2,4 milhões de m2 (56% da área total); 

- Total de empregos (nas 5 fases de implantação) = 27 mil diretos e 

33 mil indiretos. 

Trata-se de projeto de grande porte, com início anterior à criação da RMF e que teve 

continuidade para além da extinção da mesma, demonstrando que a continuidade de projetos 

públicos é possível, independentemente do rompimento de estruturas governamentais ou da 

troca de governos, fato que suscita uma pergunta: qual a razão de os demais projetos 

desenvolvidos no âmbito da RMF terem sido totalmente paralisados no decorrer do ano de 

2003? Teriam sido os trabalhos da RMF congelados repentinamente, por vontade política no 

âmbito da Companhia, do Poder Municipal ou Estadual? 

A caixa RMF10 contém o Relatório de Atividades da Área de Projetos Especiais de 

1995 a 1998, que contempla em síntese, outros projetos que vinham sendo desenvolvidos pela 

CODESC, e que de algum modo poderiam ter inserção direta ou indireta com a RFM e 

demais RMs, a exemplo do Sapiens Parque: 

- Complexo Turístico Caldas da Imperatriz. 

- Energia Catarinense. 

- Ferrovia da Integração de SC. 

- Oficinas do Saber 

- Parceirização com Órgãos Estaduais e Federais para a divulgação 

e Implementação do “Comunidade Solidária”. 

- Organização de Condomínios de Produção Agroindustrial. 

- Feira do Artesanato Catarinense. 

- Catálogo do Artesanato Catarinense. 

- Parque Ecológico Cultural da Barra da Lagoa. 

- Economia Catarinense rumo ao Séc. XXI. 

- Projeto Turístico- Cultural para Governador Celso Ramos. 

 

Outros projetos possuíam ligação direta com RMF: 

Foi elaborada proposta de revitalização da CEASA - Companhia de Abastecimento de 

SC/São José, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, cuja 

premissa básica de análise seria pela manutenção da sede na área em que se encontrava 

instalada, sua qualificação econômica e social e a compatibilização da permanência com o 

desenvolvimento urbano e social de São José e do seu entorno, bem como a valorização do 

pequeno produtor rural e agregação de novos equipamentos e serviços. 

Foi também elaborada a proposta intitulada “Demografia e Cidades”, a ser apresentada 

nos seminários regionais da Agenda 21 Catarinense, com o objetivo de identificar os fatores 
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que dificultam o desenvolvimento sustentável, apresentando premissas básicas de orientação 

às cidades no tratamento, aplicabilidade de estratégias para a sustentabilidade demográfica, no 

que concerne às migrações internas, a ocupação em áreas de risco, e ocupações em áreas de 

preservação permanente. 

Ainda no âmbito da própria RMF, foi criado o Programa Catarinense de Reciclagem- 

Geração de Trabalho e Renda, elaborado em parceria com a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico e Integração ao MERCOSUL, cujo objetivo era gerar novas 

oportunidades de trabalho e renda, visando assegurar ao cidadão excluído dos processos 

econômicos tradicionais o direito à cidadania e melhoria da qualidade de vida, através da 

criação e operacionalização de cooperativas de reciclagem, diminuindo o impacto ambiental 

dos espaços urbanos e seus entornos. 

Através da RMF, a CODESC promoveu reuniões com órgãos afins, objetivando a 

criação do Conselho Estadual de Cartografia e Geoprocessamento, que visava o 

estabelecimento de diretrizes da política estadual para esta área, no intuito de otimizar os 

recursos disponíveis e maximizar a disponibilização das informações produzidas. Como fruto 

dos trabalhos desenvolvidos, foi gerada uma proposta de decreto que submetida ao 

Governador e por ele, aprovada, o que resultou na criação do Conselho através do Decreto nº 

3.221 de 19/10/2001. 

Nas caixas RMF24 e RMF25 estão os documentos da Superintendência da RMF. 

O item 24/5 traz notícias de periódicos locais e também nacionais, que corroboram 

com a informação colhida informalmente no ambiente de trabalho da pesquisadora, dando 

conta de que a iniciativa de criação das RMS deveu-se às iniciativas do ex-Governador Paulo 

Afonso, quando solicitou aos técnicos do planejamento da CODESC que realizassem pesquisa 

sobre o funcionamento de outras regiões metropolitanas no país. Os periódicos, com destaque 

para o ano de 1996, com 23 matérias publicadas somente neste ano, do total de 34 publicações 

relativas às RMs. Em sua maioria, tratam do projeto de criação e implantação das RMs no 

Estado, no final do Governo de Paulo Afonso Evangelista Vieira: 

- PARCERIA. Jornal O Estado, 17/07/2001. O embaixador da 

França anuncia em Fpolis o apoio do Governo Francês para a 

realização do diagnóstico regional e do Plano Integrado de Gestão 

de resíduos urbanos. 
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- CODESC financia estudos da RM. Gazeta Mercantil, 

09/03/2001. Prefeita Angela Amin e presidente do Conselho de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana entregou lista de 

prioridades ao governador de SC, Esperidião Amin. 

- Governador Amin investirá em saneamento no Litoral de SC. 

Jornal DC, 06/09/2001. 

- •Grande Florianópolis enfrenta desafios rumo à integração; 

Jornal AN Especial, 15/09/2000. RMF entra numa fase decisiva. 

- Lei da Região Metropolitana será discutida. ANCapital, 

05/07/1996. •Governador Paulo Afonso discute com 21 prefeitos 

o projeto de criação da RM. 

- Seminário discute criação da Região Metropolitana. Jornal de 

SC, 30/07/1996. 

- Professor avalia conceito da qualidade de vida. ANCapital, 

26/03/2000. Trata do déficit habitacional. 

- Um mundo chamado Regiões Metropolitanas. Circulando São 

Paulo, 2001. 

- Assembleia Legislativa recebe projeto da região metropolitana em 

agosto. ANCapital, 06/07/1996. 

- Região Metropolitana recebe projetos. O Estado, 17 e 

18/04/1999. A CODESC recebeu reivindicações de 20 prefeitos, a 

primeira etapa de implantação da RM será dia 02 de maio. 

- EXPRESSAS. DC, 23/06/1996. Agora é pra valer Governador 

Paulo Afonso dia 05 assina o projeto de lei que cria a RMF. 

- Projeto da RM aguarda decisão. ANCapital, 15/09/96 projeto 

depende do encaminhamento do governo para análise da ALESC. 

- Governo apresenta proposta sobre Região Metropolitana. O 

Estado, 29/07/1996. Poluição da baía Norte pode ser resolvida 

com a criação da área metropolitana. 

- Região Metropolitana. ANCapital, 31/07/96. Seminário sobre 

implantação da RM. 

- Seminário não encerra debate sobre pontos polêmicos. 

ANCapital, 31/07/96. Continua discussão sobre composição, 

gestão e financiamento da RM. 

- Seminário analisa criação da RM. A Notícia, 31/07/96 Deputado 

Adelor Vieira teme que assunto estacione no campo das 

discussões e defende instalação já. 

- Região Metropolitana. Notícias dos jornais de 05/07/1996 

- Empresariado pede criação da área metropolitana já. O Estado, 

16/07/1996 

- Governo recebe projeto sobre área metropolitana este mês. O 

Estado, 10/10/1996 

- Seminário discute criação da Região Metropolitana. ANCapital, 

12/07/96. Autoridades tentam consenso sobre pontos básicos do 

projeto lei que será enviado à ALESC em agosto. 

- Região Metropolitana é implantada. O Estado, 25/11/1997. 

Aprovação em segundo turno na Assembleia está quase certa. 

Esta semana é decisiva. 

- Região metropolitana é discutida. DC, 26/03/97 
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- Municípios da Grande Fpolis discutem região metropolitana. O 

Estado, 31/08/96. CODESC deverá ser órgão responsável pela 

gestão da região que também pode ser subdividida 

- Governo continua análise da RM. ANCapital, 19/11/96 

- Região Metropolitana. Diário da Indústria e Comércio, 18/07/96 

e 06/08/96. O coordenador do projeto que cria RM é convidado a 

palestrar na AEMFLO; o diretor de projetos especiais da 

Secretaria de governo, Enio Schneider deve receber proposta de 

redação final para projeto que cria a RMF 

- RM poderá ter penas 4 municípios. Indústria e Comércio, 

08/07/96. É o que sugeriu o governador Paulo Afonso, que vai 

mandar à ALESC projeto de criação da RM. 

- Schmitt quer região metropolitana. Diário Indústria e Comércio, 

24/06/96. Novo presidente da entidade defende projeto porque 

todo potencial da região deverá melhorar 

- Governo continua análise da RM. ANCapital, 19/11/96 

- Chorume. ANCapital, 08/07/96. O destino do lixo da capital. 

- Prefeitos vão dar sugestões para a região metropolitana. O 

Estado, 02/07/96. Governador Paulo Afonso se reúne com 

prefeitos em Antônio Carlos para ouvir sugestões e propostas 

- Governo assina lei das regiões metropolitanas. O Estado, 

08/01/98 

- Regiões Metropolitanas. Guilherme Grillo. DC 13/05/99. Artigo 

- Uma preocupação social. Gazeta Mercantil 13 a 19 de maio de 

1996. Encontro internacional para a integração de microcidades. 

- Legalização para as favelas.  

- O Globo, 18/02/2001. Governo prepara programa de urbanização 

inédito com verba de R$700 milhões (acompanhado de ofício do 

governador Amin como sugestão para o seminário com o assunto: 

Habitação em área de risco). 

- Discutida região metropolitana. ANCapital, 18/10/95. 

 

Os entrevistados apontaram, em suas opiniões, alguns defensores da ideia de criação 

das RMs como foi o caso citado por E. Bresolin de Angela Amin, no tempo em que era 

empregada da CODESC, quando estudou os modelos de RMs existentes no país. Neste 

tempo, a CODESC estava direcionada para ser o órgão de planejamento do Estado, quando a 

administração dos jogos lotéricos retirou esse foco, pela alta rentabilidade, transformando a 

empresa em administradora de jogos. Segundo Ana Lucia C. Locks, os professores Paulo 

Lago e Peluzzo, e o arquiteto Gama D’Eça, dentre outros, estavam preocupados com o 

crescimento desordenado das cidades e defendiam a implantação de regiões metropolitanas 

como meio de ver os municípios conurbados de modo integrado, prevenir e resolver 

problemas comuns. Além destes, Angela Amin lembrou que a maioria dos prefeitos dos 

municípios da Área de Expansão, defendiam a criação da RMF. Os Deputados Estaduais à 
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época, Esperidião Amim e Edson Andrino, também defendiam a criação de RMs em suas 

regiões, imbuídos pela vontade de melhorar as cidades. 

O item 24/13, em contraste com todos os esforços envidados pelas CODESC e RMF 

para dar continuidade às atividades desenvolvidas, traz o documento intitulado 

“Descentralização por toda Santa Catarina”, de Jacó Anderle, datado de 02 de setembro de 

2002, através do qual ele justifica a criação das Secretarias de Estado de Desenvolvimento 

Regional, as SDRs. 

O item 24/12, traz ofício do então Presidente da CODESC, datado de 22 de agosto de 

2003, portanto, mais de meio ano após a criação das SDRs, ao Governador Luiz Henrique da 

Silveira, informando da visita que fez às Prefeituras Municipais que compunham as RMs, e 

solicita nomeação dos seus membros, em observância às normas e diretrizes legais (em anexo 

a este documento estava um mapa de abrangências das SDRs e exposição de motivos que 

justifica as nomeações).  

Chama a atenção, mais uma vez, todo o empenho para integrar as ações das Regiões 

Metropolitanas com as das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional. 

As caixas RMF21 e RMF22 trazem documentos de ordem diversa, como 

memorandos, convites para reuniões, ofícios, notas técnicas, livros de registro de presença, 

fax e uma ata de reunião realizada em 06/05/2003 (item 22/01), questionando a utilidade das 

RMs para o Estado tendo em vista que as Secretaria Regionais de Estado haviam sido criadas 

para a mesma função. 

O item 22/10, traz ofício datado de 30/04/03, encaminhado aos 8 Coordenadores das 

Câmaras Setoriais, informando de reunião do Conselho havida em data de 14/03, onde foi 

discutido o tema da reativação das Câmaras Setoriais e os motivos pelos quais as câmaras não 

sofreram solução de continuidade. Objetivando ampliação do debate e uma solução, convidam 

para nova reunião. 

Em data de 15 de maio de 2000, em Reunião do Conselho de Desenvolvimento (item 

32/01), de acordo com a Resolução do CDRMF nº 003, de 10 de abril de 2000, e com as 

assinaturas de todos os membros das respectivas Câmaras, a saber: I- Saneamento Ambiental: 

resíduos sólidos e recursos hídricos; II- Pesquisa e Desenvolvimento; III – Transporte 

Coletivo Integrado; IV – Planejamento Urbano; V – Desenvolvimento Social: criança, 
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adolescente e idoso; VI – Habitação; VII – Turismo Integrado e VIII – Jurídica e Tributária. A 

Câmara de Recursos Marinhos foi criada pela Resolução nº 005, de 8 de abril de 2002. 

Após a avaliação dos documentos relativos à Diretoria de Planejamento da CODESC, 

em sua área de projetos especiais e no âmbito das Regiões Metropolitanas, com sua estrutura, 

histórico e legislação, Superintendência e Conselho de Desenvolvimento da RMF, ver-se-á na 

sequência a documentação relativa às oito Câmaras Setoriais da Região Metropolitana de 

Florianópolis. 

 

4.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS DAS CÂMARAS SETORIAIS 

4.3.1 - Câmara Setorial de Saneamento Ambiental – CSSA 

A instalação da Câmara Setorial de Saneamento Ambiental - CSSA se deu em 15 de 

maio de 2000. Realizou sua primeira reunião em 20 de junho. A metodologia de trabalho, 

inicialmente, determinou reuniões quinzenais, e pautou suas atividades nas normas do 

Regimento Interno da RMF. Cada assunto recebido do Conselho de Desenvolvimento seria 

destinado a um grupo, que elaboraria parecer a ser discutido em reunião. Por outro lado, 

competia ainda à Câmara Setorial, sugerir ao Conselho, a elaboração de planos regionais e a 

adoção de providências relativas à execução dos serviços comuns. Foi adotada então a medida 

de criar três subgrupos para abordar a questão dos recursos hídricos, resíduos sólidos e 

educação ambiental. 

Das oito Câmaras criadas no âmbito da Região Metropolitana de Florianópolis, esta 

foi a que mais produziu documentos, nove caixas somente com documentos relativos ao 

saneamento ambiental. As demais Câmaras possuem uma, duas ou três caixas, no máximo. 

Esta Câmara, desde sua primeira reunião, estabeleceu algumas prioridades, que 

considerou de suma importância: 

Através do Decreto nº 3221 de 19/10/2001, foi criado o Conselho Estadual de 

Cartografia e Geoprocessamento que tinha como atribuições, o estabelecimento de diretrizes 

da política estadual de cartografia e geoprocessamento, a aprovação do plano estadual de 

cartografia e as atualizações do plano diretor de geoprocessamento. 
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Compunham o Conselho Estadual de Cartografia e Geoprocessamento: o plenário, sob 

a presidência do Governador do Estado, a Secretaria Executiva, a cargo do titular da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Integração do MERCOSUL, 

posteriormente Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, e hoje Secretaria 

de Estado de Planejamento, a vice-presidência, exercida pelo Presidente da CODESC e as 

Câmaras Técnicas de cartografia e geoprocessamento, que formavam o colegiado de apoio ao 

plenário e à secretaria executiva do conselho. 

Para os municípios da RMF com população inferior a 10.000 habitantes, foram 

previstos voos na escala 1:25000, com bases cartográficas de 1:10.000 e, nas áreas urbana, 

com escala de 1:5000. Nos municípios com população superior a 10.000 habitantes foram 

previstos voos na escala 1:8.000, que permitiriam o mapeamento da área urbana na escala 

1:2.000. 

Os levantamentos cartográficos permitiriam, entre outros benefícios, a elaboração de 

planos diretores e a atualização dos cadastros imobiliários dos municípios que compunham a 

região. 

A realização dos levantamentos previstos dependia ainda da composição dos fluxos 

financeiros necessários que estavam sendo realizados. 

Outra prioridade estabelecida foi a solução conjunta para o problema de resíduos 

sólidos das Regiões Metropolitanas. 

A empresa francesa Burgéap e a empresa brasileira ENGEBIO, consorciadas com a 

empresa Tractebel energia, desenvolveram o plano diretor regional de gestão integrada de 

resíduos sólidos urbanos para as Regiões Metropolitanas de Florianópolis, Vale e Foz do Rio 

Itajaí. 

Este trabalho identificou as melhores alternativas para o tratamento de resíduos sólidos 

urbanos dos municípios que as compunham, bem como apresentou proposta para a 

valorização energética destes resíduos e foi analisado e validado mensalmente pelo Comitê de 

Supervisão, que foi coordenado pela Superintendência da RMF. O projeto foi financiado pelo 

governo francês e pela Tractebel- Energia com custo aproximado de 2,2 milhões de reais. 
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A fase inicial do estudo foi facilitada pela CODESC que aplicou questionário 

elaborado pela Câmara Técnica de Saneamento Ambiental da RMF, denominado 

Levantamento de informações básicas sobre resíduos sólidos, recursos hídricos e educação 

ambiental, desenvolvido nos municípios das três regiões metropolitanas (Florianópolis, Vale 

Itajaí e Norte Nordeste de SC). 

Este levantamento também serviria para a elaboração de projetos de educação 

ambiental em parceria com órgãos da administração estadual direta como a Secretaria de 

Estado de Planejamento, FATMA, Secretaria de Educação e Prefeituras municipais, além de 

dar encaminhamento para sua implementação. 

O plano diretor foi concluído e entregue aos prefeitos dos municípios envolvidos para 

a devida implementação. 

Assim, em fevereiro de 2002, foi finalizado o Plano Diretor Regional de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos para as Regiões Metropolitanas de Florianópolis, Vale 

do Rio Itajaí, Foz do Rio Itajaí, num total de 47 municípios, em IV volumes, elaborado pelas 

Empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado pelo Governo Francês e Tractebel Energia, e 

entregue às Prefeituras. 

Preliminarmente, foi realizado um estudo do setor informal relacionado com a coleta e 

triagem das matérias recicláveis realizado no âmbito do Plano Diretor Regional de Resíduos 

Sólidos, cujo objetivo principal era avaliar a reciclagem informal em termos de organização, 

fluxo de matérias e financeiros, e integrar as preocupações da coletividade e os catadores para 

melhorar a valorização de resíduos secos. Houve tentativas durante 16 meses do estudo, de 

aproximar os diferentes atores locais para que estes se reunissem e pudessem trocar 

experiências. Estas discussões culminaram neste documento de síntese que propõe um modelo 

de organização integrando os aspectos específicos da região de estudo e as lições colhidas das 

experiências no Brasil. Esperava-se que os atores locais continuassem na busca de soluções 

social, técnica e financeiramente aceitáveis para todas as partes e, consequentemente, 

autossustentáveis. A busca por uma reflexão intermunicipal e inter-regional significaria o 

sucesso dos projetos. 

Paralelamente, foi realizado um estudo para a valorização energética do lixo urbano- 

UTE GÁS/ LIXO - Usina termelétrica Gás/Lixo. O item11/05 traz o Relatório de situação e 
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perspectivas, sintetizando as atividades de execução de estudos preliminares com a finalidade 

de avaliar a oportunidade de inserção de um projeto de Valorização Energética de Lixo 

Urbano no contexto de um Plano Diretor para Gestão de Resíduos Urbanos, também 

desenvolvido com suporte financeiro do Governo da França. 

O RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO - R1 (2001), elaborado pelas empresas 

ENGEBIO, BURGÉAP, antecedeu o Plano Regional de gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

- PDRS. O documento apresenta um resumo da situação da região; trata dos interventores do 

estudo do PDRS e detalha todas as tarefas. Na sequência, veio o RELATÓRIO DO 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR - R2 (2002), elaborado pelas mesmas Empresas ENGEBIO, 

BURGÉAP. O documento traz a revisão do programa da tarefa, o diagnóstico preliminar: a 

situação atual e levantamento das necessidades; o levantamento de dados; a apresentação e 

análise dos resultados e pesquisas; a escolha dos locais de diagnóstico detalhado, a construção 

de um sistema de informação geográfica (SIG); as proposições de ações para informações e 

sensibilizações; e o plano detalhado das operações. O RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO – R3 

(2002) apresenta a revisão do contexto geral da zona de estudo, a natureza e a geração de 

resíduos, os diagnósticos do serviço de coleta convencional, da coleta seletiva, da valorização, 

da estocagem, tratamento dos resíduos de saúde, balanço dos fluxos dos resíduos urbanos em 

2001, análise das restrições e oportunidades, modelos de gestão dos resíduos urbanos nos 

prazos de 10 e 5 anos e, o plano previsto das operações. 

Como se vê, foi um trabalho vultoso, de alto custo e com diversas entidades 

envolvidas: Tractebel Energia- TBLE- potencial interessada na realização do investimento na 

Planta Energética, CNIM e SENER- parceiros tecnológicos, Empresas com as quais a TBLE 

estabeleceu um canal para avaliar a oportunidade de investir na geração de energia através da 

queima combinada de gás natural e lixo urbano; BURGÉAP e sua parceira brasileira 

ENGEBIO- responsáveis pelo Diagnóstico Regional e Formulação do Plano Diretor para 

Resíduos Urbanos, cujas informações foram utilizadas pela TBLE para a conceituação do 

empreendimento energético e a fundamentação de seu estudo de viabilidade; GENESC, 

responsável pelas ações de planejamento energético de SC, estimulador da iniciativa da 

TBLE(Tractebel Energia) em relação ao estudo preliminar de viabilidade, CODESC- entidade 

interlocutora com o Projeto Regional, designada pelo GENESC, responsável pela 

Superintendência da Região Metropolitana de Florianópolis e pela Coordenação do Comitê de 
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Supervisão do Projeto, órgão deliberativo proposto na estrutura básica de desenvolvimento do 

projeto, composto por representantes institucionais e entidades de classe empresariais. 

De acordo com o relato de Carlos Bogoni, o Plano Regional de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, projetado para o período de 2010 a 2020, após a conclusão dos estudos, foi 

considerado não rentável pelas empresas envolvidas. 

Segundo Angela Amin
9
 “deixaram de existir o intercâmbio com La Rochelle, na 

França, foi desmanchada a Escola do Mar, enfim, o Estado, de alguma forma, não possui mais 

os relacionamentos que tinha, e isto afetou diretamente a continuidade das gestões públicas, a 

segurança das relações e a qualidade dos serviços públicos prestados, o que considera um dos 

problemas da descontinuidade administrativa”. A entrevistada disse que entendia como 

fundamental, à época, a existência da RMF para o desenvolvimento regional, reforçando a 

busca da união de esforços e recursos para projetos integrados, especialmente com instituições 

internacionais, a exemplo dos projetos na área de saneamento ambiental, realizados em 

parceira com o governo francês (BURGEAP/TRACTEBEL), o projeto da maricultura, na área 

social e de habitação popular. 

O projeto de contenção de cheias, questão também inserida no tema do saneamento 

ambiental foi eleito prioritário. Houve a sugestão do Conselho de Desenvolvimento da RMF 

ao Governo do Estado e aos Municípios da RMF para que promovessem a contratação de 

serviços de consultoria, objetivando a elaboração do Termo de Referência, com vistas a 

desenvolver o plano diretor de drenagem urbana, planejamento e uso do solo. 

Contudo, não se teve conhecimento de iniciativa por parte do governo do Estado ou 

dos Municípios neste sentido, à época, quer na documentação quer nas entrevistas realizadas. 

Ainda, foi firmado contrato entre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Associação dos Moradores da Região da Grande Florianópolis, Prefeitura 

Municipal de Florianópolis e IPUF objetivando a elaboração de mapa temático de vegetação, 

definindo as regiões fito ecológicas em nível de formações e da vegetação secundária em 

vários estágios aliados à análise dos parâmetros ecológicos fundamentais. As informações são 

importantes para o conhecimento, preservação e manejo da área em estudo, em especial como 

                                                 
9
 Entrevista realizada com a ex presidente do CONDRMF e ex prefeita de Florianópolis de 1998 a 2006, Angela 

Regina Heinzen Amim, em 08/10/2014. 
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subsídio ao planejamento da ocupação do espaço. O mapa elaborado abrange a toda região 

leste de SC (item 13/04). 

Houve diversas propostas de Empresas Nacionais e Internacionais, interessadas no 

tema do saneamento ambiental (tratamento de resíduos sólidos, usina de reciclagem de lixo e 

tri compostagem de resíduos), conforme os documentos constantes dos itens 13/05, 13/06 e 

13/12, sendo uma Empresa Indiana, uma Americana e outra Brasileira. 

A CODESC elaborou e aplicou o Questionário para Levantamento de Informações 

Básicas de Recursos Hídricos, Resíduos sólidos e Educação Ambiental, em todos os 

municípios envolvidos (item 14/01 e 15/01). 

Foram realizados, de 4 a 12 de junho de 2002, sob a Coordenação da Chefe do Projeto 

BURGÉAP, seminários microrregionais apresentando a gestão dos resíduos sólidos nos 47 

municípios da RMF, Vale do Itajaí e AMFRI. Participaram dos seminários 34 dos 47 

municípios. Durante o evento foram apresentados o diagnóstico geral e as projeções futuras 

de produção de lixo; vantagens de ações intermunicipais quanto à organização e planejamento 

dos serviços de coleta e tratamento de lixo, bem como a redução potencial de custo de 

investimento e operação. Ao final do evento foram entregues folhas para comentários sobre o 

diagnóstico e a gestão futura dos serviços (2 pastas com correspondências expedidas). 

Com o Decreto nº 3873, de 15/01/02, foi instituído o Programa Catarinense de 

Reciclagem, Geração de Trabalho e Renda e criado o grupo Executivo de Trabalho – GET. O 

item 16/02 relata a primeira reunião para o desenvolvimento e implantação do Programa 

Catarinense de Reciclagem (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Integração do 

MERCOSUL- SDE). Foram feitas explanações sobre o Projeto. Anexo ao documento, consta 

o organograma do Programa. Este Programa teve sua origem no Plano de Governo de SC 

1999-2002, com a convicção de que despertaria a consciência do cidadão em relação ao 

destino dos resíduos à recuperação e ao tratamento do meio ambiente, diminuiria o impacto 

ambiental abrindo possibilidades de novos negócios através da agregação de valor ao resíduo, 

gerando trabalho e renda, e aprimoraria o associativismo, contribuindo para uma sociedade 

mais justa.  

De fato, a busca de alternativas que visem o desenvolvimento integrado compete ao 

Poder Executivo, através da constituição de parcerias com entidades públicas e privadas, 
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objetivando aprimorar o processo de controle da poluição de resíduos urbanos, modificando 

os processos produtivos com vistas à redução de efluentes. Estabelece também linhas de 

crédito específicas para o desenvolvimento de ações (PLANO DE GOVERNO DE SC 1999-

2002). 

Por outro lado a CODESC realizou licitação, na modalidade de Concorrência Pública, 

cujo objeto foi a contratação de serviços de aerolevantamentos em 38 municípios do litoral sul 

de SC (item 16//04). Também por iniciativa da CODESC, foi criado o Conselho Estadual de 

Cartografia e Geoprocessamento, através do Decreto Nº 3.221, de 19 de outubro de 2001 

(item 16/06). 

O item 16/08 traz notícias da reunião com Representantes dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas do Estado com a SDM. A esse respeito, é interessante destacar a troca de 

correspondência entre o Secretário da Casa Civil e o Presidente Executivo da CODESC, 

datada de 19 e 31/05/1999, que discordava da Proposta de Projeto de Implantação do Sistema 

Administrativo por Regiões Hidrográficas por ter a CODESC condições técnicas para 

desenvolver os estudos. Anexa aos documentos está a Proposta para o Plano de Trabalho e 

Implantação de Sistema administrativo por regiões hidrográficas (item 17/01). 

Por último, foi realizado em março de 2001, no âmbito da CSSA, o desenvolvimento 

básico de um projeto de engenharia com o objetivo de desobstruir o leito e Foz do Rio 

Tijucas, visando minimizar os danos causados pelas inundações que ocorrem na região e 

também oferecer condições de navegabilidade para embarcações pesqueiras (item 17/02). 

Da leitura das atas das doze reuniões realizadas pela Câmara Setorial de Saneamento 

Ambiental (item 14/02), é possível montar um breve histórico das atividades desenvolvidas 

pela CSSA: 

Em data de 27/09/2001, foi criado o Comitê de Supervisão do Projeto de Diagnóstico 

Regional de Resíduos Urbanos e Formulação de Plano Integrado de Gestão, composto por 

representantes de diversos órgãos. Nesta ocasião, foram apresentadas as Empresas Gerasul e a 

Francesa Burgéap responsáveis pelo Estudo do Diagnóstico Regional e Formulação do Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos sólidos urbanos para as Regiões Metropolitanas de 

Florianópolis e Vale do Itajaí. Foi apresentado o cronograma de trabalho, informando que ao 

término de cada etapa seria elaborado relatório para ser submetido à análise e aprovação do 
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Comitê de Pilotagem. Para o pré-diagnóstico, seriam levadas em consideração as informações 

já levantadas pela CODESC, através da aplicação do Questionário de Saneamento Ambiental 

da Câmara Técnica da RMF, além do questionário específico sobre resíduos sólidos a ser 

desenvolvido, aplicado e tabulado pelo grupo francês. Foram realizadas audiências informais 

e seminários para amplificar conhecimento do que estava sendo proposto. Foram também 

estabelecidos prazos para entrega dos relatórios elaborados pela Burgéap. Foi inclusive 

sugerido a realização de seminário internacional, além dos microrregionais a serem realizados 

em junho/2002. Discutiu-se o Sistema Integrado de Resíduos sólidos urbanos da NTA- 

Tecnologia Ambiental Ltda., modelo já implantado na cidade de Farroupilha- RS. Foi 

realizada a simulação de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, com aterro sanitário 

para a região de Piçarras e outro para a Região de Tijucas, com redução estimada dos custos 

operacionais quando do consorciamento dos municípios envolvidos. Tratou-se dos custos e 

salientou-se a dificuldade por que passam as prefeituras. O Ministério Público impôs ajustes 

aos Termos de Conduta. 

O problema do tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos e de sistema de 

esgotamento sanitário foi levantado há muitos anos e nada foi feito. Acreditavam os membros 

da Câmara que um diagnóstico iria auxiliar na solução do problema e subsidiar as ações do 

Ministério Público. 

Parece ter surgido daí a iniciativa de realização de seminários pelo Ministério Público 

Estadual chamado de “Fórum Lixo e Cidadania”, em outubro deste mesmo ano. 

Foram estudados os aspectos legais nos âmbitos federal, estadual e municipal, com 

documentos que esclarecem sobre a instalação de aterros sanitários. 

Das atividades desenvolvidas pela RMF, seja pelo Conselho de Desenvolvimento ou 

pelas Câmaras Setoriais, fica demonstrado todo o empenho e a complexidade dos trabalhos 

realizados, ainda que estes não fossem originados da RMF, desde sua criação, mesmo ao 

longo do ano de 2003, com a reforma administrativa do novo Governo, até a paralização 

abrupta dos trabalhos e extinção das RMs em 2007. 

Do mesmo modo, corroborando com as afirmações supracitadas, colhe-se das 

informações contidas nos documentos, fatos que demonstram que o Conselho entendia a 
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participação do novo Governo do Estado, extremamente oportuna, estimulando a formação de 

consórcios intermunicipais para que os resultados dos planos fossem maximizados. 

Duas suposições se poderia então tirar. 

A primeira de que foi realmente intensa a participação e o envolvimento do Conselho 

de Desenvolvimento da RMF no exercício de suas funções, incluindo aí todos os demais 

atores envolvidos, fossem membros indicados, convidados ou empregados públicos. 

Ao contrário do que era de se esperar de um órgão deliberativo, sua atuação não se 

resumia ao recebimento e expedição de correspondências. De fato era no âmbito do CDRMF, 

além das Câmaras Setoriais, que ocorriam as discussões e deliberações, como também se verá 

na análise dos documentos das demais Câmaras, apesar de em determinado momento ter 

havido questionamentos acerca da falta de continuidade dos trabalhos das Câmaras. 

A segunda hipótese diz despeito ao questionamento de utilidade das próprias RMs, 

curiosamente em poucos meses após o início do novo Governo, quando se nota claramente a 

paralização dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pela RMF até - e inclusive - no 

ano de 2003. Mais uma vez se pergunta: as atividades da RMF foram congeladas por 

iniciativa da Direção da Companhia ou do Governo do Estado? Pelas datas dos expedientes 

(2001, 2002 e 2003), vê-se que nestes anos a troca de correspondência fora intensa, com a 

realização de seminários e reuniões, sendo que foram totalizadas 34 reuniões do Conselho, 

desde sua criação, em novembro de 1999 até dezembro de 2003. Já no final de 2003, as 

reuniões foram mais escassas, frequentemente adiadas. Mas ainda discutia os projetos em 

andamento.  

Para E. Bresolin os projetos acabavam não sendo feitos como deveriam já que não se 

podia buscar recursos do governo federal, porque os projetos não estavam prontos e acabados. 

O entrevistado explicou que é necessário haver recursos não somente para executar projetos, 

mas também para elaborá-los, e nenhum projeto havido na RMF esteve finalizado a ponto de 

captar recurso do governo federal, bem como nenhum projeto teve verba destinada. Havia 

apenas empresas privadas interessadas em desenvolver projetos para o Governo, e quando 

mudava o governo, essas empresas também mudavam. Acredita o entrevistado que não foi 

culpa do governo novo que se instalou, mas as próprias empresas que vinham tratando com o 

antecessor, se desinteressavam e se retiravam. Então seria necessário recomeçar. 
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4.3.2 - Câmara Setorial de Pesquisa e Desenvolvimento – CSPD 

De acordo com o seu Regimento Interno (item 28/01), a Câmara Setorial de Pesquisa 

e Desenvolvimento teve por objetivos: 

I - Fazer permanente identificação de planos e projetos existentes 

para a região; 

II - Fazer permanente identificação das instituições que atuam na 

promoção do desenvolvimento da região; 

III -  Identificar e sistematizar os dados e informações existentes com 

dados da Região; e criar um único Banco de Dados; 

IV -  Recomendar e promover a elaboração de estudos e projetos de 

desenvolvimento econômico para a região; 

V - Assessorar as demais câmaras setoriais no planejamento, 

acompanhamento e gestão de suas ações e na integração 

intercâmaras. 

 

Da mesma forma como observado com relação à Câmara Setorial de Saneamento 

Ambiental, através da leitura de suas atas, aqui também se pode montar um breve histórico 

das atividades desenvolvidas pela CSPD: 

Foi realizado o levantamento de indicadores de desenvolvimento dos municípios que 

compunham a RMF para auxiliar na elaboração de estudos e projetos. Houve convite de 

parceria com a Câmara de Habitação para realizar o levantamento da demanda habitacional na 

RMF e a elaboração de um Banco de Dados, a criação de um a home-page para as RMs. 

Também foi enviada solicitação ao IBGE de uma estatística exclusiva para as RMs de Santa 

Catarina. 

Ainda, foram estudados os dados estatísticos coletados e desenvolvidos pela Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Integração do MERCOSUL, que trabalhou com os 

seguintes dados: anuário estatístico de SC; cálculo e acompanhamento do PIB SC; e, síntese 

estatística de SC, assim como anuário estatístico com informações municipais. Apresentou-se 

a necessidade de atualização da mapoteca para que o Estado disponha de base cartográfica 

mais adequada ao planejamento estadual. O último voo aerofotogramétrico na escala 1:25.000 

foi realizado nos anos de 1977 a 1979 e como informação mais recente, o Estado apenas 

dispõe de imagens de satélite realizadas no ano 2000, somente na escala 1:100.000. Decidiu-

se pela necessidade de atualização da base cartográfica, porém o alto custo do trabalho 

poderia ser um limitador. No item 28/03 consta o Plano Cartográfico catarinense de dezembro 
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de 1999, elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Integração ao 

MERCOSUL. 

Nas atas das reuniões da Câmara (Anexo 3), constata-se as dificuldades encontradas 

na concretização das propostas. Destacava-se a importância das estatísticas regionais e 

municipais, além da necessidade de um Sistema Estadual de Estatística com base científica 

para o planejamento, nos moldes do projetado pelo antigo GAPLAN, considerando ainda as 

determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Levantou-se também a 

possibilidade de se levar ao Conselho da RMF a criação de um órgão de planejamento 

metropolitano que poderia ser sediado na CODESC. 

Parece que dados não faltavam. Estudavam-se os dados do Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES (item 28/03) e de outros órgãos como 

EPAGRI, FEE, CLIMERH com vistas a sugerir ao Conselho da RMF a instalação de um 

órgão estadual de estudos meteorológicos, órgão estadual de estatística e solicitar ao Conselho 

uma diretriz para a Câmara Setorial para consolidação do planejamento estratégico para o 

exercício de 2001. 

De todo o realizado por esta Câmara, estudos de dados não faltaram realmente, como 

se pode ver, no entanto ela somente trabalhou no ano de 2000. E os demais anos? O que 

houve até a extinção das RMs em 2007? 

 

4.3.3 - Câmara Setorial de Transporte Coletivo Integrado – CSTCI 

Os projetos em desenvolvimento para a RMF estavam cumprindo seus cronogramas. 

O sistema integrado de transporte público de passageiros de Florianópolis (subsistema 

insular) estava em fase de implantação, e os terminais de integração continentais se 

encontravam em fase de licitação. Nestes subsistemas se incluía a construção dos terminais de 

integração. A conclusão das obras e o início de operação do sistema estavam previstos para 

novembro de 2002. 

O Projeto para o sistema integrado de transporte público de passageiros da Região 

Metropolitana de Florianópolis encontra-se em fase de conclusão. Estavam sendo definidas as 

linhas integradas e a localização dos terminais nos municípios de São José, Palhoça, Biguaçu 

e Santo Amaro da Imperatriz. 
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O Item 30/06 demonstra que foram convidados para reunião da Câmara, em data de 

21/08/2000, os Representantes das Empresas de Transporte e o Representante da Prefeitura 

Municipal de Palhoça, que não compareceram. A pauta da referida reunião era a localização 

dos terminais, explanada pelo Coordenador Jorge. Os sete terminais em Florianópolis seriam 

executados pela iniciativa privada, através de concessões. Para o caso dos terminais onde 

operava mais de uma empresa, a concessão poderia ser realizada através de consórcio. Quanto 

aos locais de implantação, existiam diversas variáveis, dependendo das áreas disponíveis, da 

região e dos acessos. 

No que se refere ao sistema hidrográfico de transporte público, o DETER promoveu 

estudo comprovando a viabilidade de sua implantação. Neste estudo foi examinada também a 

localização dos terminais marítimos com a integração intermodal (marítimo/terrestre). A fase 

seguinte seria o lançamento de edital para a realização das obras necessárias e a concessão do 

serviço. À Câmara Setorial de Transporte caberia a discussão final sobre a configuração do 

sistema. Concomitantemente estavam sendo analisadas as condições da malha viária. 

Outro projeto em estudo na Câmara foi o de sinalização turística. A Associação de 

Municípios da Grande Florianópolis contratou um projeto realizado pela empresa “Sinaliza & 

Única- Consultores Associados”, que obteve parecer favorável da Câmara Setorial para 

implantação, em função de sua qualidade. 

Este projeto previa a construção de seis pórticos de entrada, quatro localizados na BR-

101 e dois na BR-282, além da colocação de 695 placas indicativas e de orientação de tráfego. 

A EMBRATUR estava adaptando-se à nova formatação turística nacional, à época, e 

este projeto ficou aguardando seu sinal verde, que nunca veio. 

O item 30/01 mostra que quando da primeira reunião desta Câmara, o Coordenador 

deu ciência a seus membros dos projetos já em andamento sobre o Transporte Coletivo 

Integrado desde 1990 até 1999, num total de seis estudos. 

Ainda neste mesmo item, o Presidente do Conselho em exercício, o Arquiteto Gama 

D’ Eça, participando em reunião desta Câmara fez algumas considerações que merecem ser 

citadas. 
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De acordo com Gama d’ Eça, há 30 anos iniciaram-se as conversações sobre Região 

Metropolitana em nosso Estado, e que o sistema integrado é um trabalho complexo. Citou um 

problema jurídico, o fato de câmaras municipais, serem autônomas e a possibilidade de não 

aceitarem as decisões do Conselho. 

O item 30/02, mostra as tratativas com relação ao Sistema de transporte coletivo 

integrado em data de 24 de junho de 2000, quando ficou decidido que, inicialmente, dever-se-

ia tratar da definição da localização dos terminais, depois das concessões e por último do tipo 

de veículo a serem usados em função das demandas destes terminais. Foi abordado também o 

assunto do transporte marítimo, seus problemas em relação aos ventos fortes das baías, 

obrigando a usar embarcações mais seguras e, no entanto viável. Ficou também decidido em 

reunião que era da competência dessa Câmara encaminhar o Projeto definitivo ao Conselho. 

Foi discutida a questão das tarifas atuais e futuras, e o Eng. Àtila, Representante da Prefeitura 

de São José, explanou acerca do transporte coletivo intermunicipal de São José, de 5000 

hab/dia, bastante pequeno se comparado com a linha Florianópolis/Abrão, de 13.000 hab/dia. 

O número de pessoas transportadas que circulavam no município, sem origem e sem destino 

em São José, à época, era de 100.000 pessoas/dia.  

Sobre o sistema viário projetado, este utilizaria a faixa de domínio das torres de 

transmissão de energia elétrica, que liga o viaduto da BR-101 ao Shopping Itaguaçu, até o 

bairro Serraria, no Município de Biguaçu, e do viaduto à Palhoça, com duas variantes, através 

das duas faixas de domínio das torres de transmissão. A outra via principal seria a Avenida 

Beira Mar. Dentro do projeto de São José, os terminais estariam localizados no Jardim 

Zanelato, em Serraria, Barreiros, no Bairro Bela Vista, na Praia Comprida, em Forquilhinha e 

na Ponta de Baixo, e dois no setor continental do Município de Florianópolis, no Balneário do 

Estreito e em Capoeiras.  

Tudo isso comprova ter, de fato, havido algum consenso, ao menos inicialmente, para 

a implantação do Sistema Integrado de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de 

Florianópolis. 

A caixa RMF31 traz outro importante projeto relativo ao transporte público – o 

TRAMWAY. 
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O item 31/04 b faz referência ao estudo de pré-viabilidade do projeto de metrô de 

superfície TRAMWAY, que envolvia a  reforma da Ponte Hercílio Luz. 

O desenvolvimento do estudo de pré-viabilidade da Ponte Hercílio Luz encontrava 

oportunidade para ser concretizado, uma vez que o sistema integrado de transporte público de 

passageiros, desenvolvido pelo DETER estava em fase final de conclusão, com as respectivas 

definições dos terminais municipais, o que viabilizaria de imediato a integração com o metrô 

de superfície “TRAMWAY”. 

O BNDES financiava projetos de sistemas modernos de transporte coletivo nas regiões 

metropolitanas, com a condição da realização de em prévio estudo de viabilidade que 

justificasse o seu prosseguimento. Com a realização do estudo, teria a Região Metropolitana 

de Florianópolis todas as características e atributos necessários à aprovação por parte do 

Banco. 

O Projeto previa a implantação do Sistema TRAMWAY nos Municípios de 

Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, oferecendo mais uma modalidade de transporte 

na área mais conurbada da RMF, com população de 651.098 habitantes (Censo 2000), ou seja, 

12, 2% da população do Estado e 60,2% da população total da RMF). Além de revitalizar em 

caráter definitivo a Ponte Hercílio Luz, nosso mais expressivo monumento, que seria utilizada 

na proposta como via de transporte. 

Destaca-se também a inserção de dois grandes eixos viários no sistema proposto, o do 

Aeroporto Hercílio Luz e o de Canasvieiras, onde estavam sendo ultimados os estudos 

necessários à captação de investimentos externos (Master Plan) do Projeto Sapiens.  

Como se sabe, o projeto Sapiens foi concebido para se constituir num centro urbano 

inteligente voltado ao turismo de lazer, esporte, saúde, de negócios e do conhecimento a ser 

implantado em área de 4,5 milhões de  m2, com investimento privado estimado em 1,1 bilhão 

de dólares. 

A Empresa INGEROP, estava desenvolvendo o projeto de revitalização da Ponte 

Hercílio Luz, e propôs para realizar o estudo prévio de viabilidade requerido, o preço total de 

R$510.000,00, com prazo de 255 dias para apresentação do relatório final.  
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No entendimento da Câmara, o preço pedido estava de acordo com os parâmetros de 

mercado, com pagamento feito de forma parcelada, em conformidade com o andamento do 

estudo. 

Consta do item 31/04 a, cópia do Projeto executivo da Ponte Hercílio Luz (impresso 

em 02/04/2002, e sem autoria), a seguir transcrito: 

PONTE HERCÍLIO LUZ: INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

1- Preliminares: 

Assinatura do contrato: 23/11/2000 

Prazo: 360 dias consecutivos contados partir da data da 

publicação do extrato do contrato. 

Início dos trabalhos: 12/12/2000 

Final do contrato: 12/12/2001 

2- Prorrogação data final de entrega: 

A - Motivos:  

 aprovação do DNER das etapas do trabalho: para iniciar 

uma nova etapa dos trabalhos a fiscalização do DNER 

tinha que aprovar a anterior, o que sistematicamente não 

ocorria. 

 atrasos de pagamentos: além de outros fatores o BID 

condicionou os pagamentos ao cumprimento pelo DNER 

de uma cláusula do contrato de empréstimo: 

demonstrativos financeiros do órgão, devidamente 

auditados pela Secretaria Federal de controle do 

Ministério da Fazenda. 

Como consequência o primeiro pagamento à INGÉROP 

foi efetivamente realizado em 29 de novembro de 2001, 

portanto praticamente um ano após o início dos trabalhos. 

 Sondagens adicionais: devido a problemas encontrados 

nas fundações dos maciços de ancoragem e nos blocos de 

fundação das torres tornou-se necessário, para segurança 

do projeto, repetir diversas sondagens nestas áreas. 

 Ordem de paralisação: datado de 14 de janeiro de 2002 foi 

recebido um ofício do DNER determinando a Paralisação 

dos serviços a partir desta data”, em função de problemas 

levantados pelo Tribunal de Contas da União em alguns 

trechos do corredor sul. Esta ordem até o momento ainda 

se encontra em vigor apesar de documento do Ministério 

dos Transportes endereçado ao DNER dizendo: “O 

contrato PG-250/00-00, firmado pelo DNER com o 

consórcio Ingérop/ Sondotécnica que tem por objetivo a 

Elaboração do Projeto de Reabilitação da Ponte Hercílio 

Luz em Florianópolis- SC, não foi e nem está sendo alvo 

de fiscalização pelos órgãos de Controle Interno do 

Poder executivo e do Tribunal de Contas da União, 
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constantes do OGU, devem ser executados normalmente, 

como é o caso do PG-250/00-00.” 

 Finalmente com o DNER em extinção, ocasionando um 

processo de transferência do contrato para o novo órgão 

(DNIT), novos atrasos de ordem burocráticas se 

sinalizam. 

B - Situação Atual 

 Diante dos fatos acima expostos o DNER prorrogou o 

prazo    final de entrega do projeto para 12 de junho de 

2002. 

 O Consórcio Ingérop/ Sondotécnica, entretanto, apesar de 

todos os problemas, vinha ultimando o seu projeto com 

previsão de entrega da impressão final do cliente em maio 

de 2002. 

 A CODESC/RMF dispunha dos seguintes dados para 

repassar ao Governo do Estado (DER/SC), com a devida 

autorização do DNER: 

a)  detalhamento do projeto 

b)  manual de monitoramento e manutenção 

c)  programa de testes complementares 

d) sistema informatizado de gerenciamento-   definições   

básica 

e)  especificações técnicas 

f)  definição de preços unitários 

g)  levantamento de quantidades 

h)  cronograma da obra 

C - Situação Futura 

 Havia, no entendimento da RMF, a necessidade da 

interferência do Governo do Estado em 3 pontos básicos 

para finalização oficial do processo: 

I- Estudos de impacto ambiental e viabilidade 

econômica se houver solicitação de recursos do BID- 

Banco Interamericano de Desenvolvimento; 

II- Solicitação a SECEX- Secretaria do Tribunal de 

Contas de Florianópolis- para enviar ao Tribunal de 

Contas da União documento confirmando que o 

contrato ( PG-250/00-00) não se encontra nas 

irregularidade apontadas (enviado via fax documento 

ao Ministério dos Transportes); 

III- Solicitação, através da bancada de SC na Câmara de 

Deputados Federais, à Comissão de Orçamento para 

cancelamento da ordem de paralização já suspensa 

pelo Ministério dos Transportes. 

Em suma, a CODESC/RMF, possuía condições plenas de repassar ao Governo do 

Estado, os elementos técnicos necessários para o processamento de uma eventual licitação 

visando às obras de restauração da Ponte Hercílio Luz. 
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4.3.4 - Câmara Setorial de Planejamento Urbano – CSPU 

A Câmara deu início aos seus trabalhos com a apresentação do diagnóstico sobre 

desenvolvimento urbano dos municípios da Grande Florianópolis no PBDEE- Plano Básico 

de Desenvolvimento Ecológico e Econômico da Grande Florianópolis 

Observou-se a necessidade de dados atualizados e de um bom quadro de diagnósticos 

para propor soluções além de um planejamento sintonizado à realidade e aprovação da pauta 

da próxima reunião. Foi apresentado Excerto do Plano Básico de Desenvolvimento 

Ecológico-Econômico da Região da Grande Florianópolis sobre questões relativas ao 

Desenvolvimento Urbano, elaborado pela Arquiteta Valesca Marques, em reunião da CSPU 

(PBDEE), realizada em junho/2000. 

Conforme consta do item 05/08, foi realizado o resgate histórico do processo de 

planejamento no Brasil e em Florianópolis, salientando a importância do Plano Gama D´Eça 

para a cidade. Foi adotada estratégia semelhante àquela realizada pela Câmara Setorial de 

Turismo Integrado, que subdividiu a RMF em três setores. O critério de agrupamento foi 

considerar os eixos rodoviários que dão acesso às respectivas sedes dos municípios. Sendo 

assim, seriam três subgrupos de estudo: 

- Litoral BR-101- abrangeria os Municípios Florianópolis, São José, São Pedro de 

Alcântara, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Biguaçu, Antônio Carlos, 

Governador Celso Ramos e Tijucas 

- Vale do Tijucas/ SC 411- Canelinha, São João Batista, Nova Trento e Major 

Gercino. 

- Serra/ BR-282- Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, 

São Bonifácio, Rancho Queimado, Alfredo Wagner e Leoberto Leal. 

- Sugeriu-se que os subgrupos estudassem os seguintes temas: “Demografia versus 

capacidade de carga” e “Eixos de Circulação e Transporte versus urbanização” 

Além das diretrizes citadas previa-se a abordagem dos seguintes temas nos grupos de 

trabalho:  

I- Emografia X capacidade de carga; 

II- Eixos de circulação; 

III- Transportes X urbanização 

IV- Desenvolvimento econômico X ocupação. 
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Dividida a região, foi feita a apresentação dos mapas do macrozoneamento, 

infraestrutura e aptidão agrícola, bem como diagnóstico das propostas do Plano Básico de 

Desenvolvimento Ecológico-Econômico da Grande Fpolis. Com base nos debates foram 

levantadas as seguintes questões como diretrizes do desenvolvimento dos trabalhos a serem 

realizados pelos subgrupos: 

- Expansão urbana horizontal e/ou vertical? (Não há espaço adequado ou suficiente 

disponível para a expansão urbana horizontal) 

- Áreas restritas para a agricultura (estímulo à promoção de atividades ligadas à 

silvicultura, extrativismo vegetal sustentável e ao ecoturismo) 

- Crescimento populacional- estimativa para 20 anos (população estimada entre 1 a 

1,5 milhões de habitantes) 

- Pressão demográfica junto aos municípios maiores do litoral versus evasão 

populacional nos municípios menores 

- Necessidade da implementação de políticas de fomento à fixação da população 

nas cidades menores e no campo 

- Necessidade urgente de levantamento aerofotogramétrico com restituição 

cartográfica, bem como, atualização das informações estatísticas municipais. 

 

Ao trabalho dos subgrupos foi sugerido acrescentar a necessidade de levantamento 

aerofotogramétrico e também o tema Ponte Hercílio Luz. 

Ainda neste mesmo item 05/08 estão quatro cópias de documentos com dados da 

população, gráfico com a evolução da população e área de expansão de todos os municípios 

da Região entre 1980 e 1999. 

O item 05/04 mostra a postura da Câmara, quando reclama a participação efetiva da 

comunidade e a necessidade de a CODESC assumir a estrutura burocrática da Câmara para 

que pudesse funcionar. Foi reiterada a importância da participação das prefeituras e do IPUF. 

Temas como a expansão urbana e o sistema viário e de transportes foram destacados para 

serem estudados pela Câmara, além da possibilidade de lançar diretrizes para os órgãos de 

planejamento urbano dos municípios. Foi decidido que as suas subcomissões deveriam ser 

formadas com base nos grandes problemas da região apontando possíveis soluções, e que um 
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novo modelo de região metropolitana fazia-se necessário, uma vez que os modelos vigentes 

só acentuam as desigualdades entre os municípios. 

Foi então proposta uma regionalização de áreas homogêneas. Discutiu-se a integração 

das diversas câmaras e questionou-se a adoção de um modelo de Câmara mais aberta. 

Concluiu-se pela necessidade de estruturação de um órgão de planejamento urbano. 

Determinou-se uma consulta aos órgãos que tivessem informações para subsidiar os trabalhos 

da câmara como DER, CASAN, CELESC, Plano de Gerenciamento Costeiro, PBDEE, IPUF 

e FATMA. 

Como atividades da CSPU, destaca-se: 

Procurou-se conhecer o que havia sobre planejamento urbano para a RMF e foi 

apresentado um diagnóstico sobre desenvolvimento urbano dos Municípios da Grande 

Florianópolis, que se encontrava no Plano Básico de Desenvolvimento Ecológico e 

Econômico da Grande Florianópolis- PBDEE. 

Em data de 18 de setembro, ocorreu a palestra do Arquiteto Amilton Vergara de 

Souza, Representante do IPUF, que discorreu sobre as informações e planos do Instituto para 

a RMF. Daí constatou-se que pouca coisa nova havia sido feita para a Região em termos de 

planejamento, desde a edição do chamado Plano Gama D´Eça. Foi também identificada a 

necessidade de criação de um Instituto de Planejamento Urbano de abrangência regional, com 

banco de dados específico aglutinando informações de prefeituras e órgãos estaduais. 

Em junho de 2001, o Arquiteto Nelson Saraiva do IAB fez exposição sobre a posição 

do Instituto no que respeita à Lei de Gerenciamento Costeiro, informando da conurbação de 

todo o litoral catarinense e apresentando sugestão para incorporação na proposta de 

zoneamento, tendo a mesma sido fechada da seguinte forma: 

Proposta de Zoneamento para a RFM - SDM/DIMA/GEPAM 

Equipe: Jorge Rebollo Squera (Arquiteto) e Isa de Oliveira Rocha    

(Geógrafa) 

Base cartográfica 

1- Mapa de legislação Ambiental 

2- Mapa de capacidade de uso das terras 

3- Mapa de Vegetação e uso do solo e do mar 

4- Diagnóstico socioeconômico 

5- Mapa de zoneamento ecológico- econômico 
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6- Processo de discussão e aprovação da proposta de zoneamento 

ecológico-econômico 

 

Por outro lado, foi firmado um convênio entre a CODESC e o DER (hoje DEINFRA), 

que viabilizou os projetos para pavimentação asfáltica de importantes trechos rodoviários nas 

RMS, Vale do Itajaí e Norte Nordeste catarinense. No que diz respeito à RMF, os trechos 

conveniados entre CODESC e DER para os quais foram previstos e aplicados recursos no 

montante de 1,8 milhão de reais, apresentavam-se na seguinte situação: 

- Anitápolis à BR-282 (Rancho Queimado) - 34 km- foi dada a 

ordem de serviço para execução do projeto em 21/11/01, com 

prazo de entrega previsto para 29/11/02; 
- São João Batista a Major Gercino - 24,5 km- foi dada a ordem de 

serviço para execução do projeto em outubro de 2001. O projeto 

foi concluído e a licitação para construção também realizada em 

condições de contratação; 
- Imbuía a Leoberto Leal - 19,7 km- os projetos foram contratados 

em 06/01/01, com prazo previsto de entrega em 07/12/02; 
- São Bonifácio a BR-282 - 32 km- o projeto foi concluído e a obra 

foi contratada, iniciando-se em abril. O prazo previsto para 

execução do serviço foi de 24 meses. 

O Conselho de Desenvolvimento da RMF considerou o cumprimento dessas obras um 

fator importante para integrar a área de expansão, além de criar mecanismos para escoamento 

da produção agroindustrial. Todos os trechos foram concluídos. Este foi o único projeto 

iniciado e totalmente finalizado no âmbito da RMF. 

Por último, constam da caixa RMF06 quatro volumes do Plano Diretor dos Balneários 

de Florianópolis, elaborado por Adriana T. Ventura, datados de outubro de 2002, com 

carimbos do IPUF e assinados pelo Ministério da Defesa, Comando do Exército, Instituto 

Militar de Engenharia, Laboratório de Planejamento Urbano, relativos aos anos de 1986 a 

1994. 

4.3.5 - Câmara Setorial de Habitação – CSH 

A CSH atuou de forma a centrar seus esforços na execução de um diagnóstico 

habitacional da RMF que abrangesse informações mais gerais, permitindo identificar o 

panorama e as tendências do setor habitacional urbano e rural, englobando a característica 

física, os instrumentos de políticas públicas assim como a capacidade institucional dos 

municípios. 
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A CSH solicitou ao Conselho de Desenvolvimento a contratação de empresa 

especializada para execução de diagnóstico preciso sobre a questão habitacional dos 

municípios pertencentes à RMF, abrangendo o meio rural e urbano. Os dados habitacionais 

disponíveis datavam de 1994, baseados no censo demográfico de 1991, realizado à época pela 

Empresa Perfil, em todo o Estado. Como os dados estavam bastante defasados, para que se 

pudesse construir uma política habitacional concreta, fez-se necessária a realização de uma 

nova pesquisa habitacional. 

Através dos mapas pertencentes aos municípios da RMF, os membros da CSH tiveram 

oportunidade de localizar em planta as regiões com maior demanda de moradia. 

Paralelamente ao trabalho de mapeamento e da realização de uma nova pesquisa 

habitacional, a CSH decidiu pela visita de seus técnicos a todos os municípios da RM, o que 

foi feito em novembro de 2000.  

Foi elaborado um questionário abrangendo características gerais dos municípios, tendo 

como modelo o roteiro do Programa Habitar Brasil/BID e adaptado à realidade de cada 

região, tendo sido enviado antecipadamente aos prefeitos. A visita dos técnicos teve como 

objetivo dirimir dúvidas quanto ao preenchimento do questionário e proceder a uma visitação 

aos locais com maior demanda habitacional. Dos 10 municípios da RMF que responderam ao 

questionário, destaca-se o elevado percentual de terrenos não cadastrados junto às prefeituras 

municipais (valor médio de 13,10%). Somente no Município de Governador Celso Ramos, 

segundo informações da Prefeitura Municipal, 45% dos terrenos não eram cadastrados. Com 

relação às construções não cadastradas este percentual na região atingiu 7,40%. 

De maneira geral, constatou-se que as prefeituras municipais não possuíam estrutura 

administrativa suficiente para a redução desses percentuais, acarretando, dentre outros 

problemas, uma estagnação de sua arrecadação de tributos e com isso cada vez menos 

investimentos que poderiam ser canalizados para a área social e de infraestrutura. 

O número de domicílios cresceu 13%, no período de 1991 a1996, enquanto a 

densidade domiciliar, no mesmo período, passou de 0,73% para 0,65% habitantes/domicílio. 

Ainda, os documentos relativos à CSH demonstram que já era crescente o aumento no 

número de favelas apresentando, à época, uma população estimada de 57.200 moradores em 

cortiços, loteamentos irregulares e clandestinos, bem como áreas sujeitas a inundações, 
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desabamentos e ainda áreas insalubres e de preservação permanente. Apenas a capital do 

Estado tinha 46 favelas, com aproximadamente 40.000 habitantes, caracterizando já um 

problema social de proporções significativas. 

Se considerada a população destas áreas carentes, chegava-se ao elevado número de 

148.300 habitantes. 

A população dos Municípios que compunham a RMF, no período de 1980 a 2000, 

passou de 454.472 para 800.468 habitantes, com taxa de crescimento de 3,02% no mesmo 

período. 

Estes números espelham bem o crescente movimento migratório do campo para a 

periferia das cidades, pois ainda atualmente pequena parte da população permanece no meio 

rural, enquanto a grande maioria engrossa o contingente da população desprovida de qualquer 

programa social de habitação. 

Apesar de todas as dificuldades encontradas, a CSH deixou em fase final de 

elaboração o mapeamento da RMF no que diz respeito à localização das áreas carentes e 

investimentos habitacionais nos últimos 20 anos, trabalho este coordenado pelo Eng. Rogério 

Miranda. O Coordenador da CSH foi o Engº Ambrósio de Souza Peters, nesse período de 

2000/2001. Há importantes documentos sobre a questão habitacional: 

Item 02/10- Diagnóstico Habitacional (documentos diversos) 

- Roteiros de Orientação para a elaboração do Diagnóstico Habitacional 

da RMF; 

- Plano de Desenvolvimento do Município de Antônio Carlos elaborado 

pelo SEBRAE em dezembro de 1998; 

- Proposta para a realização de diagnóstico habitacional na RMF; 

- Tabelas com dados compilados sobre habitação na RMF; 

- Compilação de estudos sobre diagnóstico habitacional; cita a coleta de 

resíduos sólidos, energia elétrica e rede de telefonia, bem como, vias 

pavimentadas.  

Item 02/14- Política Habitacional e sua importância para a RMF - o documento 

apresenta panorama, caminhos e soluções para o estabelecimento de uma política 

habitacional. 
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Item 02/15- MIRANDA, Rogério. Habitação Popular & Favelas: em Biguaçu, 

Florianópolis, Palhoça e São José. Florianópolis, outubro de 2001. O estudo mostra dados das 

habitações populares e processo de favelização nos municípios citados e de acordo com a 

pesquisa encomendada pela CSH em 2000. 

Item 02/16- Seis filmes de fotografias não reveladas com dados dos municípios da 

RMF. 

Item 02/07- quadro com o custo das Regiões Metropolitanas de SC nos anos de 2000, 

2001, 2002 e 2003. 

4.3.6 - Câmara Setorial de Turismo Integrado – CSTI 

Considerando a fase de implantação do Polo de Turismo da Grande Florianópolis, que 

executivamente seria operacionalizado pelo Florianópolis Convention & Visitors Bureau e 

envolvia a parceria de várias organizações do Trade Turístico, organizações públicas e de 

fomento, entendeu a CSTI que deveriam focar o trabalho e as discussões da Câmara em temas 

convergentes ao trabalho do Polo. Entre os assuntos: 

- O Inventário Mercadológico da Região, com o objetivo de acompanhar, subsidiar e 

apoiar o desenvolvimento de um amplo estudo sobre atrativos turísticos da Região 

e correspondente potencial mercadológico; 

- A justificativa para a realização do estudo foi a junção de inúmeros estudos, 

levantamentos e inventários existentes que seriam avaliados e possível formatação 

de pacotes turísticos alternativos e diferenciados, principalmente para a baixa 

temporada; 

- Ações da Base para a Internacionalização do Receptivo, objetivando analisar, 

avaliar e listar recomendações, estratégias e ações necessárias para adequações 

infraestruturas para a recepção de turistas estrangeiros, e executar a promoção 

dirigida aos novos mercados internacionais. 

 

Segundo o entendimento da CSTI, as ações para ampliação da participação brasileira 

no mercado turístico internacional retornariam brevemente em resultados positivos para a 

RMF. Porém seriam necessárias adequações de ordem estratégica baseadas em um estudo e 

avaliação acurados sobre a questão. Como por exemplo, a sinalização turística adequada aos 



110 

padrões internacionais, qualificação de recursos humanos, ações de divulgação e promoção, 

sistema de informações em língua estrangeira. 

Seria necessário, agregação de valor e inclusão econômica, com o objetivo de levantar, 

analisar e propor alternativas para a agregação de valores aos produtos turísticos existentes e 

abertura de novas micro e pequenas empresas, estimulando o aumento e maior distribuição do 

gasto médio per capita dos visitantes. Os objetivos dos visitantes eram normalmente 

concentrados, e havia uma limitação de consumo restrito ao necessário ligado ao objetivo da 

viagem, e fazendo-se necessária a oferta de produtos alternativos e diferenciados, estimulando 

o consumo e gerando trabalho e renda. Exemplo: moradores dos arredores das trilhas 

poderiam oferecer, de forma mais incisiva o artesanato local e produtos gastronômicos para os 

turistas. 

Neste sentido, vale aqui destacar o contido no item 03/03 que traz correspondência 

enviada pelo Coordenador da CSTI, Hamilton Peluso à Presidente do Conselho Angela Amin, 

em 10/06/2001, onde apresenta parecer sobre a Formatação de Sinalização Turística para a 

Região da Grande Fpolis. Com o objetivo específico de atender ao disposto na nota nº 

001/2001, de 10/05/2001, da Senhora Presidente do Conselho Angela Amin, enviada ao 

governo do Estado, apresenta as prioridades da RMF. A prioridade 4, seria o Projeto de 

Sinalização Turística para a Região. O Parecer considerou os levantamentos e projetos já 

existentes em instituições públicas e privadas, em especial o projeto contratado pela 

Associação dos Municípios da Grande Florianópolis com a Empresa SINALIZA, em 1998. A 

Câmara reconheceu e validou a sinalização turística como prioridade, considerada deficiente 

pelos turistas em pesquisas da SANTUR e EMBRATUR. Como a EMBRATUR estava 

procedendo a alterações nas normas de sinalização, a Câmara sugeriu que o documento 

elaborado – acompanhado pelo grupo técnico, fosse tomado como referencial e base para os 

necessários ajustes a partir de novas definições. 

Cabe, ainda, mencionar o item 03/04 que traz o relatório da EPAGRI acerca do Mapa 

de Uso/ Ocupação do Solo para a Elaboração do Produto Básico do Zoneamento do Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro- PBZ- PEST, datado de abril 2000. 

Este zoneamento faz parte de um esforço conjunto de diversas instituições 

governamentais em regime de parceria com o Banco Mundial, na expectativa de que, com a 

colaboração da comunidade, se pudesse chegar a um Plano de Gestão que possibilitasse a 
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transição da situação atual para a implantação efetiva do Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, mantendo-se a sustentabilidade dos municípios e comunidades envolvidas. 

O item 03/05 trás o documento final e o relatório do Seminário Regional da Agenda 

21 Catarinense, realizado em 07/02/2002 em Santo Amaro da Imperatriz. Trata-se de Projeto 

apresentado ao FNMA/MMA - Título: Agenda 21 Catarinense, com duração de 12 meses, em 

293 municípios de SC, com justificativa, resumo do Projeto, identificação, realização de 

diagnóstico socioeconômico ambiental, visando à proposição de ações dentro de estratégias 

que envolvessem os setores público, privado e o terceiro setor de organização, para se 

alcançar um plano de desenvolvimento sustentável integrado para o Estado de SC. 

Por último, mas igualmente importante, segundo o item 03/06, o Plano de 

Desenvolvimento Turístico de Tijucas, 1998, apresenta o diagnóstico completo com dados do 

município, soluções, cronograma para ações sugeridas nos anos de 1999, 2000 e 2001. 

Como se vê, mais uma vez, estudos, projetos, planos, parecem não ter faltado à Região 

Metropolitana de Florianópolis. 

Ainda, há registro de oito reuniões realizadas pela CSTI. 

Em 04 de julho de 2000, o Representante Técnico do SEBRAE fez apresentação as 

ações que desenvolvia para o planejamento turístico, considerando o tripé: Poder Público, 

Empresariado e Comunidade, a fim de identificar os potenciais dos municípios que compõem 

a RMF. 

Em 18 de julho de 2000, houve a apresentação do diagnóstico dos 15 municípios da 

RMF pelos consultores do SEBRAE. A exposição dos dados demonstrou que não houve 

muitas alterações quanto às potencialidades, sendo que determinados municípios, 

encontravam-se muito organizados e conseguiam dispor de melhor estrutura para receber 

turistas. Quanto ao plano básico de desenvolvimento ecológico, os consultores mencionaram 

alternativas turísticas que deveriam ser desenvolvidas, como por exemplo, a implantação de 

trilhas ecológicas no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Recomendaram que a maioria 

dos municípios que faziam parte da expansão da RMF teria que desenvolver projetos 

educativos de educação ambiental para apresentar às escolas; deveriam ter plano diretor; 

preocupação com o saneamento básico e cuidados com os mananciais hídricos que estavam 
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sendo poluídos pelos agricultores com o uso abusivo de agrotóxicos, poluindo também os 

lençóis freáticos. 

Foram também apresentados os aspectos relativos ao setor de turismo do Plano Básico 

de Desenvolvimento Ecológico-econômico, elaborado em 1994 e publicado em 1996, 

salientando a ameaça causada pela concentração da população na área litorânea e que na alta 

temporada chegava a aumentar sua população em torno de 1/3. 

Em 02 de agosto de 2000, deu-se debate sobre como montar uma estrutura operacional 

e eleger as diretrizes dos trabalhos da Câmara, bem como a necessidade de dar continuidade 

ao projeto de gestão com esforço conjunto (público e privado). Foi sugerida a criação de 

comissões de planejamento, gestão de continuidade e infraestrutura. Bem como o 

levantamento de potencialidade de cada município e a criação de subcâmaras de: 

turismo/meio ambiente, cultura, litorânea, eventos, negócios, turismo religioso e ecológico, a 

exemplo do projeto Cempaleo. Ter-se-ia que estruturar tudo sobre uma política econômica X 

desenvolvimento e, pensar em longo prazo, porém para isso fazia-se necessário estabelecer 

um plano de trabalho, elaborar um diagnóstico envolvendo os 22 municípios. Foram criadas 

as subcomissões de planejamento como segue: 

- Grupo de Trabalho 01- Planície litorânea 

- Grupo de Trabalho 02- Serras do Leste catarinense 

- Grupo de Trabalho 03- Vale do Tijucas 

Em 16 de agosto de 2000, a Comissão de planejamento comunicou a elaboração do 

documento Estratégia de atividade da Câmara, centrada no mapa das sub-regiões de estudo, 

indicando que para ferramentar o levantamento e análise de informações existiam o plano 

básico de desenvolvimento regional, o PRODETUR, os cadernos do Diário Catarinense de 

cada município entre outros cadernos. 

4.3.7 – Câmara Setorial de Desenvolvimento Social: criança, adolescente e idoso –    

CSDS 

Houve 10 reuniões desta Câmara no período entre 03 de agosto de 2000 e 14 de março 

de 2001. 

Esta Câmara foi dividida em dois subgrupos, sendo um para tratar da criança e do 

adolescente, dentro de um programa de abordagem de rua, orientação e apoio sociofamiliar, 
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bem como a implantação de um programa para dependentes de substâncias químicas 

iniciando pela criação de ala de desintoxicação do Hospital Infantil. O outro subgrupo trataria 

das questões relacionadas aos idosos, em questões como acessibilidade, pesquisa do perfil do 

idoso, observação da legislação existente com relação ao idoso e sua fiscalização e a 

viabilidade de criação de centrais de convivência, centro de múltiplo uso e centros dia. 

Havia à época, vários programas sociais sendo desenvolvidos por órgãos diversos. Foi 

feito um levantamento, e a intenção era somar-lhes os esforços da Câmara. 

Nos documentos referentes à Câmara de Desenvolvimento Social há registro de 

diversas ações e propostas da CSDS ou por ela adotadas, no sentido de resgatar a cidadania 

das crianças e adolescentes e suas famílias, além de reforçar os vínculos das crianças com os 

segmentos organizados da comunidade (escola, família, programa socioeducativos, entre 

outros). 

Esta Câmara elaborou, igualmente, um relatório identificando alguns dos principais 

problemas de educação social de rua (item 18/07). 

Paralelamente, em nível de Governo Federal, havia o Programa “Bolsa Escola”, que 

concedia às famílias em situação de risco, um incentivo financeiro mensal como estratégia de 

combate à pobreza (item 18/09). 

O item 18/08 traz documento da Câmara, datado de outubro de 2003, que define 

ações, objetivos, composição, plano de trabalho e outros. 

A trajetória desta Câmara faz parecer que após algumas reuniões, em poucos meses, 

ela entrou em um estado de hibernação para, em 2003, renascer das cinzas e novamente 

intentar a realização de alguma atividades concretas, para além de investigar os projetos em 

andamento de outras instituições. 

Aliás, este parece não ser prerrogativa apenas desta Câmara, mas de todas as outras 

Câmaras que compunham a RMF, que trabalhavam pelo que se depreende dos documentos, 

por espasmos e sob pressão de Conselho. 
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4.3.8 - Câmara Setorial Jurídica e Tributária – CSJT 

Houve apenas duas reuniões desta Câmara, conforme se verifica da caixa RMF19, 

uma em 10 de julho de 2002 e a outra em 01 de agosto do mesmo ano. 

 

Na primeira reunião fez-se a apresentação dos seus membros, foram expostos os 

aspectos legais da RMF, os temas específicos de interesse geral, foi escolhido o Secretário da 

Câmara de acordo com o Regimento Interno, e foi discutida e aprovada a metodologia de 

trabalho que atuaria por demanda, desempenhando a função de emitir parecer respondendo ao 

Conselho de Desenvolvimento da RMF, bem como sobre questões técnicas e específicas de 

interesse da RMF. Foi sugerida a elaboração de planos regionais e determinada a realização 

de reuniões mensais. 

Na segunda reunião, foi analisada a minuta do Decreto para regulamentação do Fundo 

de Desenvolvimento das RMs de SC, onde foram encontradas e corrigidas algumas 

contrariedades à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Nada mais houve no âmbito da Câmara Setorial Jurídica e Tributária. 

4.3.9 - Câmara Setorial de Recursos Marinhos – CSRM 

A Câmara Setorial de Recursos Marinhos foi criada pela Resolução Nº 005, de 08 de 

abril de 2002, do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis. 

Em data de 08 de dezembro, fora feito convite para uma reunião desta Câmara pelo 

Conselho de Desenvolvimento da RMF. Até então, esta Câmara estava totalmente inoperante. 

Em data de 01 de dezembro de 2003, houve um fax da Presidente do Conselho, 

convocando para a reunião em 08/12/03, com a seguinte pauta: aprovação da Ata 33 e 

apreciação da proposta de trabalho do Coordenador da Câmara Setorial de Recursos 

Marinhos. Assim, parece ter havido 33 reuniões, porém as atas não foram encontradas pela 

pesquisadora. 

Relativamente à Câmara de Recursos Marinhos, os entrevistados concordaram em 

afirmar que, muito embora tenha ficado pouco material dos trabalhos desenvolvidos, esta 

Câmara foi extremamente atuante, sendo desta época o surgimento do projeto de maricultura 

em nosso litoral, e hoje nosso modelo de clusters marinhos é exportado para outros países. 

Seus trabalhos foram desenvolvidos no espaço físico da EPAGRI e Prefeitura Municipal. Foi 
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dado como exemplo a FENAOSTRA, que é conhecida leigamente como uma festa popular, 

mas que possui um cunho científico que inclui seminários com países como Espanha, Canadá 

e França. Se os nossos produtos ainda não são exportados, o nosso modelo de maricultura é 

copiado por vários países, salientou Angela Amim. De fato houve grande avanço no 

aperfeiçoamento dos maricultores, com tecnologias modernas de produção e monitoramento, 

que afeta diretamente a qualidade dos produtos produzidos em nossos mares. Todo esse 

trabalho passou pela Câmara Setorial de Recursos Marinhos. 

Nada mais houve no âmbito da Câmara Setorial de Recursos Marinhos, com registro 

documental, no entanto, discorreu-se sobre ela nas Entrevistas 1 e 3, como já referido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo tratou do caso da Região Metropolitana de Florianópolis-RMF no período 

de 1998 a 2007, a partir da avaliação da sua trajetória, para refletir sobre o gerenciamento da 

metrópole, o papel desempenhado na otimização do desenvolvimento urbano e possíveis 

impactos transformadores da realidade, inferindo-se as iniciativas governamentais em termos 

de planejamento, efetividade e continuidade. 

No entanto, não foi possível alcançar, no espaço do presente estudo, como já se 

imaginava, todos os aspectos que interferem nestas questões, especialmente porque são 

indagações concernentes a um nicho do setor público, com características eminentemente 

políticas e que detêm, ainda hoje, imperativos remanescentes da época colonial, que 

contrastam com um novo modo de governança metropolitana.  

Assim, trouxe para avaliação os trabalhos desenvolvidos pela Região Metropolitana de 

Florianópolis, para que se refletisse teórica e criticamente sobre as questões relativas às 

políticas públicas urbanas e ao tema metropolitano. 

Um dos maiores obstáculos à atuação dos Entes Públicos na gestão urbana, é a 

integração dos órgãos envolvidos, uma vez que todos os serviços de responsabilidade do 

Poder Público com vistas ao desenvolvimento da função social das cidades, especialmente no 

que tange às condições de vida digna de seus cidadãos, devem ser classificados como 

interesses difusos e coletivos, isto é, de interesse de toda a coletividade, e não podem 

prescindir de uma administração articulada entre Estado e Municípios, e não merecem mais 

ficar à mercê de interesses políticos voláteis. 

As políticas públicas desenhadas para a RMF não foram implementadas de modo 

integrado, multidisciplinar e cooperativo, garantindo a execução de ações descentralizadas 

com a participação de todos os atores sociais públicos e privados no processo, em 

conformidade com o que dispõe o Estatuto da Cidade
10

 e o art. 182 da CRFB/88, que trata da 

“política de desenvolvimento urbano”. Tal consideração decorre do levantamento analítico do 

Fundo Documental da RMF, constante do arquivo do arquivo permanente da Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina CODESC – empresa gestora. 

                                                 
10

 Senado Federal. Estatuto da Cidade. Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Diário oficial da 

União, Brasília, DF, 1-1, jul.2001. 
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A abordagem deste estudo, de fato, mostrou-se original, ao contemplar as variáveis e 

as categorias investigadas e ao apresentar o Caso da RMF de forma detalhada como 

pretendeu, vindo a acrescentar algo ao coletivo social e ao mundo das organizações públicas.  

É intenção ainda desta pesquisa, fornecer elementos para a verificação e a contestação 

das hipóteses apresentadas, permitindo que outros continuem a estudar sobre as demais RMs 

de Santa Catarina. 

O trabalho proposto mostrou-se, também, como pretendia, ser crítico em relação à 

realidade pretérita da gestão metropolitana, e especulativo acerca da exigência de deflagração 

de sua reformulação e seu aperfeiçoamento, buscando, efetivamente, contribuir com o 

entendimento sobre o tema metropolitano e, como fim último, influenciar a melhoria da 

execução das políticas públicas de gestão metropolitana. 

O modelo então proposto para as regiões metropolitanas catarinenses diferiu do 

adotado no resto do país em dois pontos fundamentais: ao invés de criar apenas uma região 

metropolitana no Estado, foram criadas, originalmente, três, sendo mais recentemente o seu 

número ampliado para onze. Suas características divergem do modelo 'padrão' por serem 

constituídas de área que engloba, além do município sede e área em conurbação, incluindo as 

áreas rurais e os pequenos municípios do Estado (SIEBERT, 2008, p.141). Hoje, apesar de 

existirem legalmente, essas 11 RMs não foram estruturadas em termos de sede, recursos 

financeiros ou arcabouço institucional que as mantenham, efetivamente, em toda sua 

complexidade dinâmica, sendo, na prática, inoperantes. 

Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçú são cidades limítrofes em que as pessoas 

não mais vivenciam os seus limites territoriais, vivem na metrópole, na cidade metropolitana. 

Moram em um município, trabalham em outro, estudam, fazem compras, se divertem nas 

praias de um terceiro, sem se darem conta dos limites territoriais de cada município ou cidade, 

beneficiando-se das oportunidades que o seu universo urbano oferece, conurbado ou não. 

A urbanização de Florianópolis avança no sentido de ampliar sua área de expansão 

anexando outras cidades do entorno, como Antônio Carlos, Governador Celso Ramos, Santo 

Amaro da Imperatriz. Num futuro próximo, é possível que se expanda para conurbar com 

outras regiões metropolitanas, como a do Vale do Itajaí, seguindo para a Grande Joinville na 

direção Norte, e com Tubarão, Criciúma, Araranguá, no sentido Sul. 
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Bresser Pereira e Spink (2006, p. 11-12), afirmam que, para efetivamente ser capaz de 

atender as demandas crescentes da sociedade, é preciso que o Estado se reorganize, e para 

tanto é necessário critérios de gestão capazes de reduzir custos, buscar maior articulação com 

a sociedade, definir prioridades democraticamente e mostrar resultados. Assim, os atos de 

gestão pública podem limitar ou ampliar as possibilidades na esfera dos serviços públicos 

prestados à coletividade. 

Em 2003 foi levado a cabo o Plano Estadual de Governo que implantou a 

descentralização administrativa do Estado, criando as 36 Secretarias Regionais de 

Desenvolvimento (LCE nº 0001/2003), estabeleceu a nova estrutura administrativa no Estado. 

Posteriormente, esta ação serviu como argumento para a extinção das Regiões Metropolitanas 

(LCE nº 382/2007), sob a justificativa de que estas estariam trabalhando em duplicidade em 

suas funções. Este é um exemplo do chamado “paradoxo democrático” de Spink (1987, p.64), 

que julga a questão da descontinuidade administrativa, geralmente vista como fenômeno 

indesejável, como a possibilidade de mudanças vislumbradas com a alternância dos poderes, e 

que estaria, segundo o autor, o cerne do jogo democrático. 

Apesar da grande quantidade de reuniões e levantamentos ocorridos durante o período 

de vigência da RMF (1998 a 2007), conforme consta do Fundo Documental estudado, apenas 

as ações consideradas prioritárias pelo novo Governo do Estado, e em consonância com suas 

metas, foram encampadas e tiveram continuidade. 

Nesta perspectiva, o Estado ao assumir a instituição de regiões metropolitanas para 

integrar a sua organização, na prestação direta ou indireta de serviços e no fornecimento de 

bens; poderia interferir na vida de numerosos indivíduos, que passariam a depender da 

efetividade das empresas estatais e das políticas por elas implementadas. Entretanto, esta não 

foi o caso da RMF no período analisado. 

Nesse quadro, avaliou-se as atividades pretéritas realizadas pela Região Metropolitana 

de Florianópolis, para constatar agora a sua pouca ou nula efetividade e os rasos impactos 

produzidos na coletividade envolvida, indicando necessárias e urgentes reformulações das 

atuais práticas de gestão pública, certamente, ainda limitadas. 
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Essa reflexão indicou a necessidade de busca por caminhos outros mais responsáveis 

do planejamento e execução de funções públicas de interesse comum, cientes de que as 

mudanças carregam consigo também seus antigos e novos dilemas. 

Ainda que não haja uma unanimidade entre os especialistas da área acerca dos 

conceitos formulados, a relevância do tema é pacífica, e não há dúvidas de que as estruturas 

espaciais se modificam aceleradamente, enquanto as estruturas administrativas e políticas 

continuam lentas e presas às realidades passadas, tal como sugeria GEDDES (1994 [1915], 

p.43) há um século. 

A metrópole pertence a todos os municípios por onde ela se estende territorialmente. 

Divide-se em núcleo ou cidade-polo e área de expansão, contudo, tanto a cidade polo quanto 

as polarizadas formam um só tecido, comum a todos os cidadãos. Estes deixam de ser 

munícipes de determinada localidade, para serem, então, cidadãos metropolitanos, pelo menos 

em termos funcionais, pois se utilizam dos serviços comuns da metrópole. 

A região metropolitana é composta pelo agrupamento de municípios limítrofes que 

exige planejamento integrado e ação conjunta, com união permanente de esforços para 

execução das funções públicas de interesse comum (conceito extraído do art. 6º da LCE nº 

104, 04/01/1994). 

A gestão da RMF desprezou totalmente a ideia da prevalência do interesse comum 

sobre o local, como de um modo geral o fazem os gestores públicos, preferindo manter-se 

apegados a uma conservadora autonomia, por conveniência política. Essa se tornou a postura 

marcante das autoridades na gestão da RMF. Não se cogitou uma compreensão mais profunda 

de que a metrópole fosse um fenômeno intermunicipal, por ser formada de vários municípios 

limítrofes. 

Os achados de pesquisa permitem concluir que as dificuldades na gestão metropolitana 

residem na mobilização, negociação, ponderação e grandeza das decisões, que fazem parte de 

toda regra onde reina o interesse comum. 

É importante refletir sobre o real valor da formulação de políticas públicas urbanas 

eficientes e de qualidade, que devem, obrigatoriamente, estar vinculadas às demais políticas 

públicas, e que as decisões administrativas não devem ser prioridades de um único governo – 

uma vez que fazem parte de um processo de desenvolvimento coletivo, continuado e 
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permanente, ainda que sempre em transformação, que responde às demandas e necessidades 

da sociedade, sempre com a prevalência dos valores coletivos em detrimento da promoção de 

governos passageiros. 

A fórmula atualmente usada nos discursos políticos e científicos, "...economicamente 

viável, socialmente equitativo e ecologicamente sustentável", não leva a formas e meios de 

combinar e integrar metas de redução das disparidades sociais existentes, seja no nível local 

ou nacional. 

Políticas públicas modernas, especialmente aquelas que concretizam os direitos sociais 

preconizados na Constituição Federal Brasileira, necessitam, muitas vezes, execução local, 

causando mudanças no modo de organização e de administração pública. 

Em 1964 e ainda hoje atual, Peter Drucker (1968), publicou ‘Managing for Result’, 

que constitui uma revisitação aos temas da prática de administração de empresas, trazendo 

algumas ideias de profunda atualidade. O tema principal do autor - a eficiência dos 

administradores é revisto de forma a ressaltar que o que mais interessa agora são os 

resultados, e não o trabalho realizado. Nas suas palavras “sabem-se duas coisas sobre o 

futuro: que não pode ser conhecido e que será diferente de hoje. Analisar o futuro significa 

analisar os eventos significativos de hoje quanto ao seu impacto no amanhã”, sempre 

lembrando que cidade não é empresa e cidadãos não são consumidores. 

Das entrevistas realizadas, denota-se claramente todo o trabalho dispendido para a 

consolidação da Região Metropolitana de Florianópolis, pelos empregados da CODESC, 

pelos gestores públicos ou privados, ou ainda por profissionais liberais. Das considerações do 

ex-Superintendente da RMF, pode-se extrair uma avaliação lúcida acerca das atividades da 

mesma e do contexto em que ela esteve inserida. Seu relato destaca a falta do sentido de 

prevalência intrínseco à realidade das regiões metropolitanas, expressando a grande lacuna na 

cultura gerencial metropolitana. 

Conforme ponderou E. Bresolin, “no final das contas, a CODESC ficou apenas com os 

ônus das RMs”. Os gastos com elas foram em torno de meio milhão de reais. Por óbvio, neste 

montante não estão computados todos os valores gastos, mas dá para se ter uma ideia do 

dispêndio material e imaterial com as RMs de Santa Catarina. 
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Sem autonomia financeira, os projetos e planos para a Região Metropolitana de 

Florianópolis foram alçados ao âmbito estadual, como se tais demandas fossem da 

competência exclusiva do Estado. Essa prática fez com que os municípios passassem de 

corresponsáveis à condição de beneficiários de gestões estaduais. 

O fato das metrópoles interessarem também aos Estados é até compreensível, pois é 

nela que se concentra a pujança econômica e o interesse sociocultural, ainda mais agora que 

os Estados têm licença constitucional para instituírem regiões metropolitanas. Contudo, isso 

não lhes assegura a hegemonia administrativa, uma vez que uma das questões que mais 

instigam a gestão metropolitana são os serviços urbanos municipais. Diante disso, as 

expectativas da população com relação aos serviços públicos oferecidos (educação, saúde, 

segurança, mobilidade urbana, dentre outros), só podem ser atendidas pela iniciativa conjunta 

dessas autoridades envolvidas. 

Essa imagem político-territorial das cidades é antiga e não constitui prerrogativa da 

RMF, sendo do conhecimento geral, porém, muitos prefeitos e vereadores ainda comungam 

do mesmo pensamento de que o governo metropolitano tem, para eles, um penoso significado 

de perda de poder e prestígio políticos. 

Ora, não pode haver perda de poder quando uma autoridade é alçada a tomar decisões 

coletivas sobre matéria de interesse comum. Muito pelo contrário. É em oportunidades como 

essas que o verdadeiro poder se legitima e engrandece. Conforme um dos entrevistados, 

nenhum Chefe de Estado do Mercado Comum Europeu alegou perda de poder por tomar 

decisões no Conselho Europeu, onde eles assumem responsabilidades e decidem pelo 

Continente que lhes é de interesse comum. 

A Lei Complementar Estadual nº 162, de 06/01/98, em seu art. 12, dispôs que o 

Conselho de cada Região Metropolitana seria composto por representantes indicados pelo 

governo do Estado, além de um prefeito e um vereador do Núcleo e da Área de Expansão, e 

esta situação reflete a cultura prevalente de nossos governantes em definir um plano e 

programa de ação coerentes e contínuos, que aceitem e incorporem as crescentes críticas 

dirigidas ao modelo de desenvolvimento convencional e ainda dominante. 

A filosofia que rege a legislação em pauta não fortaleceu os municípios, e revela que a 

metrópole não foi concebida em uma realidade de especialistas de reconhecida capacidade 
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técnico-administrativa. A Lei não dava essa competência aos prefeitos, como legítimas 

autoridades administrativas dos municípios, e por isso ficaram de fora, como também ficaram 

de fora os demais municípios, apenas representados por uma única e notória pessoa. Com esta 

estranha urdidura legal, não se duvida que a prevalência do interesse comum metropolitano 

tenha sido uma rara situação de fato, como foi constatado pela Superintendência da RMF, em 

determinado momento, quando criou o Conselho de Assessoramento à RMF, composto por 

todos os prefeitos de todos os municípios integrantes da Região, com a finalidade de dar 

maior eficácia aos trabalhos desenvolvidos. 

Todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que o grande problema enfrentado 

pela RMF foi a falta de orçamento e autonomia, determinante do seu insucesso. 

Apesar de ter havido a previsão legal para a implementação do Fundo Metropolitano, 

este nunca foi criado, impedindo que as Câmaras Setoriais desenvolvessem os seus projetos 

próprios, ficando à mercê dos projetos do Governo. 

Em verdade, o que se viu, foi que “o Governo fazia o que queria, quando e como 

queria”, em nome da RMF. De fato, nenhum projeto nasceu na RMF, que, entretanto, acolheu 

planos e projetos vindos da CODESC, do Governo e de órgãos diversos. Alguns destes 

projetos até tiveram continuidade após a sua extinção, mas é importante reafirmar, não foram 

originários nesta Instituição. Novamente destaca-se que faltou autonomia à Superintendência 

da RMF para desenvolver os projetos de real interesse comum. 

De acordo com o relato do ex-Superintendente, os projetos acabavam não sendo feitos 

como deveriam já que não se podia buscar recursos no governo federal, porque os projetos 

não estavam “prontos e acabados”. É necessário haver recursos não somente para executar 

projetos, mas também para elaborá-los. Nenhum projeto da RMF esteve finalizado ao ponto 

de captar recurso do governo federal, bem como nenhum projeto teve verba própria a ele 

destinada. Havia somente empresas privadas interessadas em desenvolver projetos para o 

governo, e quando mudava o governo, essas empresas também se retiravam. 

Conclui-se, então, que a trajetória da Região Metropolitana de Florianópolis, garantiu 

apenas a perpetuação dos conflitos de interesses pessoais, no qual cada agente trata somente 

de suas vontades imediatas, dissonantes do interesse coletivo, conformando cenários de 

disputa de poder, que pouco ou nada dialogam entre si, e com a sociedade. 
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A cultura metropolitana, aqui entendida como consciência em prol do coletivo, entre 

os cidadãos é outro vetor de grande importância, mas que não se expressa, ainda, com a 

evidência desejada a ponto de sensibilizar políticos e autoridades governamentais. Essa 

consciência modificar-se-á, progressivamente, espera-se, nas bases das comunidades, quando 

o exercício das funções públicas de interesse comum fizer opções concretas em termos de 

planejamento, execução de obras e operação de serviços, claramente baseados em questões 

emanadas da cidade metropolitana, demonstrando a verdadeira intenção das medidas 

adotadas. 

Ressalta-se a participação popular, advinda da tomada de consciência da 

responsabilidade de cada indivíduo do necessário sentimento de coletividade, isto é, a 

imprescindibilidade de que se reveste o debate, por parte de todos os interessados na cidade 

que se deseja, posto que os cidadãos já não mais se satisfaçam com a chamada democracia 

representativa, e exigem a institucionalização de canais que propiciem a democracia 

participativa. 

No atual modelo, resta à Região Metropolitana de Florianópolis, e possivelmente a 

todas as demais, enfrentar o desafio de suas próprias assimetrias. E esse desafio não se supera 

apenas com a instituição de uma nova instância gestora. É preciso viabilizar entendimentos 

supralocais que garantam o exercício das funções públicas de interesse comum aos 

municípios limítrofes, que inclua a pluralidade e a diversidade daqueles que integram esses 

espaços, para que todos possam, efetivamente, exercer a cidadania. 

  



124 

REFERÊNCIAS 

 

AFONSO DA SILVA, José. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 1995. 

ARAÚJO, Inaldo P.S. Introdução à auditoria operacional. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS HOLANDESES. Manual de arranjo e descrição de 

arquivos. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973. Tradução: Manoel Adolpho 

Wanderley. 136p. 

AZEVEDO, Sérgio de. Desigualdades sociais e reforma do Estado: Os desafios da gestão 

metropolitana no federalismo brasileiro. In: FLEURY, S. Democracia, descentralização e 

desenvolvimento: Brasil e Espanha. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.  

BARBIERI, M. C. A. A classificação nos arquivos pessoais: construção do quadro de 

arranjo do Arquivo de Gustavo Kuerten. 2013. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso. 

(Graduação em Arquivologia) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis. (p.7) 

 

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. São 

Paulo: T.A. Queiroz, 1991. 2. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 

BOTTOMORE, Tom (Org.). Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 1988.  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/sf/legislacao/const>. Acesso 

em: 10 fev. 2011. 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; SPINK, Peter. Reforma do estado e administração 

pública gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  

CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? 

Revista Gestão Pública e Controle. Salvador, TCE-BA, v. 1, n. 1, p. 381-422, Nov. 2005. 

CATALA, Joan P. Govenabilidade democrática na América Latina no final do século XX. In: 

BRESSER PEREIRA, Luiz C.; SPINK, Peter (org.). Reforma do estado e administração 

pública gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

CAREGNATO, Rita C. A.; MUTTZ, Regina. Pesquisa qualitativa: análise de discurso 

versus análise de conteúdo. Artigo produzido como trabalho de conclusão da disciplina 

“Práticas de Análise de Discurso na Pesquisa em Educação”, do Programa de Pós Graduação 

em Educação (FACED). Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005. 

CRESWELL, John W. Projeto de Pesquisa. Métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 



125 

CRETELLA JÚNIOR, José. Administração indireta brasileira: autarquia, concessionária, 

subconcessionária, permissionária, fundação pública, corporação pública, empresa pública, 

sociedade de economia mista, autorização, atividade do particular. Rio de Janeiro: Forense, 

2000.  

DAMASCO, Valter E. Administração pública: evolução e conceitos básicos. In: KARKOTII, 

Gilson (Org.). Administração pública. Curitiba: Editora Camões, 2008.  

DI MÉO, G. Introdução ao debate sobre a metropolização. Confins, São Paulo, n. 4, p. 2-11, 

2008. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2007.  

DRUCKER, Peter F. Managing for Results, Nova Iorque, Harper & Row, 

Publishers,1964.Traduzido como Administração para Resultados, Rio de Janeiro, Zahar 

Editores, 1968. 

FERRIER, J.-P. Pour une théorie (géographique) de la métropolisation. Cahiers de la 

métropolisation: enjeux et définitioin de la métropolisation, n. 1, p. 41-51, 2001. 

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 

GARCIA, Ronaldo C. Avaliação de ações governamentais: pontos para um começo de 

conversa. Brasília: IPEA/CENDEC, 1997.  

GEDDES, Patrick. Cidades em evolução. 1915. Campinas: Papirus, 1994. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

GODOY, Arilda S. A pesquisa qualitativa e sua utilização em administração de empresas. 

Revista de Administração de Empresas. São Paulo: v.35, n. 2, p. 57-63, mar./abr. 1995. 

HALL, Richard H. Eficácia organizacional. Organizações: estruturas, processos e resultados. 

São Paulo: Pearson, 2004.  

HEIDEMANN, Francisco Gabriel, SALM, José Francisco (Orgs.). Políticas públicas e 

desenvolvimento. Brasília: Editora UnB, 2009. 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Região de 

influência das Cidades 2007. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Comunicado n° 116. Desafios 

contemporâneos na gestão das Regiões Metropolitanas. 2011. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br. Consultado em jul-ago.2012. 

____________________________________. Território metropolitano, políticas 

municipais. Disponível em: http://www.ipea.gov.br. Consultado em ago. 2013. 

 

LAGO. Paulo Fernando. Florianópolis: a polêmica urbana. Florianópolis: Ed. Palavra 

Comunicação, 1996. 

http://www.ipea.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/


126 

LEFÈVRE, Henri 1969 (1968). O Direito à Cidade. São Paulo: Ed. Documentos, 2004. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública: na perspectiva dos direitos humanos. 2 

ed. São Paulo: LTr, 2004. 

LOPEZ, André Porto Ancona. Tipologia Documental de Partidos e Associações Políticas 

Brasileiras. São Paulo: edições Loyola, 1999. 

________________________. Como descrever documentos de arquivo: elaboração de 

instrumentos de pesquisa. São Paulo: Arquivo do Estado; Imprensa Oficial do Estado, 2002 

(Projeto como faze, v.6). 

MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 26/27, p. 149-158, 

1990/1991. 

MARCON, Terezinha- Tese - A metropolização de Florianópolis”. UFSC – Departamento 

de Geociências- agosto/2000. 

MEDAUER, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2010.  

MENDONÇA, Alzino Furtado de, ROCHA, Cláudia Regina Ribeiro; NUNES, Heliane 

Prudente.Trabalhos Acadêmicos: planejamento, execução e avalição. Faculdades Alfa, 

2008. 

MEYER, R. M. P. Atributos da metrópole moderna. São Paulo em perspectiva, São Paulo, 

v. 14, n. 4, p. 3-9, 2000. 

MICHEL, Maria H. Metodologia e pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 2005. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.), DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu.  

Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 32 ed. Petrópolis, RJ:Vozes, 2012. 

MORAES, Alexandre. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2004. 

MOURA, Rosa. Arranjos Urbano-Regionais do Brasil: uma análise com foco em Curitiba. 

Tese de Doutorado – Geografia/UFPR. Curitiba, 2009. Disponível em 

www.ipardes.pr.gov.br/biblioteca/docs/Rosa_Moura_doutorado.pdf. Consultado em 10 

out.2014. 

NOGUEIRA, Fernando do Amaral. Continuidade e Descontinuidade Administrativa no 

Cotidiano da gestão Pública Brasileira: uma Revisão Bibliográfica. In. Encontro de 

administração Pública e Governança – EnAPG. São Paulo, Nov/2006. 

OLIVEIRA, Daíse Apparecida. Como aplicar o método funcional na organização de 

arquivos municipais; Arquivo e documento. São Paulo: Associação dos Arquivistas de São 

Paulo - ARQ-SP; Arquivo do Estado de São Paulo, 2001. (Projeto Como Fazer). 

PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3. ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: FGV, 

2004. 

http://www.ipardes.pr.gov.br/biblioteca/docs/Rosa_Moura_doutorado.pdf


127 

PAZIN, Marcia. Arquivos de empresas: tipologia documental. Associação de Arquivistas de 

São Paulo. São Paulo, 2005. 

PENNA FIRME, Thereza. Avaliação: tendências e tendenciosidades. Ensaio: Avaliação e 

Políticas públicas em Educação. Rio Comprido, v. 1, n. 2, p. 5-12, jan./mar. 1994. 

RIBEIRO, L. C. Q. Hierarquização e identificação dos espaços urbanos. Rio de Janeiro: 

Letra Capital; Observatório das Metrópoles, 2009. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999.  

SANTA CATARINA. Plano catarinense de desenvolvimento SC 2015. Florianópolis, 

2006. Relatório Técnico. Secretaria de Estado do Planejamento. Florianópolis. 

Descentralização Administrativa. Disponível em: http://www.spg.sc.gov.br. Consultado 

em: out-nov.2011. 

__________________________________________ n° 162 de 06 de janeiro de 1998. Institui 

as Regiões Metropolitanas de Florianópolis, do Vale do Itajaí e do Norte/Nordeste 

Catarinense e estabelece outras providências. 

__________________________________________ n° 186 de 20 de novembro de 1999. 

Altera a redação da Lei Complementar n° 104, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe 

sobre a regionalização do Estado. 

___________________________________________ n° 495, de 26 de janeiro de 2010.  

Institui as Regiões Metropolitanas de Florianópolis, do Vale do Itajaí, do Norte/Nordeste 

Catarinense, de Lages, da Foz do Rio Itajaí, Carbonífera e de Tubarão. 

___________________________________________ n° 571, de 24 de maio de 2012. Institui 

as regiões metropolitanas do Extremo Oeste e do Contestado e altera a Lei 

Complementar n° 495, de 26 de janeiro de 2010, que institui as Regiões Metropolitanas 

de Florianópolis, do Vale do Itajaí, do Norte/Nordeste Catarinense, de Lages, da Foz do 

Rio Itajaí, Carbonífera, de Tubarão e de Chapecó. 

SANTOS, Milton. A Natureza do espaço. São Paulo: USP, 2006. 

______________. Guerra dos lugares. Folha de S. Paulo, 8 ago. 1999. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/dc_3_5.htm>. 

SARAIVA, Enrique. Introdução à teoria da política pública. In; FERRAREZI, 

Elisabete;SARAIVA, Enrique. Políticas públicas – coletânea/volume 1. Brasília: ENAP, 

2006. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

constituição federal de 1988. 6  ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

SENADO FEDERAL. Estatuto da Cidade. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1-1, jul.2001. 

SENADO FEDERAL. Lei dos Consórcios. Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005. Dispõe 

sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, abr.2005. 

http://www.spg.sc.gov.br/


128 

SENADO FEDERAL. Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei nº 

11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 

públicos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18.1.2007. 

SIEBERT, Claudia. Panorama do planejamento regional em Santa Catarina: da centralização 

à construção da solidariedade regional. In: SIEBERT, Claudia (org.). Desenvolvimento 

Regional em Santa Catarina: reflexões, tendências e perspectivas. Blumenau: Editora da 

FURB, 2008. p.139-166. 

SILVA, Armando Malheiro da. et al. Arquivística: teoria e prática de uma ciência da 

informação. Porto, Portugal: Afrontamento, 1998. V. 1. 

SILVA, Edna L.; MENEZES, Estera M. Metodologia da pesquisa e elaboração de 

dissertação. 3. ed. Florianópolis: UFSC/PPGEP/LED, 2001. 

SILVA, Sidnei. Ampliação da extensão do controle externo público sobre empresas 

estatais. 171 f. Dissertação (Mestrado em Administração - Área de Concentração: 

Organização, Sociedade e Desenvolvimento) – Universidade Federal de Santa Catarina. 

Programa de Pós-graduação em Administração, Florianópolis, 2012. 

SORAUF, Frank J. A confusão conceitual (p. 185-192). In: FRIEDRICH, Carl J. (Coord.). O 

interesse público. Rio de Janeiro: Edições O Cruzeiro, 1962.  

SOUSA, Renato T. B. A. Classificação como função matricial do que-fazer arquivístico. 

In: SOUSA, Renato T. B.; SANTOS, Vanderlei B.; INNARELLI, Humberto C. Arquivística: 

temas contemporâneos: classificação, preservação digital, gestão do conhecimento. Brasília: 

SENAC, 2007. p.77-172 

SOUTO MAIOR, Jorge Luis. O dano social e sua reparação. In: ST n° 225, doutrina, 

mar/2008, p. 58-72. 

SPINK. Peter. Continuidade e descontinuidade em organizações públicas: um paradoxo 

democrático. In: Cadernos FUNDAP, São Paulo, Ano 7, nº 13, p. 57-65, Abr/1987. 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. Entrevista semi-

estruturada como técnica de coleta de infprmações. São Paulo: Atlas, 1994. Disponível em 

www.aleixo.com/biblioteca/.../Texto_8_Entrevista_semi-estruturada.doc. 

TROITIÑO-RODRIGUEZ, Sonia Maria. A Tipologia Documental como Instrumento para 

a Seriação de Documentos. In: VALENTIM, Marta Lígia Pomim. Estudos avançados em 

Arquivologia. Marília: Oficina Universitária,  2012. Cap.12. p. 243-258.  

VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel; FAPESP; Lincoln 

Institute, 1998. 

WOLKMER, Antônio Carlos. Perspectivas contemporâneas na fundamentação dos 

direitos humanos. Revista de direito: tópicos em direitos humanos [do Complexo de Ensino 

Superior de SC – CESUSC]. Florianópolis: Pallotti, nº 1, jul./dez., 2006. 

_________. (Org.) Os novos direitos no Brasil. Natureza e perspectivas: uma visão básica 

das novas conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003. 

http://www.aleixo.com/biblioteca/.../Texto_8_Entrevista_semi-estruturada.doc


129 

MANZINI, Eduardo José. Entrevista semi-estruturada: Análise de objetivos e de roteiros. 

Disponível em www.sepq.org.br/IIsipeq/anais/pdf/gt3/04.pdf 

Yin, Robert K. Estudo de Caso. Planejamento e Métodos. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2010. 

  

http://www.sepq.org.br/IIsipeq/anais/pdf/gt3/04.pdf


130 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

ANEXO 1 

 

INVENTÁRIO ANALÍTICO DO FUNDO RMF 

CODESC/DIPLA/GEPRE/ÁREA PROJETOS ESPECIAIS/REGIÃO 

METROPOLITANA 

 

CAIXA RMF 10 

PROJETOS ESPECIAIS 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

10/01 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1995 A 1998 DA ÁREA DE PROJETOS 

ESPECIAIS 

10/02 CODESC- Companhia de Desenvolvimento do Estado de SC (histórico, objetivos, 

gestão das RMS) 

10/03 CODESC. Diretoria de Planejamento. Orçamento 2002: versão preliminar Plano 

financeiro  da companhia 

10/04 CODESC. GEPRE. Diretoria de Planejamento. Orçamento e disponibilidades 2001 

10/05 Dossiê Negociação CODESC/ ENGEMAP. CONVÊNIO PG 208/2001-00 

PENDÊNCIA. Elaborado em 30 de novembro de 2006 o convênio teria 2 fases, a 1ª 

base cartográfica e a 2ª Planos diretores do município de Fpolis a Passo de Torres. 

Na 2ª fase a minuta do edital de licitação para a contratação das 5 empresas que 

auxiliarão as prefeituras na elaboração/revisão dos planos diretores já foi aprovado 

pelo DNIT, encontra-se no DEINFRA para a revisão final. Aguarda liberação de 

recursos para a publicação.. Documento apresenta relatório de atividades do período 

entre 14/03/2007 a 1ª/12/2007 

Dossiê Recurso da Empresa YPC Brasil- O objeto da licitação consiste na 

execução do plano macro (faixa lindeira à rodovia) e elaboração ou revisão dos 

planos diretores nos municípios de SC impactados pela obra de duplicação da BR-

101 

10/06 CODESC. PRESIDÊNCIA EXECUTIVA. E.M. Nº001/2003, de 13 de março de 

2003, Exposição de Motivos do Presidente da Companhia, Içuriti Pereira da Silva, ao 

Governador Luiz Henrique da Silveira (anexo, release do programa e notícia no site 

do governo): 

tttp://www.sc.gov.br/webimprensa/arquivo/noticias/marco/16/inclusão.htm, impresso 

em 17/03/2003 com o título Grupo de Trabalho da CODESC, que cria o programa de 

inclusão social para Fundação Nova Vida. a)- 2 cópias do Programa Sociedade 

Inclusiva Catarinense, com o seguinte sumário: Apresentação, Prefácio, Introdução, 

Justificativa, Conceito, Objetivos geral e específicos, Legislação, O que é o 

Programa? Como funciona o Programa? Estratégias, Benefícios Esperados, Estrutura 

do Programa, Apoio e Parcerias, recursos, Por que na CODESC? Cronograma, 

Referências Bibliográficas, Grupo de Elaboração ( 2 cópias, uma minuta e outra sem 

revisões) 7 cópias 

10/07 Of. PRESI Nº 745/99, de 10 de junho de 1999 de Guilherme da Silva Grillo, 

Presidente da CODESC para Salomão Ribas Jr., Presidente do TCE. Solicita a cessão 

do auditório do Tribunal de Contas do Estado para a realização da 
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Conferência/reunião sobre o Projeto “Sociedade da Informação”, com a participação 

do Diretor Geral do IBICT- Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia, Dr. José Rincon Ferreira. 

10/08 CODESC/GEPRE. Relatório do Projeto: “Sociedade da Informação”. Apresenta dois 

itens: Principais fatos e Desenvolvimento do projeto: Propostas  em 22 de junho de 

1999. Traz anexos documentos anteriores ao projeto de 22/06/99; Projeto sociedade 

da Informação: indústria da informação e Serviços de conteúdo, do IBICT, de 

03/02/99. 

10/09 Ofício Nº FCTP 492/990, de 22 de junho de 1999 do Secretário da Casa Civil, 

Celestino Secco; de Eugênio Berka, Presidente CIASC e do  Diretor Geral do 

FUNCITEC, Honorato Tomelin ao Presidente da CODESC, Guilherme da Silva 

Grillo, informando da organização do sistema de informatização pelo 

CIASC/FUNCITEC. 

10/10 Memorando interno 19/99 da CODESC, de 25/06/99 da Bibliotecária Elizabeth H. 

Braga Moreira para a SEGER encaminha o documento: Turismo como actividade 

económica: impactos y reflejo em la economia mundial, em las américas y em brasil. 

Secretaria da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe- 

CEPA/AMERICA LATINA E O CARIBE NA TRANSIÇÃO PARA A 

SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: agenda de políticas públicas, Florianópolis, 

julho/2000. 

10/11 DOCUMENTO DE TRABALHO (versão 3). Grupo de Trabalho sobre Sociedade da 

Informação. Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT).  CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

NO BRASIL. Outubro, 1997. 

10/12 EUROPEAN COMMISSION. Le Cinquieme programme-cadre. MANUEL DE 

PROCEDURES POUR L´EVALUATIN DES PROPOSITIONS. Set, 1999 

10/13 LIVRO VERDE PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO EM PORTUGAL: 

Missão para a sociedade da Informação. (2 cópias)  

10/14 LUCENA, Carlos J. P. O desenvolvimento de uma sociedade da Informação no 

Brasil.1999 

10/15 DOM DIGITAL ORGANIZA PALESTRAS NAS ESCOLAS DA GUARDA. 

Guarda (Portugal, 2000) 

10/16 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA- MCT. Resolução do Conselho de 

Ministros nº 16/96. Sociedade da Informação, 1999. Informativo do IBICT. 

10/17 GUERREIRO, Evandro Prestes. As cidades digitais como desafio local da cidadania 

na sociedade da informação no Brasil, 2001. 

10/18 CODESC. PROGRAMA CARTÃO CIDADÃO, 1999 o programa tem como 

principal objetivo elevar a conscientização do consumidor na exigência de 

documentos fiscais da venda de mercadorias, ao documento do programa estão as 

cópias do Diário Oficial da Lei 11.465 que institui o programa em 06 de julho de 

2000 Decreto que regulamente o programa, da publicação do edital de licitação; 

Projeto de Lei, que dispõe sobre a criação do programa Cartão Consumidor, de 09 de 

maio de 2000. 
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CAIXA RMF 29 

PROJETO ORLA NORTE 

ITEM DESCRIÇÃO 

29/01 CODESC. PROJETO ORLA NORTE 2010 

29/02 HISTÓRICO DO PROJETO ORLA NORTE 

29/03 ECHOSUL. Proposta para elaboração do plano de engenharia, 

incluindo sondagem da área, viabilidade técnica de canais e marinas e 

estudo de impacto ambiental(EIA) e respectivo Relatório de impacto 

ambiental- RIMA para o projeto orla norte 

29/04 Projeto Sapiens, consulta para parceria com a FEESC- Fundação de 

Ensino de Engenharia da UFSC e parecer, avaliação do potencial da 

demanda do projeto orla norte 

29/05  ISSO 2020- Orla Norte EMBRATUR- Documentos- Masterplan do 

projeto Instituto Sul olímpico 2010, Níveis de investimento do projeto 

orla norte, estatística da área residencial, análise do investimento de 

ancoragem do Projeto Orla Norte relatório do Termo Aditivo ao 

convênio CODESC/UFSC/FEESC, projeto de estudos e visibilidade e 

projetos para implantação de estruturas náuticas que atendam 

embarcações de pequeno e médio porte., resumo executiva , termo de 

referência, plano de trabalho, análise do investimento de ancoragem 

29/06 Dossiê Transferência de patrimônio do estado para a CODESC de uma 

área de 1.272.570,12 metros quadrados para implantação do Parque 

Sapiens, em Canasvieiras. 

29/07 Encaminhamentos do Master Plan do Projeto Orla Norte, apresentação 

do Projeto  

29/08 Impresso Apresentação Sapiens Park. 

29/09 FUNDAÇÂO CERTI. Relatório de Atividades 2001 
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CAIXA RMF 01 

REFERÊNCIAS SOBRE REGIÕES METROPOLITANAS 

ITEM DESCRIÇÃO 

01/01 Metrópoles em Revista V.3, n.1, out 2001: 

MEYER, Regina M. P; GROSTEIN, Marta Dora; BIDERMAN, Ciro. 

Aspectos relevantes do quadro metropolitano brasileiro p. 5-19 

FERNANDES Jr., Dario Lisboa. O sistema gestor da região 

metropolitana de Belém, p. 21-28 

FANINI, Valter. Sistema gestor da região metropolitana de Curitiba. P. 

29-32 

HAMESTER, Paulo Rudolfo; VOLPI, Júlio César; JOBIM, Gilda 

Franco. A região metropolitana de Porto Alegre. P. 33-40 

LOMAR, Paulo José Villela. Aspectos institucionais da gestão pública 

nas regiões metropolitanas brasileiras. P. 41-49 

ANEXOS: As regiões metropolitanas brasileiras. P. 51; Legislação 

Federal p. 85 

01/02 BARAT, Josef; GEIGER, Pedro Pinchas. Estruturas econômicas das 

áreas metropolitanas brasileiras. In: PESQUISA E PLANEJAMENTO 

ECONÔMICO, 3(3), out. 1971. P. 645- 714. Rio de Janeiro 

01/03 PAOLA, Magali de; AZEREDO, Ricardo Luiz R. de. Política de 

financiamento do setor de transportes. In: REVISTA DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 8(1):117-159, jan./mar. 1974, Rio de 

Janeiro 

01/04 MOTTA, Ronaldo Serôa de. Custo social da mão de obra na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. In: REVISTA BRASILEIRA DE 

ECONOMIA, 35(3): 251-275, jul./set. 1981 
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CAIXA RMF 23 

REFERÊNCIAS SOBRE REGIÕES METROPOLITANAS 

ITEM DESCRIÇÃO 

23/01 IBAM. Guia dos governos municipais para a Conferência sobre a 

cidade: a segunda Conferência das Nações Unidas sobre os 

Assentamentos Humanos (Habitat II). Istambul, 3 a 14 de junho de 

1996 

23/02 GUIMARÃES, Jackson Rocha & SILVA, Gutemberg da Mota. Os 

serviços comuns metropolitanos e a autonomia municipal. Belo 

Horizonte: Cia.de Transportes Urbanos da RM de Belo Horizonte, 

1983. 

23/03 GUIA Região Metropolitana de Belo Horizonte, 1995 

23/04 METROPLAN- 20 anos. Fundação de Planejamento Metropolitano e 

Regional. Porto Alegre 1975. 

23/05 EMPLASA. Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São 

Paulo. Catálogo de Publicações a venda.1999 

23/06 COMEC. Organização espacial da região Metropolitana de Curitiba. 

23/07 ULTRAMARI, Clovis; KLEINK, Maria de Lourdes Urban. Um 

planejamento sem hierarquia: o caso AMUNORPI (versão preliminar), 

sem data. 

23/08 COMEC. Coordenação da Região metropolitana de Curitiba. 

Legsilação básica Região Metropolitana de Curitiba (elaborado pela 

Assessoria Jurídica e Setor de Documentação. Curitiba, 1980, 

atualizado em 1989. (recortes de jornal sobre a Região Metropolitana 

de Curitiba, nos periódicos do Paraná).(2 exemplares) 

23/09 GOVERNO DO ESTADO DE SP. Organização Regional : Grande São 

Paulo, Campinas e Santos. São Paulo, 1990. 

23/10 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. SEDU/ FUPAM/FAUUSP/LUME. 

Pesquisa: Política urbana Metropolitana. Primeiro encontro das 

Metrópoles brasileiras. São Paulo, 2001 (2 EXEMPLARES) 

23/11 COMEC. Legislação. Curitiba 

23/12 Legislação região Metropolitana de Curitiba 

23/13 CORREA, Humberto L. Megapolização das Cidades latinoamericanas. 

Área de recorte da autora: México, Buenos Aires, Rio e São Paulo. 

23/14 CASAROTTO Fº., Nelson. Desenvolvimento microrregional: um 

projeto de sistemas econômicos locais para Santa Catarina a partir do 

Fórum Catarinense de Desenvolvimento. Gazeta Mercantil, s.d. e 

adaptado de partes do livro “Rede de Pequenas e Médias Empresas e 

Desenvolvimento Local: estratéegias para a conquista da 

competitividade global com base na experiência Italiana”, de autoria de 

Nelson Casarotto Fº e Luis Henrique Pires, Editora Atlas, SP. 

 

 

 

 



136 

CAIXA RMF 20 

REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS 

ESTRUTURA, HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

20/01 REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS- Estrutura 

Administrativa [ década de 1970?] L.F Gama Lobo D’ Eça. 

 

20/02 REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS- Legislação- 7 

exemplares do impresso 

20/03 FUNDAÇÃO VIDAL RAMOS- FVR. INSTITUTO CATARINENSE 

DE ESTUDOS E PESQUISAS INTEGRADOS- INCEPI. 

Planejamento e Intervenção: Análise comparativo-evolutiva da RMF 

(Análise Diagnóstico- Comparativa da Evolução da ocupação da 

Região Metropolitana de Fpolis- RMF, partindo do Plano 

Metropolitano de Florianópolis de 1970. Fpolis dez de 1999 (3 

exemplares) coordenador Geral Geógrafo Augusto César Zeferino 

20/04 FUNDAÇÃO VIDAL RAMOS- FVR. INSTITUTO CATARINENSE 

DE ESTUDOS E PESQUISAS INTEGRADOS- INCEPI. Trabalho do 

Professor Gama D’ Eça. Planta Base do Plano Metropolitano de 

Florianópolis de 1970 – cópia do Plano original 

20/05 CODESC. Região Metropolitana. Histórico. Justificativa para a criação 

das regiões metropolitanas. Gestão da região Metropolitana (3 

exemplares) 

20/06 CODESC. REGIÕES METROPOLITANAS. Documento foi enviado 

para o novo plano de governo após a administração 1999-2002 ( 2 

exemplares, um deles datado de Janeiro de 2002) 

20/07 COLIGAÇÃO MAIS SANTA CATARINA- Plano 1999-2002: Na 

ótica da globalização, do desenvolvimento sustentável e da 

descentralização, ação do governo, em parceria com a sociedade fará: 

preservar-crescer-incluir. Florianópolis, Primavera de 1998 

20/08 AMBROSIS, Clementina de. Regiões Metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões. CEPAM/ Fundação Prefeito Faria Lima. 

20/09 D’ EÇA. Luiz Felipe da Gama. Legislação Metropolitana Catarinense: 

algumas considerações. Fpolis, 17 de março de 2000. 

20/10 FANGIER Fº. Rubens; COUTINHO, Ana Lúcia. Regiões 

Metropolitanas de Santa Catarina. Fpolis: CODESC 

20/11 FANGIER Fº. Rubens. O papel da Região Metropolitana 

20/12 CODESC. GESTORA DAS REGIÕES METROPOLITANAS. 

Documento com 52 páginas traz histórico, fases, legislação com ênfase 

na AMOSC 

20/13 REGIÕES Metropolitanas. Documento traz dado intitulado 

“Importante”: A RM de SC aplica um conceito diferenciado das demais 

regiões brasileiras. Aqui temos o núcleo metropolitano e a área de 

expansão. O núcleo metropolitano é composto pelos municípios que 

gravitam em torno da cidade polo, em um estágio significativo de 

conurbação. A área de expansão é composta pelos municípios que não 

atingiram a conurbação, mas se utilizam da mesma malha viária 

interna, dos serviços e equipamentos urbanos dos centros maiores. 
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Além desses aspectos a proposta de RM é contribuir com esses 

municípios na busca do desenvolvimento integrado. 

20/14 CODESC. GESTORA DAS REGIÕES METROPOLITANAS. 

Documento com 41 páginas. Slides originais que trazem basicamente 

as mesmas informações dos outros com histórico das RMS e legislação. 

20/15 REGIÕES METROPOLITANAS: a política da boa vizinhança. 

Encarte elaborado pela CODESC 

20/16 REGIÕES METROPOLITANAS. Políticas de boa vizinhança. Slides 

originais com cópias, histórico das RMS no Brasil e em SC 

20/17 JORNAL PANORAMA METROPOLITANO. 5 edições. O 1º de 

agosto de 2001 e o 5º de dezembro de 2001. (vários exemplares de cada 

edição) Jornal RM 

20/18 RMF. Conselho de Desenvolvimento - 1º Encontro de Integração 

Regional. Luiz Felipe da Gama Lobo D’ Eça (presidente do Conselho 

de Desenvolvimento).  Resumo histórico e Programa. 

20/19 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Grupo Executivo 

Estadual de Planejamento. Plano gerencial do programa. REGIÕES 

METROPOLITANAS: Compromisso do governo Esperidião Amin-

Paulo Bauer. Habitação e Desenvolvimento Urbano. O documento 

apresenta como meta, executar 80% das prioridades aprovadas pelos 

Conselhos de Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas até 

dezembro de 2002. 
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CAIXA RMF 21 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF - CDRMF 

ITEM DESCRIÇÃO 

21/01 CODESC. GESTORA DAS REGIÕES METROPOLITANAS. Slides 

originais que trazem basicamente as mesmas informações dos outros 

com histórico RMS, legislação, normas de funcionamento. Cópia dos 

slides 

21/02 ADRs- Agências de Desenvolvimento: considerações e proposta de 

implementação em SC (2001) 

21/03 Processo de Criação- Viabilidade das RMS de SC-  anexa a exposição 

de motivos nº 020/95 da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente (anteprojeto de lei complementar que “dispõe sobre os 

princípios de regionalização do Estado e dá outras providências); 

esboço do documento SC e as regiões metropolitanas; dados dos 

municípios que compõem as RMS, publicado no Diário Oficial de 

20/12/2000. 

Of. PRESI Nº 1765/99 de 09/12/99 ao Gov. Esperidião Amin de 

Guilherme Grilo (Pres. Executivo da CODESC) encaminha processo de 

criação das RMS 

21/04 FÓRUM NACIONAL DE ENTIDADES METROPOLITANAS. Carta 

de Brasília, elaborada e encaminhada pelo Governo do Estado do Pará, 

em 1999. 

21/05 MEMORANDOS endereçados à Superintendência, pedindo a 

colaboração e silêncio nas salas de trabalho, 27/06/2002; solicitação de 

equipamento em 18/06/2002 e 04/02/03; convocação de reuniões; 

memorandos de Marlete Terezinha Hames Barbosa contendo 

solicitações sobre frequência datadas de 06/05/2002 a 27/05/2002; 

Convite para palestra de 15/02/02; Solicitação de participação em curso 

nos EUA por Miguel Faraco em 21/02/02; 

Memorando de 25/04/2002 de Ricardo Colin Schroeder para Super da 

RMS contendo relatório de participação no I Seminário Municipal de 

Habitação de São José em abril de 2002. Cita as palestras: Política 

Habitacional e a RM; O papel da Caixa na Política Habitacional das 

cidades brasileiras; Transporte coletivo integrado para a RM: estudos já 

realizados e a concepção proposta; A política habitacional e as 

Legislações Urbanas e Ambiental (Roseane Palavizini; Cidadão e 

Ministério Público (José Galvani Alberton; Política de 

Desenvolvimento Urbano Habitação como fator de inclusão social; 

Cidade Democrática e Cidade inteligente do Séc XXI(José Paulo 

Teixeira); São José neste milênio (Dário Elias Berger) 

21/06 PROGRAMA REGIÕES METROPOLITANAS. Gestor: Ricardo 

Colin Schroeder 

(Compromisso Desenvolvimento Social e Comunitário) sem data 

- documento contém o objetivo, justificativa, previsões orçamentárias, 

realizações, metas previstas para as 3 RMs e o questionário com 3 

perguntas:  

1- Quais os critérios técnicos para a criação de uma RM 

2- Qual a estrutura das RMs implantadas? 

3- Quais benefícios esperados com a implantação de uma RM? 
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21/07 Nota 105-16/2001 de 20 de março de 2001. Para: Ana Lúcia Coutinho- 

Sec., Geral do Conselho de Desenvolvimento da RMF 

De: Sérgio Sachet(Assessor do Governador) encaminhando o ofício 

007/2001 da presidente do Conselho, Angela Amin com a lista de 

prioridades selecionadas na reunião do Conselho de 20 de fevereiro de 

2001 para serem encaminhadas ao governador Esperidião Amin. 

Informa o despacho do governador que solicita notas próprias.  

Acompanha este documento o Relatório atualizado das prioridades 

aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento da RMF contendo as 

providências tomadas 

21/08 OF/ PRES 009/01 de 06 de fevereiro de 2001, de Antão Antônio David 

(Prefeito de Anitápolis) Para Angela Amin, Presidente do Conselho, 

informando o nome dos prefeitos e presidentes de Câmaras Municipais. 

21/09 Of. do Governador do Estado de 30/01/2001 para Edson Caporal sobre 

a demissão de Luiz Felipe da Gama Lobo D’ Eça, anexo processo 

PPGE 2202/000 com despacho da Procuradoria Geral do Estado sobre 

substituição de conselheiros. 

MEMO de 08 de fevereiro de 2001, de Luiz Felipe da Gama Lobo D’ 

Eça para a Secretária Geral do Conselho de Desenvolvimento da RMF. 

Refere-se ao MEMO/2001 de 21 de janeiro, faz reclamações quanto à 

determinação do Regimento Interno do Conselho que não foi obedecida 

entre outras e renuncia ao cargo citando o direito legal da Conselheira 

Prefeita de Fpolis, Angela Amin, solicita providências. 

Anexo, cópias da Lei das inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/90) 

21/10 RMF. Conselho de Assessoramento Metropolitano.  

Fax da Secretária Geral. Para Angela Amin (Presidente do Conselho) 

encaminha sugestões de datas de reuniões do Conselho em 2001. 

Sugestão de Calendário de Reuniões do Conselho em 2002 

21/11 Slides originais e cópia da apresentação sobre Região Metropolitana 

21/12 CODESC. Gestora das Regiões Metropolitanas. Içuriti Pereira da Silva 

(Presidente) com a delimitação de 6 regiões metropolitanas, sem data. 

21/13 Documentos sobre os membros do Conselho, pedidos de afastamento, 

relação dos conselheiros (no governo Esperidião Amin e Luis Henrique 

da Silveira), solicitação de retorno ao cargo. Sugestões através de of 

1883/2004 de 23 de abril de 2004 de Içuriti P. da Silva para 

composição do Conselho de Desenvolvimento. Atos de nomeação de 

2003 e Termos de Posse 

21/14 Legislação das 3 RMS- do Vale do Itajaí, da RM Florianópolis, 

Norte/Nordeste de SC 

21/15 Livro de Registro de presença às reuniões do Conselho de 

Assessoramento metropolitano e atas das duas primeiras reuniões. A 

primeira em 13/05/2002 e 16/07/02, respectivamente. 

Livro de registro de presença nas reuniões desde a primeira realizada 

para instalação da Região Metropolitana de Florianópolis em 10 de 

novembro de 1999 até 08 de dezembro de 2003, a 34ª reunião 
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CAIXA RMF 22 

 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF - CDRMF 

ITEM DESCRIÇÃO 

22/01 Ata reunião realizada em 06/05/2003- onde foi questionada a utilidade 

para o Estado das RMS, uma vez que as Secretarias Regionais foram 

criadas para as mesmas funções entre outros assuntos) 

22/02 Convites do Presidente do Conselho, Içuriti Pereira da Silva para 

reunião em 14 de julho de 2003 

22/03 Fax de 02/08/2002- convite para reunião do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF e 12/08/02. Pauta: acidentes e 

municipalização do Trânsito ( prevenção de acidentes e requisitos para 

a municipalização do trânsito), apresentação INEDAM- Instituto de 

Estudos de Direito Administrativo e Municipal, anexo proposta do 

INEDAM e projeto de municipalização do trânsito. 

- Convite para reunião (anteriormente marcada para 09/06) para a nova 

data14/07/03. 

Ata: comentários sobre a o início das operações do Sistema de 

Transporte Coletivo Integrado em 19 de julho de 2003 que depende do 

MPSC, decidiu-se pela preparação de documento contendo as 

prioridades para o trabalho das Câmaras. 

- Convite para reunião de 11/08/03. Pauta: propostas de trabalho das 

Câmaras Setoriais 

- Convite para 33ª reunião (anteriormente marcada para 08/09) no dia 

13/10/03. Ata: foi apresentada a proposta de planejamento estratégico 

para Câmara Setorial de Saneamento Ambiental com destaque para o 

Plano Diretor de gerenciamento de resíduos sólidos, a busca de 

informações sobre recursos hídricos, a divulgação de ações sobre 

educação ambiental, e interagir com o gerenciamento costeiro, o 

Projeto Orla Marítima e as agendas 21 municipais; O representante da 

Câmara de Turismo Integrado propôs 3 ações prioritárias: inventário 

mercadológico da região, ações para internacionalização do turismo 

receptivo, para a composição da câmara foi sugerida a participação dos 

integrantes do Convention & Bureau O Representante da Câmara de 

Pesquisa e Desenvolvimento propôs as seguintes ações: criação e 

manutenção do Banco de Dados na área da saúde, educação, economia 

e indicadores sociais- disseminando os indicadores aos municípios da 

RMF e construção de indicadores segundo o IDH. Também discutiu e 

avaliou os indicadores sugerindo políticas públicas e programas de 

investimentos sociais. O coordenador da Câmara setorial de Habitação 

destacou a necessidade de elaboração de cadastro socioeconômico 

único das famílias a serem beneficiadas pelos programas habitacionais. 

A Câmara de Desenvolvimento Social, através de seu Representante 

destacou a necessidade de conhecimento das políticas/ações existentes 

na região, definição de ações integradas. O Representante da Câmara 

de Transportes sugeriu discussões sobre sistema integrado de 

transportes, estudo inclusão do transporte marítimo na região. 

- Convite para reunião de 08/12/2003. Pauta: proposta de trabalho do 

Coordenador da Câmara Setorial de Recursos Marinhos 

22/04 DOCUMENTO sem título, sem data e autoria, transcrição abaixo: 
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(esboço de discurso) 

22/05 Minuta de Ata da 24ª reunião do Conselho de Desenvolvimento da 

RMF, realizada no dia 10/06/2002 

22/06 Fax da Presidente do Conselho ao Superintendente da RMF de 

02/08/02. Convite para reunião ordinária do Conselho em 12/08/02  

OF. CDRMF nº 007/2002 de 31/07/02 da Presidente do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF ao Cel. Cláudio José de Barros  

22/07 Fax de 03/09/2002, com convite para reunião ordinária do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF, a realizar-se dia 17/09/2002 na sede da 

Associação dos Municípios da Grande Fpolis, com a seguinte pauta: 

aprovação da ata da reunião anterior, apresentação da situação atual do 

Plano Diretor de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos; 

apresentação INEDAM- Instituto de Estudos de Direito Administrativo 

e Municipal 

22/08 Minuta da ATA da 27ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento da 

RMF realizada no dia 13 de janeiro de 2003 

22/09 Fax de 03/01/03, da Presidente do Conselho de Desenvolvimento para 

Otto Entres Fº., Diretor Administrativo e Financeiro da CODESC, 

convocando para a reunião ordinária do Conselho a realizar-se no dia 

10/02/2003 com a seguinte pauta: aprovação da ata anterior; 

apresentação do documento final do Plano Diretor de Gestão Integrada 

de Resíduos sólidos urbanos; debate sobre a escolha de representantes 

das Prefeituras no Conselho de Desenvolvimento. 

22/10 Of Circular Nº 002/ Cons/ Super, de 30/04/03, encaminhado aos 8 

Coordenadores das Câmaras Setoriais. Na reunião de 14/03 foi 

discutido tema reativação das Câmaras setoriais e os motivos pelos 

quais as câmaras não sofreram solução de continuidade. Objetivando 

ampliação do debate e uma solução, convidam para a reunião. (8 

cópias) 

22/11 Fax de 05/05/03 da Presidente do Conselho para Conselheiro Miguel 

Faraco convocando para a reunião do Conselho a realizar-se no dia 

12/05/03 com a seguinte pauta: aprovação da ata anterior; Câmaras 

Setoriais- debate com os coordenadores; discussão sobre o “Sistema 

Integrado de Transporte Coletivo” DETER.(2 cópias) 

22/12 Fax de 04/06/03 da Presidente do Conselho informando que a reunião 

do Conselho marcada para 09/07/03 foi adiada para o dia 14/07/03 

anexa a minuta da Ata de 313ª reunião do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF 

22/13 Fax da Presidente do Conselho de 04/08/03 convocando para reunião 

ordinária do Conselho a realizar-se no dia 11/08/03 com a seguinte 

pauta: aprovação da ata 31, proposta de trabalho para as câmaras 

setoriais. Acompanha Minuta da Ata da 32ª reunião 

22/14 Fax da presidente do Conselho de 04/09/03, informando que a reunião 

agendada para o dia 08/09/03 foi transferida para o dia 13/10/03 (8 

cópias), acompanha Ata da 33ª Reunião do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF 

22/15 Fax da presidente do Conselho de 07/11/03 transferindo a reunião do 

Conselho marcada para o dia 10/11/03, para o dia 08/12/03 (8 cópias) 

Fax da presidente do Conselho de 01/12/03 convocando para a reunião 

do Conselho no dia 08/12/03 com a seguinte pauta: aprovação da Ata 
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33, proposta de trabalho do Coordenador da Câmara Setorial de 

Recursos Marinhos (8 cópias). Acompanha minuta de modelo de 

convite para a indicação de membros para participação nos trabalhos 

das câmaras setoriais 

22/16 Fax de 06/06/2001, de Ana Lúcia Coutinho para a Presidente do 

Conselho de Desenvolvimento, Angela Amin. Pauta da reunião a 

realizar-se no dia 11 de junho de 2001 na Prefeitura Municipal de São 

José: Aprovação da ata anterior; apresentação da proposta do 

“Programa de Saneamento Ambiental da Empresa Lemena do Estado 

de Minesota- EUA”, por Berenice Martins da Silva- Diretora de Gestão 

Ambiental da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

(Termo de Cooperação Técnica entre o Estado de SC- SDM e o Estado 

de Minesota; Proposta do sistema de organização e metodologia para a 

RMF; Proposta de jornal para a RM; sugestões de alteração para o 

Regimento Interno da RMF; Projeto Sinalização Turística. 
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CAIXA RMF 31 

 CODESC/ REGIÃO METROPOLITANA 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF 

PROJETOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

31/01 INGÉROP/SONDOTÉCNICA. Estudo de inserção de um Tramway 

para a Região Metropolitana de Florianópolis: proposta técnica e 

financeira. Janeiro, 2002 (2 cópias). Of. Conselho Nº 001/2002, de 20 

de março de 2002, da Presidente do Conselho de Desenvolvimento da 

RMF e do Superintendente da RMF para o Governador, encaminhando 

a proposta para o desenvolvimento de estudo de pré-viabilidade de 

sistema de transporte coletivo TRAMWAY para Região Metropolitana 

de Florianópolis, RMF informa que o BNDES dispõe de linha de 

crédito para o financiamento do projeto final de engenharia, bem como 

para a implantação do TRAMWAY pela iniciativa privada. Solicita ao 

Governo financiamento do referido estudo( 2 cópias) 

31/02 Arte gráfica com o mapa do trajeto do TRAMWAY em Florianópolis;  

Cópia da Lei N º 1.420 de 16/08/1919 autorizando contrair empréstimo 

interno ou externo para a construção de tramways elétricos na Capital; 

na ligação desta com os respectivos distritos (história da inauguração 

da Ponte Hercílio Luz, artigo sobre a inauguração (no mesmo 

documento com cópia da Lei e os dados técnicos da ponte). 

31/03 Minuta do documento de Aviso da Licitação para seleção de empresa 

de consultoria e engenharia para a execução do estudo de pré-

viabilidade de um sistema de transporte coletivo urbano de passageiros, 

tipo Tramway para a Grande Florianópolis, com utilização da Ponte 

Hercílio Luz ou de alternativa viável de travessia. 

31/04 Ofício nº 004/2002, de 08 de abril de 2002, da Presidente do Conselho 

de Desenvolvimento da RMF, Angela Amin, ao Governador Esperidião 

Amin, informando que o Conselheiro Marcos Brusa levou ao Conselho 

dados acerca do estado atual: a) Projeto executivo da ponte Hercílio 

Luz, contidos em memorando Nº 001/2002 (em anexo)a ele dirigido 

pelo Senhor Miguel Lanna, que poderão servir de subsídio ao estudo de 

pré-viabilidade do projeto TRAMWAY. Anexo cópia do Projeto Ponte 

Hercílio Luz, e b) Exposição de Motivos Nº 002/02, de 7 de junho de 

2002 da Presidência Executiva da CODESC). 

31/05 OF CDRMF Nº 006/2002, de 28 de junho de 2002, da Presidente do 

Conselho, Angela Amin e do Superintendente da RMF, Estanislau 

Bresolin ao Cel. PM Valmir Cabral, Diretor Operacional do Estado de 

SC. Convite para fazer exposição na reunião sobre a questão da 

segurança pública, nos aspectos Ações Metropolitanas e Polícia 

Comunitária; anexo o Projeto de Polícia Comunitária ( 3 cópias); 

acompanha release sobre o assunto que foi distribuído à imprensa) 

31/06 OF STO nº 217/01, de 08 de março de 2001, do Diretor de 

Planejamento da CODESC. 
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CAIXA RMF 24 

SUPERINTENDÊNCIA DA RMF - SUPER 

ITEM DESCRIÇÃO 

24/01 CODESC. SUPER. Relatório das atividades 2000 com descrição das 

atividades desenvolvidas pelo Conselho, pelas Câmaras Setoriais 

24/02 BADESC/BESC/BRDE/CELESC/CODESC/ICEPA/SDE/SQP. A 

economia catarinense rumo a um novo século: uma proposta para a 

retomada do desenvolvimento industrial. Relatório executivo. 

Florianópolis, setembro de 1999 

24/03 ALESC. GEPRE. Dossiê Região Metropolitana. Volume 1 

24/04 ALESC. GEPRE. Dossiê Região Metropolitana. Volume 2 

24/05 Artigos de periódicos sobre a Região Metropolitana  

24/06 CODESC. SANTA CATARINA E AS REGIÕES 

METROPOLITANAS (histórico, conceito de região metropolitana, 

objetivos, estrutura das regiões metropolitanas, atividades 

desenvolvidas, ações a serem implementadas e sugestões) 2 

exemplares, um deles ass. pelo Presidente Guilherme Grillo) 

24/07 WIKIPEDIA. Região Metropolitana de Florianópolis. (dados após 

2010, da enciclopédia livre) 

24/08 FACCIO, Maria da Graça Agostinho. O Estado e a transformação do 

espaço: a expansão do estado nas décadas de 70 e 80 e os impactos no 

espaço urbano de Florianópolis. Dissertação de mestrado- UFSC, 1997 

24/09 Página do documento elaborado no seminário Região Metropolitana de 

Florianópolis em julho de 1996 (página solta) 

24/10 OF CDRMF nº 01/2003 de 16 de julho de 2003 Angela Amin, 

Presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMF e Prefeita de 

Fpolis, encaminha ao Governador Luiz Henrique da Silveira Relatório 

atualizado das prioridades aprovadas pelo Conselho de 

Desenvolvimento da RMF em reunião ordinária de 14 de julho de 

2003. ( 2 cópias) Anexo ao documento está cópia do Decreto Nº 3.221, 

de 19 de outubro de 2001 que cria o Conselho estadual de cartografia e 

geoprocessamento  e a Legislação da RMF 

24/11 Ofício do Pres. da CODESC Içuriti Pereira, de 22 de agosto de 2003 ao 

governador Luiz Henrique da Silveira informa a visita que fez aos 

Prefeitos dos Municípios das RMs e solicita nomeação de membros 

com observância da exposição de motivos (em anexo) que justifica as 

nomeações. Com o objetivo de integrar as ações das regiões 

metropolitanas com as das Secretarias de Estado de Desenvolvimento 

regional, nomeando membros para os Conselhos das RMS. Anexo, 

mapas de abrangências das Secretarias de estado de desenvolvimento 

regional. 

24/12 Nota Nº01/2001 de 10 de maio de 2001 ao Governador Esperidião 

Amin da Presidente do Conselho, Prefeita Ângela Amin que apresenta 

as prioridade da RMF, acompanha o ofício nº 007/2001, de 5 de março 

de 2001 ao Governador Esperidião Amin, enviado pela Presidente do 

Conselho, Ângela Amin  que apresenta as prioridades da RMF 

24/13 Documento “Descentralização por toda Santa Catarina”, de Jacó 

Anderle, de 02/09/2002. Justifica a criação das SDRs. 

24/14 RMF/ CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO. 
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SUPERINTENDÊNCIA. Ofício SUPER nº 03/2001, de 27 de agosto 

de 2001 do Superintendente Estanislau Bresolin à Presidente do 

Conselho, Ângela Amin, encaminhando Relatório atualizado das 

prioridades elencadas pelo Conselho de Desenvolvimento da RMF.  
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CAIXA RMF 25  

SUPERINTENDÊNCIA DA RMF - SUPER 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

ITEM DESCRIÇÃO 

25/01 CODESC/FIESC/ INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL/SC. Projeto: 

Metodologia de Planejamento estratégico para o Desenvolvimento 

Regional, de 13/05/2002 (cópia) sumário e resumos dos tópicos 

25/02 CODESC/ FIESC/ INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL/SC. Projeto: 

Metodologia para desenvolvimento do Planejamento estratégico para o 

Desenvolvimento Regional. 10/07/2001  

25/03 CODESC/FIESC/ INSTITUTO EUVALDO LODI- IEL/SC. Projeto: 

Metodologia de Planejamento estratégico para o Desenvolvimento 

Regional, de 27/08/2001. 

25/04 BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO. O desafio do Planejamento Governamental. Brasília, 2002 

25/05 Referências sobre planejamento estratégico: Curso de formação de 

multiplicadores do novo modelo de planejamento, orçamento e gestão. 

Brasília, novembro de 2002. ENAP. 

MORAES, Ricardo & NORONHA, Rudolf de. Sistema geográfico de 

informações (GIS) como ferramenta para a gestão local metropolitana. 

In: Gestão Metropolitana: experiências de novas perspectivas(sem 

autor) (p. 163) 

25/06 RM: Federação Catarinense de Municípios ( dados da Associação dos 

Municípios de todas as regiões de SC com informações completas: 

nomes, endereços) 

25/07 RM: IBAM- Instituto Brasileiro de Administração Municipal: área de 

promoção do Município e da Cidadania: Núcleo de Articulação 

Político- Institucional: Banco de Dados Municipais. Evolução das 

Finanças Municipais no período 1989/1998: série estudos especiais nº 

18. François E.J. de Bremaeker. Rio de Janeiro, agosto de 2000. 

Documentos com dados demográficos do Censo 2000. 

25/08 RM: Empresas existentes cridas e canceladas em Santa Catarina até 

dezembro de 2000 

25/09 RM: Governo de SC. Secretaria de Estado da Educação e do Desporto. 

Diretoria de Planejamento e Coordenação. Dados educacionais do 

Estado de SC. Educação Básica, Profissionalizante e Sistema de 

Integração Escola/Empresa- SIEE. 

25/10 CODESC: O desenvolvimento passa por aqui. Boletim Informativo 

(Portfólio) Impresso 

25/11  a)SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL. Grupo Executivo 

estadual de Planejamento. Gestão Governamental: informações 

básicas- PPA 2000 a 2003. Gestão dos programas finalísticos do Plano 

Plurianual: “Programas Governamentais” (objetiva a viabilização dos 

11 compromissos assumidos pelo governo com a sociedade 

catarinense) que permitirá a implantação de um novo modelo de gestão 

na administração pública do estado, a partir do planejamento 

estratégico do governo) 
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b) SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL. Gestão do Plano 

Plurianual: informações básicas aos Secretários de Estado. PPA 2000 a 

2003; em anexo cópia do Diário Oficial do estado de 25/11/1999 com a 

publicação do Decreto 712 que constitui o Grupo Executivo de 

Planejamento de Santa Catarina. 

c) SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL. Diretoria de 

Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Regional. Procedimentos 

técnicos para alteração do Plano Plurianual- PPA, 2000 a 2003. 

Florianópolis, junho 2000. O PPA expressa o planejamento das 

atividades do governo para o período de 4 anos aprovado pelo poder 

legislativo. 

d) II seminário gerenciamento de programas- a nova gestão pública 

capacitação de gestores do governo do estado 

e) apostila intitulada Sistema de Gestão da RMF, elaborada pela 

CODESC. 

f) GIACOMINI, James. Bases Normativas do Pano Plurianual: análise 

das limitações decorrentes da ausência da lei complementar. 

25/12 ALCIDES ABREU. Proposta de um programa quatrienal de 

erradicação da pobreza na região Metropolitana de Florianópolis. 

(notas para uma palestra aos prefeitos e autoridades da Região 

Metropolitana de Florianópolis, em 08/12/2000. 

25/13  Of. AEA/GranFpolis nº 008/2001 de 21/06/2001. Ao Superintendente 

da RMF Estanislau Bresolin solicita a utilização dos mapas temáticos 

da RMF, anexo 3 cópias do mapa do índice de desenvolvimento social 

de Santa Catarina do ano de 2000, e 2 cópias do mapa com a 

delimitação das Regiões Metropolitanas de Santa Catarina. 

25/14 IBGE. Diretoria de Pesquisas. CONTAS REGIONAIS: proposta 

metodológica. Rio de Janeiro, outubro de 1996. 
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CAIXA RMF 26 

SUPERINTENDÊNCIA DA RMF - SUPER 

LEGISLAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

26/01 CODESC/REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS. 

Regimento Interno. 28/09/1999. (8 cópias) 

a) Minuta da RESOLUÇÂO julho /2000 que aprova o Regimento 

Interno do Fundo de Desenvolvimento da RMF, assinada por 

Luiz Felipe da Gama Lobo D´Eça; 

b) RESOLUÇÃO Nº 002 de 10 de abril de 2000, aprova o 

Regimento Interno da Região Metropolitana de Florianópolis- 

RMF, assinada pela Presidente do Conselho, Ângela Amin (2 

cópias, em anexo o regimento aprovado); 

c)  RESOLUÇÃO Nº 004 de 09 de julho de 2001, a prova 

alterações no Regimento Interno da RMF. 

26/02 Pré- Proposta- Referencial para discussão Constituição de SC. 

RMF(sem data) 

26/03 Lei Complementar nº 104, de 04 de janeiro de 1994. Assinada pelo 

Governador Vilson Pedro Kleinubing. (6 cópias). Ofício 361/95 de 

16/06/95 para Adelor Vieira (Deputado) de Luiz Henrique Beloni Faria 

da União Parlamentar Interestadual solicita comparação entre as leis 

104 de 04/01/94 e a proposta de lei complementar elaborada pela 

Secretaria de estado e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de 

SC. 

26/04 Lei Complementar nº 104, de 04 de janeiro de 1994 anexada à Lei 

Complementar nº 186, de 20 de novembro de 1999 (2 cópias da Lei nº 

186. 

26/05 Região Metropolitana: Informações Gerais. Inclui a Lei Complementar 

nº 104, de 04 de janeiro de 1994, anexada à Lei Complementar nº 162, 

de 06 de janeiro de 1998. Lei Complementar nº 186, de 20 de 

novembro de 1999. Consta a composição da RMF e o Regimento 

Interno. 

26/06 Lei Complementar nº 162, de 06 de janeiro de 1998 ( 7 cópias) 

26/07 Lei Complementar nº 221, de 09 de janeiro de 2002.  

26/08 Decreto nº 1.643, de 22 de setembro de 2000 (4 cópias) 

26/09 ALESC. Autógrafo do projeto de Lei Complementar nº 0001/03. 

Estabelece nova Estrutura Administrativa do Poder Executivo. 

26/10 CODESC. Regiões Metropolitanas: Legislação. Junho/2000 (8 cópias) 

26/11 CODESC. Regiões Metropolitanas: Legislação: 

a Lei Complementar nº 104, de 04 de janeiro de 1994, anexada à Lei 

Complementar nº 162, de 06 de janeiro de 1998.  

Lei Complementar nº 186, de 20 de novembro de 1999. 

Decreto nº 1.643, de 22 de setembro de 2000. 

RMF: Núcleo; Áreas de Expansão, Área; População; Conselho de 

Desenvolvimento da RMF; Regimento Interno. 

26/12 CODESC. Regiões Metropolitanas: Legislação Estadual e Federal; 
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Secretaria de Estado do Planejamento e Fazenda- Gabinete do 

Secretário ( 2 cópias de cada) 

26/13 CODESC. Diretoria de Planejamento. Comentários sobre a Lei 

complementar s/nº que estabelece diretrizes para a elaboração das leis 

do plano plurianual, das de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual e adota outras providências. Anexo documento intitulado 

políticas compensatórias. 

26/14 SANTA CATARINA. Secretaria de estado de Desenvolvimento 

Econômico Científico e Tecnológico. Exposição de Motivos de nº 

007/96 (3 cópias) 

26/15 SANTA CATARINA. Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente. Exposição de Motivos de nº SDM 020/95 (3 

cópias) 

26/16 RMF. Resolução Nº 003 de 10 de abril de 2000. 

26/17 BRASIL. Lei Nº 9.615 de 24 de março de 1998. Institui normas gerais 

sobre desporto e dá outras providências 

26/18 IBAM. Instituto brasileiro de Administração Municipal. Resolução nº 

69/95, de 14/12/95, do Senado Federal. 

26/19 Portaria nº 87, de 19 de março de 1992 aprova a tarifação do serviço 

telefônico. 

26/20 Lei Nº 9.748 de 30 de novembro de 1994. Dispõe sobre a Política 

estadual de recursos hídricos 

26/21 Decreto 2.648 de 16 de fevereiro de 1998- regulamenta o Fundo 

Estadual de recursos Hídricos 

26/22 Lei Nº 10.006, de 18 de dezembro de 1995 dá nova redação à Lei 9748 

26/23 Lei complementar nº20 de 01/07/74 dispõe sobre a criação de estados e 

territórios 

26/24  Compilação de Leis dos resíduos, educação ambiental e Código das 

Águas 

26/25 Compilação das regiões Metropolitanas  
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CAIXA RMF 27 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF - CDRMF 

ITEM DESCRIÇÃO 

27/01 NORMAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE 

ASSESSORAMENTO METROPOLITANO. 

- CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS. Resolução Nº 006 de 08 

de abril de 2002 aprova a criação do Conselho de Assessoramento 

Metropolitano. Assinado pela presidente do Conselho Ângela Amin. 

- RESOLUÇÃO Nº 001, de 10 de abril de 2000- Dispõe sobre a 

comunicação oficial do Conselho de Desenvolvimento no âmbito da 

Região Metropolitana de Florianópolis. 

- Normas de funcionamento e de Procedimentos do Conselho de 

Assessoramento Metropolitano, abril de 2002 (2 cópias) 

27/02 

 

Of. 001/2002, de abril de 2002, de Estanislau Bresolin, Super. da RMF 

e Angela Amin, Presidente do Conselho. Convite para a 1ª reunião do 

Conselho de Assessoramento Metropolitano composto pelos Prefeitos 

do Municípios da RMF, oportunidade em que serão apresentadas as 

normas de funcionamento do Conselho, será apresentado o diagnóstico 

preliminar do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos 

e a proposta de curso de especialização em gestão de cidades (23 

cópias) 

27/03 Resolução nº 006, de 8 abril de 2002- aprova a Criação do Conselho de 

Assessoramento Metropolitano 

27/04 Livro de Registro de presença das reuniões do Conselho de 

Assessoramento Metropolitano e atas das duas primeiras reuniões. A 

primeira em 13/05/2002 e 16/07/02, respectivamente. 

Livro de registro de presença nas reuniões desde a primeira realizada 

para instalação da Região Metropolitana de Florianópolis em 10 de 

novembro de 1999 até 08 de dezembro de 2003 a 34ª reunião.  
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CAIXA RMF 32 

CÂMARAS SETORIAIS  

ITEM DESCRIÇÃO 

32/01 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF. 15 de maio de 

2000. 7ª Reunião Ordinára. TERMO DE INSTALAÇÃO DAS 

CÂMARAS SETORIAIS criadas pelo Conselho de Desenvolvimento 

da RMF de acordo com a Lei Complementar n 162, de janeiro de 1998 

e seu regimento Interno, publicado em 2000. Assinaturas de todos os 

membros das respectivas Câmaras : I- Saneamento Ambiental: resíduos 

sólidos e recursos hídricos; II- Pesquisa e Desenvolvimento; III – 

Transporte Coletivo Integrado; IV – Planejamento Urbano; V – 

Desenvolvimento Social: criança, adolescente e idoso; VI – Habitação; 

VII – Turismo Integrado e VIII – Jurídica e Tributária 

32/02 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF. RESOLUÇÃO nº 

003 de 10 de abril de 2000. Cria Câmaras Setoriais na Região 

Metropolitana de Florianópolis e dá outras providências, assinada pela 

Presidente do Conselho, Ângela Amin (3 cópias, duas delas assinadas a 

outra em branco) 

32/03 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF. RESOLUÇÃO nº 

005 de 8 de abril de 2002. Institui a Câmara Setorial de Recursos 

Marinhos  da Região Metropolitana de Florianópolis 
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CAIXA RMF 07 

CÂMARA SETORIAL SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

07/01 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos- PDRS (para as regiões metropolitanas de Florianópolis, Vale 

do Rio Itajaí e Foz do Rio Itajaí, Resumo Executivo, acompanha um 

CD, elaborado pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado 

pelo governo francês e Tractebel Energia, elaborado em fev. de 2003. 

07/02 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos (PDRS) Regiões Metropolitana de Florianópolis, Vale do Rio 

Itajaí, Foz do Rio Itajaí- volume IV- Plano Diretor Regional- elaborado 

pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado pelo Governo 

Francês e Tractebel Energia, elaborado em Fev. de 2003. (4 cópias) 

07/03 Estudo de Diagnóstico Regional e Formulação de Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Urbanos para as Regiões Metropolitanas de 

Florianópolis, do Vale do Itajaí E AMFRI- elaborado pelas empresas 

ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado pelo Governo Francês e Tractebel 

Energia. Reunião do Conselho de Assessoramento da RM 

GRANFPOLIS13/05/2002. Situação intermediária do PDRS 
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CAIXA RMF 09 

CÂMARA SETORIAL SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

09/01 Ministério de Economia e Finanças Francês/ Governo do estado de 

Santa Catarina- Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio 

ambiente- FATMA- Estudo de Viabilidade da usina de incineração de 

resíduos do Estado de SC- TOMO I –Fev 1997- SOGELBERG 

INGENERIE 

09/02 Ministério de Economia e Finanças Francês/ Governo do Estado de 

Santa Catarina- Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio 

ambiente- FATMA- Estudo de Viabilidade da usina de incineração de 

resíduos do Estado de SC- TOMO II –Fev 1997- SOGELBERG 

INGENERIE 

09/03 Ministério de Economia e Finanças Francês/ Governo do estado de 

Santa Catarina- Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente- FATMA- Estudo de Viabilidade da usina de incineração de 

resíduos do Estado de SC- TOMO III –Fev 1997- SOGELBERG 

INGENERIE 

09/04 Doc / Câmara nº 001/2001- 10/07/2001. Encaminha à Presidente do 

Conselho da RMF encaminha Parecer Técnico aprovado pela Câmara 

Setorial de Saneamento Ambiental ref. Ao material em anexo 

encaminhado pela MK Marketing Site Ltda., agente comercial da 

Empresa Ecology Systema, Inc do Estado de Columbia, Kentucky- 

USA sobre incineração de lixo. Apesar do posicionamento positivo 

com relação à tecnologia apresentada, continua havendo a obtenção de 

um Plano Diretor de Resíduos Sólidos para a RMF. 

09/05 Atas da reunião do subgrupo de resíduos sólidos em 13/07/00 Proposta 

de Plano de Trabalho do grupo. 

Em 24/07/00 altera o plano de trabalho com anexo da Análise geral 

sobre resíduos sólidos de Santo Amaro da Imperatriz; documento com 

informações sobre saneamento ambiental e Quadros com dados do 

saneamento básico de 1999 da RMF e do destino final dos resíduos 

sólidos em 1999 e das RM do Vale do Itajaí e Norte/ Nordeste 

catarinense. Anexado também à listagem de contatos de todos os 

membros da Câmara Setorial de Saneamento Ambiental 
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CAIXA RMF 11 

CÂMARA SETORIAL SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

11/01 MMA/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Projeto Orla: 

Fundamentos para Gestão Integrada. Brasília, 2002. Manual de 

Gestão ( 2 exemplares) 

11/02 MMA/Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Projeto Orla: 

Fundamentos par a Gestão Integrada. Brasília, 2002 (2 exemplares) 

11/03 PLANO DIRETOR REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA 47 MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA) para as regiões metropolitanas de 

Florianópolis, Vale do Rio Itajaí e Foz do Rio Itajaí. Volume III-A: 

Valorização matéria- Setor Informal: situação e perspectivas, elaborado 

pelas Empresas ENGEBIO, BURGÉAP, Água- Solo e Meio Ambiente 

patrocinado pelo governo francês e Tractebel Energia, elaborado em 

Jan. de 2003. (outro exemplar na caixa 12, item 6) 

11/04 PLANO DIRETOR REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PDRS) Regiões Metropolitana de 

Florianópolis, Vale do Rio Itajaí, Foz do Rio Itajaí- volume IV- Plano 

Diretor Regional- elaborado pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, 

patrocinado pela Governo francês e Tractebel Energia, elaborado em 

Fev. de 2003 (existem 4 cópias deste documento na caixa 07) 

11/05 PLANO DIRETOR REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA 47 MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA) para as regiões metropolitanas de 

Florianópolis, Vale do Rio Itajaí e Foz do Rio Itajaí. Volume III-B: 

Valorização energética do lixo urbano- UTE GÁS/ LIXO: situação e 

perspectivas (relatório de progressos).  Empresas ENGEBIO, 

BURGÉAP, Água- Solo e Meio Ambiente patrocinado pela Governo 

Francês e Tractebel Energia, elaborado em jan. de 2003 (Outro 

exemplar no item 7 da caixa 12) 

11/06 PLANO DIRETOR REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA 47 MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA) para a RMF, Vale do Rio Itajaí e 

Foz do Rio Itajaí. Volume III-C: Valorização orgânica -:situação e 

perspectivas.  Empresas ENGEBIO, BURGÉAP, Água- Solo e Meio 

Ambiente patrocinado pela Governo Francês e Tractebel Energia, 

elaborado em Jan. de 2003 (outro exemplar na caixa 12, item 8) 

11/07 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos- PDRS- RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO PRELIMINAR- 

R2- elaborado pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado 

pelo Governo Francês e Tractebel Energia, elaborado em Fev. de 

2002.(3 cópias) 

11/08 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos- PDRS- RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO- R1- elaborado 

pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado pelo Governo 

Francês e Tractebel Energia, elaborado em Out. de 2001. (2 cópias) 
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CAIXA RMF 12 

CÂMARA SETORIAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

12/01 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos no Estado de SC- PDRS- RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO- 

R1- elaborado pelas Empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado 

pelo Governo Francês e Tractebel Energia, elaborado em Out. de 

2001(outras cópias no item 08 da caixa 11) 

12/02 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos- PDRS- RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO- R1- elaborado 

pelas Empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado pelo Governo 

Francês e Tractebel Energia, elaborado em Dez. de 2001. 

12/03 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos do estado de SC- PDRS- RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO 

PRELIMINAR- R2- elaborado pelas Empresas ENGEBIO, 

BURGÉAP, patrocinado pelo Governo Francês e Tractebel Energia, 

elaborado em Fev. de 2002. 

12/04 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos do estado de SC- PDRS- VOL. 1: Relatório de Diagnóstico 

R3 - elaborado pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado 

pelo Governo Francês e Tractebel Energia, elaborado em Jul. de 2002. 

12/05 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos do estado de SC- PDRS- VOL. 2: MAPAS E ANEXOS - 

elaborado pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado pelo 

Governo Francês e Tractebel Energia, elaborado em Jul. de 2002. 

12/06 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos para 47 Municípios do Estado de Santa Catarina) para as 

regiões metropolitanas de Florianópolis, Vale do Rio Itajaí e Foz do 

Rio Itajaí. Volume III-A: Valorização matéria- Setor Informal: situação 

e perspectivas, elaborado pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, 

Água- Solo e Meio Ambiente patrocinado pelo Governo Francês e 

Tractebel Energia, elaborado em Jan. de 2003 (outro exemplar na caixa 

11, item 3) 

12/07 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos para 47 Municípios do Estado de Santa Catarina) para as 

regiões metropolitanas de Florianópolis, Vale do Rio Itajaí e Foz do 

Rio Itajaí. Volume III-B: Valorização energética do lixo urbano- UTE 

GÁS/ LIXO: situação e perspectivas (relatório de progressos).  

Empresas ENGEBIO, BURGÉAP, Água- Solo e Meio Ambiente 

patrocinado pelo Governo Francês e Tractebel Energia, elaborado em 

Jan. de 2003 (outro exemplar no item 7 da caixa 11) 

12/08 Plano Diretor Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Urbanos para 47 Municípios do Estado de Santa Catarina) para as 

regiões metropolitanas de Florianópolis, Vale do Rio Itajaí e Foz do 

Rio Itajaí. Volume III-C: Valorização orgânica :situação e perspectivas.  

Empresas ENGEBIO, BURGÉAP, Água- Solo e Meio Ambiente 

patrocinado pelo Governo Francês e Tractebel Energia, elaborado em 

Jan. de 2003 (outro exemplar na caixa 11, item 8) 

12/09 Plano Diretor Regional De Gestão Integrada De Resíduos Sólidos 
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Urbanos (PDRS) Regiões Metropolitana de Florianópolis, vale do Rio 

Itajaí, Foz do Rio Itajaí- volume IV- Plano Diretor Regional- elaborado 

pelas empresas ENGEBIO, BURGÉAP, patrocinado pelo Governo 

Francês e Tractebel Energia, elaborado em Fev. de 2003 (4 cópias ) 
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CAIXA RMF 13 

CÂMARA SETORIAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

13/01 BRDE. BORN, Dailor Lair.  Resíduos sólidos: Informe Setorial. 

Florianópolis, 1993 

13/02 GERASUL/ GOVERNO DE SC/ CODESC. Geração de Energia e 

Processamento de Lixo Urbano na Região da Grande Fpolis, sem data 

ECHOSUL- PROPOSTA DE TRABALHO: RESÍDUOS SÓLIDOS: 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos municipais. 

RECICLAR. Sistema Lavoisier de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. Proposta do Sistema Lavoisier de Gerenciamento de Resíduos 

sólidos. Fpolis, sem data. 

SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA. 

Distrito Industrial de Palhoça. Condomínio Empresarial São Francisco- 

foco na reciclagem de materiais de resíduos sólidos urbanos. 

13/03 UFSC/CTC/DEPTO ENGENHARIA CIVIL/ CURSO DE PÓS-

GRADUAÇÃO. Seleção de áreas para o sistema de tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos de Florianópolis/SC. Dissertação 

de Mestrado de Sálvio José Vieira, Florianópolis, Dezembro de 1999. 

13/04 FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA/ ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA REGIÃO 

DA GRANDE FPOLIS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS/ IPUF.  

KUERTEN, Roberto Maykot; PASTORE, Ulisses. Estudos ambientais 

da Grande Fpolis: síntese temática: vegetação. Florianópolis, 1997 

13/05 Termo de Cooperação Técnica. Estado de SC- Brasil e Estado de 

Minnesota- EUA. Saint Paulo, 11/12/2000 

13/06 BIRLA GREN TREFOIL. Proposta para implantação de Usina de 

processamento de lixo sólido. Rio de Janeiro, 2000 1 original e 2 

cópias) 

13/07 FÔLDERES PARA REFERÊNCIA – DIVULGAÇÃO Materiais de 

divulgação para referência  ref. A educação ambiental, coleta seletiva 

de lixo, programas ambientais e Lei nº 9433, de 08 de janeiro de 1997. 

Política Nacional de Recursos Hídricos. 

13/08 BANCO DO BRASIL. Fundo de Investimento Imobiliário Brasil 500. 

BBDTVM/ Schahim Cury 

13/09 CETEA/CEMPRE Campinas. Avaliação do ciclo de vida: princípios e 

aplicações. Campinas, 2002 (referências Programa Catarinense de 

Reciclagem) 

13/10 RECICLE SHOW 2002. Porto Alegre: Seminário e Exposição sobre os 

desafios técnicos e econômicos para a reciclagem, 2 a 5 de outubro de 

2002 (referências programa Catarinense de reciclagem) 

13/11 ELETROPAL – COGERAÇÃO; RESÍDUOS URBANOS; 

ENGENHARIA AMBIENTAL. 

13/12 Correspondência encaminhando proposta de Projeto tri compostagem 

dos resíduos. 
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CAIXA RMF 14 

CÂMARA SETORIAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

14/01 Questionário para Levantamento de Informações Básicas de Recursos 

Hídricos, Resíduos sólidos e Educação Ambiental. Versão Final, sem data; 

relatório sobre a aplicação do questionário. 

14/02 Reuniões do Comitê de Supervisão do Projeto de Diagnósitco Regional de 

Resíduos Urbanos e Formulação de Plano Integrado de Gestão (Comitê de 

Pilotagem) constam as listas de presenças, atas e alguns documentos referentes 

a assuntos tratados nas reuniões. 

14/03 Listas de entregas aos Prefeitos dos Planos Diretor Regionais de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos- PDRS com assinaturas. 

14/04 Ofício Circular nº 11/2002 de 18 de junho de 2002, do superintendente do 

Comitê, Estanislau Bresolin, endereçado aos prefeitos; além de cartas 

convidando para as reuniões do comitê e, ofício 14/01 a diversos órgãos 

públicos e empresas privadas, solicitando nomeação de representante para 

participar do Comitê de Supervisão do Projeto de Diagnóstico Regional de 

Resíduos Urbanos e Formulação de Plano Integrado de Gestão. 

14/05 Ofícios recebidos de diversas empresas privadas e órgãos públicos nomeando 

representantes para participação no Comitê de Supervisão do Projeto de 

Diagnóstico Regional de Resíduos Urbanos e Formulação de Plano Integrado 

de Gestão, correspondências da BURGÉAP encaminhado documentos e 

relatórios. 

14/06 Correspondência de 17/02/2004 de LIVIA Lie – Secretaria Executiva do 

Fórum nacional Lixo e Cidadania  

Para Alexandre Chiká- Superintendente da RMF 

14/07 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente- SDM. 

Diretoria de Recursos Naturais e Gestão Ambiental. Diretoria de 

Desenvolvimento Urbano. Atividades, Março de 1999. 

14/08 SDM - PROGRAMA: SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS. Gestor do programa: RUI Batista Antunes, A SDM 

vem desenvolvendo ações, visando o aproveitamento integrado e sustentável 

dos recursos hídricos, necessário à melhoria da qualidade vida da população 

catarinense. (documento impresso da Internet no dia 21/03/2001. Retirado do 

site: 

http://www.sc.gov.br/progov/programaDetalhe.asp?compromisso=6&program

a+/ 
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CAIXA RMF 15 

CÂMARA SETORIAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

15/01 Questionários preenchidos pelos municípios. Levantamento de 

Informações Básicas de Recursos Hídricos, Resíduos sólidos e 

Educação Ambiental. Alguns anexam documentos referentes às ações 

que são desenvolvidas. 
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CAIXA RMF 16 

CÂMARA SETORIAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

16/01 SANTA CATARINA. Decreto Nº 3873, de 15 de janeiro de 2002. 

Institui o Programa Catarinense de Reciclagem, Geração de Trabalho e 

Renda e cria o Grupo Executivo de Trabalho - GET. 

16/02 PROGRAMA CATARINENSE DE RECICLAGEM. Memória 

Reunião GET - 26/03/2002. Gabinete de Reunião do Colegiado. 

Agendas 2002  

16/03 GOVERNO DO ESTADO/ SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INTEGRAÇÃO AO 

MERCOSUL. Programa Catarinense de Reciclagem: Geração de 

Trabalho e Renda. Fpolis, 2001/ 2002 (2 cópias).  

16/04 Minuta e Original de Edital de Concorrência Pública, elaborado pela 

Comissão Especial de Licitação da CODESC - Resolução Nº 990/2002 

cujo objeto é a contratação de serviços de Aerolevantamentos em 38 

municípios do litoral sul de SC. 

16/05 SANTA CATARINA. CIASC. Comissão estadual de 

Geoprocessamento (CGEO/SC). Projeto de Geoprocessamento para a 

Administração Estadual de Santa Catarina. Versão 01/2000 

16/06 Cópias do Diário Oficial, publicação do Decreto Nº 3.221 de 19 de 

outubro de 2001; listas de presenças às reuniões sobre Cartografia e 

Geoprocessamento; cópia do Regimento Interno da Comissão Estadual 

de Geoprocessamento- CGEO.   Folder de empresa de Aeroimagem  

(serviços de aerolevantamentos, geoprocessamento) 

16/07 Estudos e propostas do designer Celso Silva da Silva para logotipo do 

Programa Catarinense de Reciclagem. 

16/08 Recorte de Jornal. DC. 27/03/2001- MONTEIRO, Gisele Kakuta. 

Gerenciamento hídrico em debate.  
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CAIXA RMF 17 

CÂMARA SETORIAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO 

17/01 Ofício 6329/993.1 do Secretário da Casa Civil- Celestino Roque Secco 

encaminhando Proposta de Projeto de Implantação do Sistema 

Administrativo por Regiões Hidrográficas, de 19 de maio de 1999 ao 

Presidente da CODESC, Guilherme Grillo. 

Ofício  de 31 de maio de 1999, do Presidente da CODESC 

respondendo ao Secretário da Casa Civil 

17/02 Projeto executivo para dragagem de um canal no leito e Foz do Rio 

Tijucas. Fpolis, março de 2001 

17/03 Ministério das Relações Exteriores/ MME. Glossário de termos 

hidrológicos. Brasília, 1983 

17/04 MMA/PNMA II. Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro de 

SC- GERCO/SC. Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente. Carta de Uso e Ocupação do Solo e do Mar (carta de 

Trabalho), sem data. 

17/05 SDM/ II Seminário da Proposta do Anteprojeto de Lei do GERCO/SC. 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de SC. Fpolis, fevereiro de 

2000. 

17/06 Ofício 1524/02 GABIN de 06/09/2002 do IBAMA encaminha ao Pres. 

Executivo da CODESC encaminha convite para oficina técnica a 

realizar-se no dia 10/09/2002, e versão do Projeto .Gestão Biorregional 

da Costa Catarinense; versão 2.1(original e uma cópia) 
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CAIXA RMF 28 

CÂMARA SETORIAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

TEM DESCRIÇÃO 

28/01 REGIMENTO INTERNO da Câmara Setorial de Pesquisa e 

Desenvolvimento: Caracterização e Objetivos, Da organização, Das 

reuniões, das disposições finais. Documento de 04 de setembro de 2000 

( 3 cópias)  

28/02 Membros da Câmara, listagem com nomes, cargos, entidades, 

indicações e contatos. 

28/03 Reuniões: Listas de Presenças e Atas das 9(nove) reuniões da Câmara 

28/04 GOVERNO DO ESTADO. SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE. Indicadores 

de Desenvolvimento Municipal GRANFPOLIS 

28/05 MEMBROS- correspondências de indicação dos nomes 
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CAIXA RMF 30 

CÂMARA DE TRANSPORTE COLETIVO INTEGRADO 

ITEM DESCRIÇÃO 

30/01 Convocação da Secretária Ana Lúcia Coutinho para a 1ª Reunião da 

Câmara Setorial de Transporte Coletivo Integrado, em 28/06/00 (6 

cópias); Lista de Presença; Pauta da reunião realizada em 10/07/00: 

apresentação dos membros da Câmara Setorial; Exposição dos aspectos 

legais da RM; escolha do Secretário da Câmara de acordo com o 

Regimento Interno; exposição sobre temas específicos de interesse 

geral; discussão e aprovação da metodologia de trabalho da câmara. 

Acompanha duas cópias da Ata aprovada. 

30/02 Convocação de Ana Lúcia Coutinho para a 2ª Reunião da Câmara 

Setorial de Transporte Coletivo Integrado em 24/07/00 (6 cópias) com 

a seguinte pauta: apresentação do Projeto São José de Transporte 

Integrado; discussão sobre o uso do solo para questões de transporte; 

Lista de Presença; e 2 cópias da Ata. 

30/03 Fax de Ana Lúcia Coutinho, de 02/10/2000, convocando para a 5ª 

reunião da Câmara Setorial de Transporte Coletivo Integrado a realizar-

se em 09/10/2000 com a pauta: Mapas Região Metropolitana, ligação 

terminais e assuntos gerais. ( 6 cópias), lista de presença sem 

assinaturas.  

30/04 Of. Nº 45-00 a 048-00 de 23 de outubro de 2000, do Superintendente 

da RMF solicitando designação de técnico para participação na Câmara 

Setorial. 

30/05 Fax de 23/05/2001 da Secretária Geral, Ana Lúcia Coutinho, 

convocação para a 6ª Reunião da Câmara Setorial de Transporte 

Coletivo Integrado a realizar-se em dia 30 de maio de 2000, com a 

Pauta: retomada da discussão dos estudos em andamento (7 cópias). 

30/06 Fax de 15/08/2000 da Secretária Geral, Ana Lúcia Coutinho, 

convocação para a 3ª Reunião da Câmara Setorial de Transporte 

Coletivo Integrado a realizar-se no dia 21 de agosto de 2000, com a 

Pauta: discussão da localização dos terminais de integração; 

apresentação do Projeto dos Municípios de Palhoça e Biguaçu de 

Transporte Integrado (6 cópias); lista de presença e Ata. 

30/07 Fax de 04/09/2000 da Secretária Geral, Ana Lúcia Coutinho, 

convocação para a 4ª Reunião da Câmara Setorial de Transporte 

Coletivo Integrado a realizar-se no dia 11 de setembro de 2000, com a 

Pauta: mapas de toda a RM para a localização dos terminais e 

discussão dos locais. Assuntos gerais (6 cópias) lista de presença. 

30/08 Of. CDRMF Nº 05/02 de 20 de junho de 2002 da Presidente do 

Conselho de Desenvolvimento, Ângela Amin e do Presidente da 

CODESC, Edson Caporal ao Governador Esperidião Amin, 

encaminhando entre outros documentos que não estão anexados, porém 

listado, o CD com estudo do sistema integrado de transporte público de 

passageiros da RMF, cujo conteúdo foi apresentado na reunião do 

Conselho de Desenvolvimento, sob orientação e responsabilidade do 

DETER.  

30/09 Correspondência de Norbeto Stroisch Filho, Diretor Geral do DETER à 

Presidente do Conselho de Desenvolvimento, Ângela Amin, de 
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12/02/2001, convidando pata participar da Audiência Pública, a 

realizar-se no dia 20/02/2001, que debaterá os estudos em torno da 

viabilidade da implantação de linhas regulares de transporte marítimo, 

na RMF. 

30/10 Carta AI/DEURB-98/01 de João f. Scharinger, Chefe da AIU/EURB- 

área de projetos de infraestrutura urbana/ Departamento de 

Desenvolvimento urbano do BNDES, ao Sr. Edson Caporal, Presidente 

da CODESC, datada de 20/03/2001. Informando que o BNDES 

contratou a Fundação COPPETEC para realizar estudos de viabilidade 

técnico-econômica de 10 sistemas hidroviários no País. Uma das áreas 

selecionadas para o estudo, considerando o potencial de utilização do 

meio aquaviário para transporte de passageiros, é a região 

metropolitana de Florianópolis; convida para reunião na ALESC no dia 

28 de março de 2001 (original e duas cópias). 
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CAIXA RMF 05 

CÂMARA SETORIAL DE PLANEJAMENTO URBANO 

ITEM DESCRIÇÃO 

05/01 Of. Circular nº 007/00, de 13 de junho de 2000, convocando para a 

reunião de 09/06/2000 com a lista de presença anexada. 

05/02 Convocação para a Reunião da CSPU dia 24/07/2000 (25 convocações) 

Pauta: discussão e escolha do coordenador e metodologia de trabalho, 

consta a lista de presença, falta a ata. 

05/03 Convocação para a Reunião da CSPU dia 31/07/2000 (28 

convocações), com lista de presença e ata. 

Documento: Apresentação do Excerto do Plano Básico de 

Desenvolvimento Ecológico-Econômico da Região da Grande 

Florianópolis sobre questões relativas ao Desenvolvimento Urbano 

elaborado pela Arquiteta Valesca Marques na reunião de 31/07/00 da 

CSPU (PBDEE).  

05/04 Convocação para a Reunião da CSPU dia 14/08/2000 (28 

convocações), com pauta, lista de presença e ata. 

05/05 Convocação para a Reunião da CSPU dia 28/08/2000 (28 

convocações), com pauta, lista de presença e ata. 

05/06 Correspondência de 06/09/2000 endereçada ao Coordenador da CSPU 

05/07 Convocação para a Reunião da CSPU dia 18/09/2000 (27 

convocações), com pauta e lista de presença. Anexo as cópias dos 

slides (transparências da palestra de Amilton Vergara, representante do 

IPUF 

05/08 Convocação para a Reunião da CSPU dia 25/09/2000 (27 

convocações), com pauta, lista de presença e Ata. 

05/09 Relatório de Atividades da CSPU nas 3 primeiras reuniões 

05/10 -Convocação para a Reunião da CSPU dia 09/10/2000 (26 

convocações), com pauta, lista de presença e Ata 

-2 cópias do documento - Apresentação do mapa do 

macrozoneamento da Região da Grande Fpolis e Diagnóstico dos 

Acessos Rodoviários Municipais e da ocupação urbana segundo o 

Plano Básico de Desenvolvimento Ecológico-Econômico 

PBDEE/GRANFPOLIS elaborado pela Arquiteta Valesca Marques na 

reunião de 09/10/00 da CSPU (PBDEE) 

05/11 Convocação para a Reunião da CSPU dia 30/10/2000 (8 

convocações), com pauta, ata e ofícios convocando para fazer parte da 

Câmara. 

05/12 Convocação para a Reunião da CSPU dia 06/11/2000 (25 

convocações), com pauta e lista de presença 

05/13 Convocação para a Reunião da CSPU dia 18/12/2000 (25 

convocações), com pauta e lista de presença. 

05/14 Convocação para a Reunião da CSPU dia 12/03/2001 (23 

convocações), com pauta, lista de presença e ata. 

05/15 Convocação para a Reunião da CSPU dia 23/04/2001 (23 

convocações), com pauta e lista de presença. 

05/16 Convocação para a Reunião da CSPU dia 07/05/2001 (23 

convocações), com pauta, lista de presença e Ata. 

05/17 Convocação para a Reunião da CSPU dia 21/05/2001 (11 
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convocações), com lista de presença. 

05/18 Convocação para a Reunião da CSPU dia 04/06/2001 (15 

convocações) com documento de proposta de zoneamento 
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CAIXA RMF 06 

CÂMARA SETORIAL DE PLANEJAMENTO URBANO 

PLANO DIRETOR DE FLORIANÓPOLIS E BR-101 

ITEM DESCRIÇÃO 

06/01 PLANO DIRETOR MUNICIPAL - TERMO DE REFERÊNCIA, 

Fpolis, outubro de 2002. 

06/02 Alteração da Lei Nº 2193/85 – Plano Diretor dos Balneários de Fpolis – 

1986 a 1990 

06/03 Alteração da Lei Nº 2193/85 – Plano Diretor dos Balneários de Fpolis – 

1991 a 1992 

06/04 Alteração da Lei Nº 2193/85 – Plano Diretor dos Balneários de Fpolis – 

1993 a 1994 

06/05 a)-Processo com documentos referentes à duplicação da BR-101, 

trecho Palhoça até a divisa de Santa Catarina/ Rio Grande do Sul- 

convênio entre o Governo do Estado e o DNIT 2002 e 2003. 

b)- Of da STO, Marcos Brusa, Diretor de Planejamento ao Presidente 

da CODESC, Edson Caporal referente à proposta de ampliação da 

capacidade de tráfego e segurança da Via Expressa, no segmento 

compreendido entre BR-101/SC e as Pontes Colombo Salles e Pedro 

Ivo, correspondente à BR-282 em Santa Catarina. 
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CAIXA RMF 02 

CÂMARA SETORIAL DE HABITAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 

02/01 Ofício 0001/2000, de 25/09/2000. De: Ambrósio de Souza Peter- 

Coordenador da CSH Para: Luiz Felipe da Gama Lobo D´Eça- Pres. 

Conselho da RMF. 

02/02 Plano de Trabalho da CSH- out/2003 

02/03 Nota nº 10236/007.3, de 05/06/2000. 

De: Esperidião Amin- Governador de SC 

Para: Dep. João Osmar Macagnan- Sec. de Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

02/04 Nota nº 10236/007.3, de 05/06/2000. 

De: Esperidião Amin- Governador de SC 

Para: Guilherme Grillo- Pres. da CODESC 

02/05 Proposta Preliminar do Seminário de Habitação: desafio para o séc. 

XXI 

02/06 Fax 2241734, de 07/06/2000 

De: Cairo Bueno de Oliveira- Superintendente da RM 

Para: Prof. Alcides Abreu- Assessor do Governador 

02/07 Projeto Seminário de Ocupação Irregular do Espaço Urbano 

02/08 Of. 0487/00/GAB/SDE, de 22/08/00. 

De: Antonio Ceron- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Integração ao Mercosul. 

Para: Governador Esperidião Amin 

02/09 Documentos relativos aos membros da Câmara- CSH  

02/10 Diagnóstico Habitacional da RMF(documentos diversos) 

02/11 Correspondências de 20/10/2000 aos prefeitos dos municípios da RMF 

informando a função das Câmaras e encaminhamentos do Questionário 

“Roteiro de orientação para a elaboração do diagnóstico habitacional da 

RMF” 

02/12 Convocações, pautas e lista de presença das 15 reuniões da CSH. 

02/13 Relatório de Atividades da CSH no período 2000/ 2001- elaborado em 

12 de maio de 2003 

02/14 Política Habitacional e sua importância para a Região Metropolitana de 

Fpolis 

02/15 MIRANDA, Rogério. Habitação Popular & Favelas: em Biguaçu, 

Florianópolis, Palhoça e São José. Fpolis, outubro de 2001. 

02/16 6 (seis) filmes de fotografias não reveladas com dados dos municípios. 
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CAIXA RMF 03 

CÂMARA SETORIAL DE TURISMO INTEGRADO 

ITEM DESCRIÇÃO 

03/01 Convocações para 8 reuniões da CSTI, algumas delas com pautas, atas 

e listas de presença  e também correspondências dos membros 

justificando a ausência 

03/02 Proposta para a Câmara Técnica de Turismo do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF 

03/03 Correspondência enviada a Presidente do Conselho Angela Amin, pelo 

Coordenador da CSTI, Hamilton Peluso, em 10/06/2001. 

03/04 EPAGRI. Relatório do Mapa de Uso/ Ocupação do Solo para a 

Elaboração do Produto Básico do Zoneamento do Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro- PBZ- PEST. Abril 2000 

03/05 Agenda 21: documento final e relatório do Seminário Regional da 

Agenda 21 Catarinense, realizado em 07/02/2002, em Santo Amaro da 

Imperatriz; 

 O Projeto apresentado ao FNMA/MMA - Título: Agenda 21 

Catarinense, duração de12 meses em 293 municípios de SC, 

justificativa, resumo do Projeto, identificação: realizar diagnóstico 

sócio, econômico ambiental, visando à proposição de ações dentro de 

estratégias que envolvam o setor público, o setor privado e o terceiro 

setor de organização, para se alcançar um plano de desenvolvimento 

sustentável integrado do Estado de SC 

HOLTHAUSEN, Carlos. Agenda 21: O caminho da dignidade humana. 

2,ed, Fpolis: Cuca Fresca, 2001. 

03/06 Plano de Desenvolvimento Turístico de Tijucas, 1998 

03/07 REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS. Câmara 

Setorial de Turismo Integrado. Apresentação de excerto do Plano 

Básico de Desenvolvimento Ecológico- Econômico da Região da 

Grande Florianópolis: sobre questões relativas ao Turismo. Valesca 

Menzes Marques. Reunião em 18/07/2000. 
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CAIXA RMF 04 

CÂMARA SETORIAL DE TURISMO INTEGRADO 

ITEM DESCRIÇÃO 

04/01 RINTUR-Roteiro de Informações Turísticas, elaborado pela 

EMBRATUR, com dados de todos os Municípios: São José, Angelina, 

Paulo Lopes, Canelinha, Santo Amaro da Imperatriz, Major Gercino, 

Alfredo Wagner, Gov. Celso Ramos, Rancho Queimado, Nova Trento, 

Florianópolis, Garopaba, Leoberto Leal, Anitápolis, São Bonifácio, 

Tijucas, São João Batista, Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara e 

Palhoça. 

04/02 EMBRATUR- RINTUR original elaborado em 1999 
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CAIXA RMF 08 

CÂMARA SETORIAL DE TURISMO INTEGRADO 

ITEM DESCRIÇÃO 

08/01 SINALIZA &ÚNICA. Formatação de Sinalização Turística para a 

Região da GRANFPOLIS 

 Volume I, agosto de 1999 3 volumes iguais. 

08/02 SINALIZA &ÚNICA. Formatação de Sinalização Turística para a 

Região da GRANFPOLIS 

Volume I, Sinalização de caráter indicativo, agosto de 1998, 2 volumes 

iguais. 
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CAIXA RMF 18 

CÂMARA SETORIAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: CRIANÇA, 

ADOLESCENTE E IDOSO 

ITEM DESCRIÇÃO 

18/01 Convocações para reuniões, listas de presenças e atas; lista com dados 

e contatos de todos os membros da Câmara e convocações. 

18/02 Proposta da rede integrada de atendimento aos municípios da região 

metropolitana junto a crianças e adolescentes em situação de rua (sem 

data) 

18/03 Pré- Proposta de ações conjuntas a serem desencadeadas e 

desenvolvidas pelos municípios integrantes da Região Metropolitana de 

Fpolis no que tange à área da Infância e Juventude 

18/04 Proposta de Apoio Sócio familiar do Município de Fpolis, 1997 

18/05 Programa de orientação e Apoio Sócio familiar do Município de São 

José, 28 de março de 2001. 

18/06 MPSC/ Procuradoria Geral de Justiça/ Centro de Promotorias da 

Infância. Sugestões Técnicas dos Municípios envolvidos no colóquio 

“Meninos e Meninas em situação de Rua na Grande Fpolis”, sem data 

18/07 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Programa Miguilim 

de Belo Horizonte. Educação Social de rua: um projeto pedagógico de 

inclusão social 

18/08 Documento de 13 de outubro de 2003 definindo ações da Câmara 

(objetivos, composição, definição dos representantes, Plano de 

Trabalho e definição de metodologia) 

18/09 Ministério da Educação. Governo Federal- Programa Nacional de 

Renda Mínima- BOLSA ESCOLA 2001. 

18/10  Planos de Assistência Social encaminhados pelos Municípios de Gov. 

Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Santo Amaro da 

Imperatriz, São João Batista, Tijucas, Canelinha, Antônio Carlos, 

Rancho Queimado, Biguaçu, Nova Trento e Paulo Lopes. 
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CAIXA RMF 19 

CÂMARA SETORIAL JURÍDICA E TRIBUTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO 

19/01 Convocações para a 1ª Reunião da Câmara, dia 10 de julho de 2000, 

listas de presenças, pauta e Ata; anexo encontra-se a minuta do Decreto 

para regulamentação do Fundo de Desenvolvimento das Regiões 

Metropolitanas de SC acompanhado de correspondências de 

encaminhamento. 

19/02 Convocações para a 2ª Reunião da Câmara, dia 01 de agosto de 2000, 

listas de presenças, pauta e Ata.  

19/03 Folder GIDJ/SC e cópia de anúncio de conferência. 
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ANEXO 2 

DOCUMENTOS DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA RMF E CÂMARAS 

SETORIAIS 

 

A título de ilustração transcreve-se aqui alguns itens constantes de documentos do 

Conselho de Desenvolvimento da RMF e Câmaras Setoriais. 

Logo abaixo a ata que instalou as Câmaras Setoriais: 

ITEM 22/04) Damos início a 7ª reunião do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF. 

Compõem este conselho: Angela Amin- Presidente, Luiz Felipe da 

Gama Lobo D´Eça- Vice- Presidente, Dr. João Omar Macagnan; 

Dário Berger, Silvestre Diomar Felix; Edesio Justen, Jair Sebastião 

Amorim; Miguel Augusto Faraco e Ana Lúcia Coutinho – Secretária -

Geral. Convido a todos para tomarem assento à mesa, bem como o 

Senhor Cairo Bueno de Oliveira, Superintendente das Regiões 

Metropolitanas de SC. A reunião terá como pauta a instalação das 

Câmaras Setoriais, criadas pelo Conselho de Desenvolvimento, 

observadas as funções públicas de interesse comum, conforme 

estabelecido na Lei complementar 104, de 04/01/94. Suas atribuições, 

composição e funcionamento foram definidas no Regimento Interno 

do Conselho de Desenvolvimento, publicado no Diário Oficial do 

estado de SC, de Nº 16.402 de 28/04/2000. As Câmaras setoriais são 

instâncias técnicas de apoio às decisões do Conselho de 

Desenvolvimento. No Art. 15 do Regimento Interno, compete às 

Câmaras. I-Emitira parecer, por solicitação do Conselho de 

Desenvolvimento, sobre questões técnicas e específicas de interesse 

da RMF; II- sugerir, ao Conselho de Desenvolvimento, a elaboração 

de Planos regionais e a adoção de providências relativas à execução de 

serviços comuns; III- opinar e auxiliar o Conselho na definição de 

prioridades, diretrizes e critérios sobre o plano de desenvolvimento 

integrado da RMF, bem como sobre os planos setoriais decorrentes e 

relativos aso serviços comuns. Art. 16- As Câmaras Setoriais serão 

compostas dos seguintes membros: Representantes da administração 

direta e indireta e das respectivas associações de municípios, 

assegurada também a participação da sociedade civil organizadas, 

atendendo a especificidade da função pública, de interesse comum 

correspondente. Parágrafo único: o exercício da função de membro 

das Câmaras Setoriais não será remunerado, sendo considerado 

serviço público relevante. Art. 17- As Câmaras Setoriais reunir-se-ão 

por convocação do Secretário Geral do Conselho de 

Desenvolvimento, que também apresentará a pauta para análise e 

pronunciamento. Parágrafo único: Os membros de cada Câmara 

Setorial elegerão um secretário para secretariar as reuniões, 

registrando seus atos, os eventos e decisões. Ficam assim instaladas as 

seguintes Câmaras Setoriais da Região Metropolitana de 

Florianópolis: Pesquisa e Desenvolvimento, Transporte Coletivo 
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Integrado, Planejamento Urbano, Desenvolvimento Social, Criança, 

Adolescente e Idoso, Habitação, Turismo Integrado, Jurídica e 

Tributária, Saneamento Ambiental: Resíduos Sólidos e Recursos 

Hídricos, e Recursos Marinhos. Nada mais havendo a tratar, damos 

por encerrada a presente reunião (doc. sem data). 

 

Neste mesmo passo, comprovando ter havido intensa atividade no âmbito da RMF, 

transcreve-se baixo o constante do item 22/05: 

Angela Amin, Prefeita e Presidente do Conselho deu as boas-vindas, 

aprovou a ata da reunião anterior e passou a palavra ao Secretário de 

Transportes e Obras de SC, Marcos Ricardo de Almeida Brusa, que 

solicitou ao Sr. Jorge Cruz que apresentasse o trabalho “Sistema de 

Transporte Coletivo Integrado”. Abordou pontos do projeto, tais 

como: área de abrangência, situação atual, levantamentos (pesquisas 

para estudo), mercado de transportes, movimentos regionais, 

conceitos, modelo operacional, dimensionamento, projeção de 

demanda e alguns parâmetros operacionais, como parâmetros de 

ofertas, nível de serviço (qualidade), veículo padrão, áreas de custos 

dos terminais, mais os benefícios da implantação. Houve 

questionamentos. Foram distribuídos os CDs com o material do 

seminário internacional de resíduos urbanos, acompanhando os 

relatórios R1 e R2 da Burgéap (cd anexo ao documento). O Sr. Edson 

Caporal, Presidente Executivo da CODESC, apresentou o trabalho 

“Portal de Compras dos Municípios Catarinenses” (anexado minuta do 

mesmo), assunto debatido pelos presentes, que entenderam tratar-se de 

matéria de interesse das prefeituras, razão pela qual deverá ser objeto 

de apresentação na próxima reunião do Conselho de Assessoramento 

Metropolitano, pela empresa criadora do sistema, a empresa 

Paradigma, a ser realizada no dia 16 de julho de 2002 na sede da 

AMGranFPOLIS. Em assuntos gerais o secretário Marcos Brusa 

trouxe informações sobre a audiência pública que foi realizada no 

Município de São João Batista que tratou do asfaltamento do trecho 

São João Batista - Major Gercino, obra que já estava em fase de 

licitação. 

 

Ainda, neste sentido, têm-se os documentos constantes do ITEM 22/06, como segue: 

Fax da Presidente do Conselho ao Superintendente da RMF de 

02/08/02. Convite para reunião ordinária do conselho em 12/08/02 

com a seguinte pauta: acidentes e municipalização do Trânsito 

(prevenção de acidentes, requisitos para municipalização do trânsito); 

apresentação INEDAM (Instituto de Estudos de Direito 

Administrativo e Municipal); 

 

OF. CDRMF nº 007/2002, de 31/07/02, da Presidente do Conselho de 

Desenvolvimento da RMF ao Cel. Cláudio José de Barros solicitando 

a participação do Major João Henrique Silva na abordagem do tema 

“Prevenção de Acidentes e Requisitos para a Municipalização do 

Trânsito” (anexado a estes documentos está outro intitulado “A 
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MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO”, bem como “PROPOSTA 

DO INEDAM- Instituto de Estudos de Direito Administrativo e 

Municipal ao Conselho de Desenvolvimento da RMF de Consultoria e 

Assessoria Jurídico-Administrativa aos Municípios que compõem a 

RMF (acompanha também documento com descrição dos serviços 

prestados pelo Instituto). 

ITEM 22/08- Foi entregue aos Conselheiros a Agenda 2003 com o 

calendário das reuniões do ano. Sr. Etienne Bialais, da empresa 

Burgéap fez relato do Estudo de Diagnósitco Inter-regional e 

Formulação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Urbanos para a 

RMF, destacando a evolução estimada da produção de resíduos 

sólidos urbanos até 2016, a situação atual do tratamento, os objetivos 

do plano com taxas de valorização até 2016, elementos de organização 

da coleta seletiva, triagem e compostagem, a proposta de aterros 

sanitários e de organização intermunicipal, além dos investimentos e 

custos operacionais necessários. O senhor Estanislau Bresolin 

manifestou-se preocupado ante à necessidade de prosseguimento do 

plano com a sua implantação, destacando a importância do Conselho 

neste trabalho. Houve vários questionamentos ao representante da 

empresa Burgéap pelo Conselheiro Francisco Assis que concluiu que 

a valorização energética é de implantação complexa e necessita de 

conscientização da população. O palestrante da Burgéap informou que 

a proposta prevê metas para varias modalidades de valorização, 

considerando as questões ecológicas mais adequadas e a possibilidade 

de viabilizar a geração de expressivo volume de novos empregos, 

além de estar dentro das normas ambientais da Comunidade 

Econômica Europeia, o que poderá facilitar o ingresso de recursos 

externos para financiar os projetos propostos. Informou a entrega de 

relatório final na reunião do comitê, no dia 16 de janeiro. Foi discutido 

o calendário de reuniões da Associação dos Municípios da Grande 

Fpolis para eleição de conselheiros representantes das prefeituras. 

ITEM 22/12- A presidente do Conselho deu as boas-vindas e aprovou 

as atas das duas últimas reuniões. Angela Amin comentou sobre a 

inauguração dos terminais e do início de operações do Sistema de 

Transporte Coletivo Integrado, marcado para o dia 19 de julho. 

Informou que, em função de ação do ministério Público contra o 

ajuste no sistema tarifário, a data poderá ser adiada. Complementou 

dizendo que está tudo pronto para início das operações distribuindo 

convites aos Conselheiros. A presidente relatou a necessidade de 

atualização do relatório de prioridades aprovadas pelo Conselho para 

encaminhamento ao Governador. Houve aprovação pelos 

Conselheiros e a Presidente ficou de atualizar o documento junto à 

Superintendência e encaminhar ao Governador. Foi debatido o 

funcionamento das Câmaras Setoriais, segundo a Presidente Angela 

Amin é atribuição da Superintendência promover a animação dos 

trabalhos nas Câmaras. No entanto, analisando a estrutura dos órgãos 

da RM e seu Regimento Interno, constatou-se serem as Câmaras 

Setoriais um órgão de apoio ao Conselho. Sob este enfoque, decidiu a 

Presidente do Conselho, com a anuência dos demais Conselheiros, 
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preparar um documento objetivando identificar os temas mais 

relevantes para o trabalho das referidas Câmaras Setoriais 

ITEM 22/13- A presidente do Conselho deu as boas-vindas e aprovou 

a ata da 31ª reunião. Em seguida a presidente realizou exposição sobre 

as Câmaras Setoriais na RMF, tendo como objetivo explicitar o papel 

das câmaras setoriais na execução de ações de interesse metropolitano, 

sua competência, os produtos desejáveis, estabelecendo um 

comparativo entre designação dos temas segundo os quais se 

encontram estruturadas as Câmaras da RMF e a titulação que recebeu 

o seu equivalente na Secretaria Regional de São José. Sugere ainda 

temas para discussão nas Câmaras Setoriais, destacando o 

desenvolvimento social, resíduos sólidos e recursos hídricos, recursos 

marinhos, pesquisa e desenvolvimento e turismo integrado. Após a 

discussão do tema objeto da demonstração aos presentes, ficou 

acordado que a Superintendência deverá convocar os atuais 

Coordenadores das Câmaras Setoriais para uma reunião preliminar 

com a Presidente do Conselho, objetivando a recomposição delas e a 

introdução de novos temas para estudo. Solicitou ainda a Presidente 

do Conselho que a Superintendência indique novos Coordenadores 

para as Câmaras Setoriais, prioritariamente para as Câmaras de 

Turismo e Habitação. No item assuntos gerais, o Conselheiro Jair 

Amorim solicitou a participação da Superintendência da formalização 

de um consórcio para a coleta, tratamento e destinação final do lixo 

nos Municípios de Major Gercino, São João Batista, Canelinha e Nova 

Trento. O superintendente da RMF Alexandre Chiká dos Santos 

prontificou-se ajunto com Carlos Bogoni, visitar os municípios 

indicados, levando os documentos e promovendo a sensibilização 

necessária esta formalização. 

ITEM 22/14- Ata da 33ª reunião, realizada no dia 13/10/03, A 

presidente deu as boas-vindas e aprovou a ata anterior. Em seguida, 

solicitou que os Coordenadores que fizessem a exposição dos planos 

de trabalho referentes às Câmaras. Sobre a proposta de planejamento 

estratégico da Câmara de Saneamento Ambiental, o Coordenador 

identificou o negócio, a visão, os valores, a missão, a situação interna 

e externa e a as ações, destacando: o acompanhamento da 

implementação do Plano Diretor de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, a busca de informações sobre os recursos hídricos, a 

divulgação de ações sobre educação ambiental, e interagir com o 

gerenciamento costeiro, o Projeto Orla Marítima e as Agendas 21 

municipais. Apresentou ainda o plano e cronograma de trabalho e a 

sugestão de integrantes para sua composição. Sugeriu um 

representante para cada município da RMF, para cada órgão público 

estadual e federal, para os comitês de gerenciamento de bacias 

hidrográficas, para as empresas públicas e privadas, as concessionárias 

de serviços públicos, para o terceiro setor, e que sejam convidadas 

pessoas envolvidas com a área. A presidente do Conselho solicitou a 

identificação dos representantes das empresas públicas, privadas e 

concessionárias de serviços públicos, para que os convites sejam 

formalizados. O Sr. Leopoldo Fiewski, da Câmara de Turismo 
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Integrado, propôs 3 ações prioritárias: inventário mercadológico da 

região (amplo estudo sobre os atrativos turísticos da região e o 

correspondente potencial mercadológico); ações de base apara a 

internacionalização do turismo receptivo (recomendações e ações 

necessárias para promover as adequações infra estruturais com vistas à 

recepção de turistas estrangeiros e executar promoção dirigida aos 

novos mercados internacionais); e agregação de valor e inclusão 

econômica (propor alternativas para agregação de valores aos 

produtos turísticos existentes e para a abertura de novos micro e 

pequenos negócios). Para a composição da Câmara, sugeriu os 

integrantes do “Convention & Bureau”, instituição que representa, 

buscando também a participação das universidades, prefeituras e do 

estado. João Fernando Andersen, da Câmara de Pesquisa e 

Desenvolvimento, propôs as seguintes ações: criação e manutenção de 

banco de dados nas áreas da saúde, educação, economia e indicadores 

sociais; disseminação dos indicadores aos municípios da RMF; 

construção de indicadores, segundo o índice de desenvolvimento 

humano (IDH), no âmbito geográfico. Além disso, discutiu e avaliou 

os indicadores com os membros da Câmara e com os integrantes das 

Prefeituras, sugerindo políticas públicas e programas de investimentos 

sociais. Para a composição das Câmaras sugeriu representantes das 

empresas federais, estaduais e municipais que gerem e utilizem 

informações estatísticas, além de representantes das prefeituras. A 

Presidente e o Conselheiro Dário Berger sugeriram que se melhorasse 

a didática na divulgação dos índices para torná-los mais acessíveis à 

população, sugestão aceita e já objeto de estudo pelo coordenador. 

Dando continuidade às exposições, manifestou-se Átila Rocha dos 

Santos, Coordenador da Câmara de Habitação. Como ações da 

Câmara, destacou: elaborar cadastro único socioeconômico de todas 

as famílias a serem beneficiadas por programas habitacionais 

desenvolvidos com recursos da União, Estado e Município, no âmbito 

da RMF; implantar sistema de consultas entre os municípios da 

região; uniformizar a regulamentação e legislação relacionadas às 

habitações populares; promover o intercâmbio entre os programas 

habitacionais desenvolvidos na região e identificar os projetos comuns 

que poderão ser desenvolvidos em consórcio; atuar no Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação, apoiando o 

desenvolvimento da indústria da construção civil na região. Para 

composição da Câmara, sugeriu um representante de cada uma das 

seguintes entidades: dos municípios da RMF, dos órgãos públicos 

federais, estaduais e concessionários de serviços públicos relacionados 

com a atividade, entidades privadas e dos agentes financiadores e 

repassadores de recursos dos programas habitacionais. A presidente 

do Conselho sugeriu ainda a inclusão do Sindicato da Construção 

Civil e o das entidades de classe envolvidas com o tema. Dando 

continuidade aos trabalhos, o senhor Irani Hipólito da Silva, 

representante da Câmara de Desenvolvimento Social expôs o plano: 

divisão dos membros por áreas afins (criança. adolescente e idoso); 

conhecimento das políticas e ações regionais integradas e o 

monitoramento e avaliação das ações. Como integrantes da Câmara, 
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sugeriu representantes do núcleo metropolitano indicados pelos 

prefeitos, representantes dos Conselhos Municipais de Assistência 

Social, Direitos da Criança e do Adolescente, Idoso e educação; 

representantes dos núcleos da terceira idade e Associação Nacional de 

Gerontologia. A Presidente sugeriu o convite a todos os municípios, e 

não somente ao núcleo metropolitano, caso seja difícil a presença, que 

todos sejam informados das decisões. Por fim, o Representante da 

Câmara de Transportes sugeriu a discussão dos temas através de 

reuniões mensais e de seminários. São eles: sistema integrado de 

Florianópolis e sua implantação; sistema integrado da RMF e sua 

integração com planos municipais; sistema integrado dos municípios 

de Palhoça e São José, além dos estudo sobre a inclusão e integração 

do Sistema de Transporte Marítimo que foi debatidos entre os 

Conselheiros Francisco de Assi Filho e Dário Berger, acerca da 

importância/viabilidade do transporte marítimo na região. Como 

integrantes da câmara, sugere representantes das prefeituras do núcleo 

metropolitano, do DETER, do SETUF, do Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros, da COTISA, da UFSC, UNISUL, CREA e 

IAB. Solicitou a interação da Superintendência com os Coordenadores 

para a formalização dos convites de participação aos integrantes das 

Câmaras. 

 

Das atas das doze reuniões realizadas pela Câmara Setorial de Saneamento 

Ambiental (item 14/02), é possível montar um breve histórico das atividades desenvolvidas 

pela CSSA: 

Ata da 1ª Reunião, realizada em 27/09/2001 – Criação do Comitê de 

Supervisão do Projeto de Diagnóstico Regional de Resíduos Urbanos 

e Formulação de Plano Integrado de Gestão. Na convocação através 

de correspondências foram convidados representantes de vários 

órgãos. Nesta reunião foram apresentadas as Empresas Gerasul e a 

Francesa Burgéap responsáveis pelo Estudo do Diagnóstico Regional 

e Formulação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos sólidos 

urbanos para as Regiões Metropolitanas de Florianópolis e Vale do 

Itajaí. Foi apresentado o cronograma de trabalho, informando que ao 

término de cada etapa seria elaborado relatório para ser submetido à 

análise e aprovação do Comitê de Pilotagem. Para o pré-diagnóstico, 

seriam levadas em consideração as informações já levantadas pela 

CODESC, através da aplicação do Questionário de Saneamento 

Ambiental da Câmara Técnica da RMF, além do questionário 

específico sobre resíduos sólidos a ser desenvolvido, aplicado e 

tabulado pelo grupo francês. Foi feita a sugestão de reuniões mensais 

pra avaliação do andamento dos trabalhos e não somente o relatório 

final de cada etapa. Anexo documento com a nominata de todos os 

integrantes do comitê do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 

Urbanos, com descrição de cargo, endereço de trabalho e informações 

de contato. 
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Ata da 2ª Reunião, realizada em 12/11/2001- Ata da 1ª Reunião 

Comitê de Supervisão do Projeto de Diagnóstico Regional de 

Resíduos Urbanos e Formulação de Plano Integrado de Gestão. 

Elaboradas as Normas de Funcionamento do Comitê para posterior 

aprovação. Foram sugeridas audiências informais ou seminários para 

amplificar conhecimento do que estava sendo proposto. Foram 

também estabelecidos prazos para entrega dos relatórios elaborados 

pela Burgéap. 

Ata da 3ª Reunião, realizada em 28/01/2002 - Exposição do Relatório 

R2 pela Burgéap. A participação da Secretaria do Meio Ambiente foi 

solicitada formalmente. 

Ata da 4ª Reunião, realizada em 25/03/2002 - Foi discutida a 

realização do Seminário Internacional de Gestão de Resíduos 

Urbanos. 

Ata da 5ª Reunião, realizada em 27/05/2002 - Foi exposta a situação 

do PDRS, na fase intermediária. Tratou-se dos seminários 

microrregionais a serem realizados em junho/2002. 

Ata da 6ª Reunião, realizada em 01/07/2002 - Discutido o PDRS. Foi 

apresentado o Sistema Integrado de Resíduos sólidos urbanos da 

NTA- Tecnologia Ambiental Ltda., modelo já implantado na cidade 

de Farroupilha- RS. 

Ata da 7ª Reunião, realizada em 01/08/2002 - Burgéap expôs a 

situação do PDRS, e agendaram mais reuniões ao longo do ano. 

Ata da 8ª Reunião, realizada em 03/09/2002 - Representante da 

Burgéap expôs a situação do PDRS; foi apresentada a simulação de 

serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, com aterro sanitário 

para a região de Piçarras e outro para a Região de Tijucas, com 

redução estimada dos custos operacionais quando do consorciamento 

dos municípios envolvidos. Tratou-se dos custos e salientou-se a 

dificuldade por que passam as prefeituras. O Ministério Público impôs 

ajustes aos Termos de Conduta, o que foi discutido. Representante da 

FATMA concordou, uma vez que o problema do tratamento adequado 

dos resíduos sólidos urbanos e de sistema de esgotamento sanitário foi 

levantado há mais de oito anos e nada foi feito. Acreditaram que a 

apresentação do diagnóstico iria auxiliar na solução do problema e 

subsidiar as ações do MP. Foi sugerida a realização de seminários para 

resolver o impasse. MP deveria realizar no mês de outubro, o Fórum 

Lixo e Cidadania. 

Ata da 9ª Reunião, realizada em 21/10/2002 - Tratou-se da sugestão 

apresentada pela BURGÉAP da simulação de aterros sanitários nas 

regiões de Piçarras e Tijucas e seguiu a discussão sobre o Relatório 

R3. 

Ata da 10ª Reunião, realizada em 04/11/2002 - MPB Consultoria em 

Engenharia Sanitária e Ambiental expôs aspectos legais nos âmbitos 
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Federal, Estadual e Municipal quanto à gestão de resíduos sólidos e 

discutiram os convidados para a reunião em 12/12/2002 sobre O 

PDRS. Em anexo estão os esclarecimentos sobre a discussão de 

instalação de aterros sanitários em Tijucas e Piçarras. 

Ata da 11ª Reunião, realizada em 16/01/2003 - O novo Diretor 

Administrativo e Financeiro da CODESC manifestou interesse em 

continuar participando do projeto. BURGÉAP fez a entrega do 

relatório final aos membros do comitê. A próxima reunião ficou 

marcada para o dia 11/01/2003. 

Ata da 12ª Reunião, realizada em 11/02/2003- consta apenas a lista de 

presença. 

Como observado acima com relação à Câmara Setorial de Saneamento Ambiental, 

através da leitura de suas atas, pode-se montar um breve histórico das atividades 

desenvolvidas pela Câmara Setorial de Planejamento Regional: 

Ata da 1ª reunião, realizada em 02/08/2000 – Foi determinada a 

realização de reuniões quinzenais e a apresentação de dados 

estatísticos para a próxima reunião. 

Ata da 2ª reunião, realizada em 21/08/2000 - Apresentação de 

indicadores de desenvolvimento municipal da RMF para 

conhecimento e, dentre os objetivos contidos no Regimento Interno, 

foi determinado que o item IV - Elaboração de Estudos e Projetos, 

fosse decorrência de um workshop. Resolveu-se também consultar as 

outras Câmaras para detectar as suas necessidades e expectativas em 

relação à área de pesquisa e desenvolvimento. 

Ata da 3ª reunião, realizada em 04/09/2000 - Foram informados de 

que a Câmara de Habitação necessitava de levantamento atualizado 

sobre demanda habitacional na RMF, mostrando interesse que a CSPD 

participasse do trabalho. O Regimento Interno foi aprovado. Foi 

também sugerida a realização do Plano de Trabalho. 

Ata da 4ª reunião, realizada em 19/09/2000 – Feita a apresentação de 

novos integrantes, salientou-se a importância da elaboração do Banco 

de Dados, e sugeriu-se que houvesse o geoprocessamento dos dados. 

Apresentou-se a sugestão de criação de uma home-page para as RMs 

bem como a solicitação de uma estatística ao IBGE exclusiva para as 

RMs. 

Ata da 5ª reunião, realizada em 03/10/2000 - Foram apresentados os 

indicadores de desenvolvimento municipal utilizando-se de tabelas, 

gráficos e mapas, informando a metodologia utilizada no trabalho e a 

consolidação dos indicadores. 

Ata da 6ª reunião, realizada em 17/10/2000 - foi debatida a 

metodologia de cálculo do PIB para melhorar os indicadores de 

desenvolvimento municipal. Consensualmente decidiram pela criação 
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de subgrupos para proposição de metodologia para o plano de 

trabalho. 

Ata da 7ª reunião, realizada em 07/11/2000 - Foram apresentados 

dados estatísticos coletados e desenvolvidos pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Integração do MERCOSUL, que 

trabalhou com os seguintes dados: anuário estatístico de SC; cálculo e 

acompanhamento do PIB SC; e, síntese estatística de SC, assim como 

anuário estatístico com informações municipais. Apresentou-se a 

necessidade de atualização da mapoteca para que o Estado disponha 

de base cartográfica mais adequada ao planejamento estadual. O 

último voo aerofotogramétrico na escala 1:25.000 foi realizado nos 

anos de 1977 a 1979 e como informação mais recente, o Estado 

apenas dispõe de imagens de satélite realizadas no ano 2000, somente 

na escala 1:100.000. Decidiu-se pela necessidade de atualização da 

base cartográfica, porém o alto custo do trabalho poderia ser um 

limitador. Evidenciou-se a necessária união de esforços no 

cumprimento das metas. ANEXO Plano Cartográfico catarinense de 

dezembro de 1999, elaborado pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico e Integração ao MERCOSUL. 

Ata da 8ª reunião, realizada em 21/11/2000 - Discutiram o plano de 

trabalho e as dificuldades na concretização das propostas. Levantou-se 

a necessidade do Sistema Estadual de Estatística com base científica 

para o planejamento, nos moldes do projetado pelo antigo GAPLAN 

considerando ainda as determinações impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Ressaltou-se a importância de estatísticas 

regionais e municipais. Levantou-se também a possibilidade de se 

levar ao Conselho da RMF a criação de um órgão de planejamento 

metropolitano que poderia ser sediado na CODESC. Em anexo está o 

material para a definição de um plano de trabalho. 

Ata da 9ª reunião, realizada em 05/12/2000 - Apresentação de dados 

do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - 

IPARDES (em anexo) e de outros órgãos como EPAGRI, FEE, 

CLIMERH com vistas a sugerir ao Conselho da RMF a instalação de 

um órgão estadual de estudos meteorológicos, órgão estadual de 

estatística e solicitar ao Conselho de Desenvolvimento uma diretriz 

para a Câmara Setorial para consolidação do planejamento estratégico 

para o exercício de 2001. Anexo documento com histórico do 

IPARDES 
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ANEXO 3 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

Questões Alternativas e/ou Complementares 

 

 

1) Seria possível apontar, em relação à RMF, quantos e quais foram os defensores da 

ideia de criação da RMF, e sobre tudo com que ardor abraçaram a causa?  

 

2) Você poderia citar um projeto de relevância que tenha sido desenvolvido e/ou 

implementado pela RMF no período citado? 

 

3) Em sua opinião, qual ou quais motivos levaram determinada Câmara Setorial a ter 

maior ou menor desempenho em suas atividades? 

 

4) Como você avalia a trajetória da RMF no período? 

 

5) Diante da experiência da RMF, há alguma crítica à eficiência do modelo de gestão 

de região metropolitana no Estado? 
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ANEXO 4 

 

CDROM com entrevistas 
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ANEXO 5 

 

Consentimento para gravações 

Declaração de ciência e concordância da Instituição envolvida 
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