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DESCENTRALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: 

 A EXPERIÊNCIA NA REGIÃO DE CURITIBANOS 

 

 
MARIA DA GRAÇA MARTINS BRUM  

 

RESUMO 

 

As práticas de planejamento público catarinense seguiram as diretrizes 
federais, resultando na implementação de planos de desenvolvimento focados no  
setor econômico e na expansão industrial, causando desequilíbrios e desigualdades 
regionais. A partir da década de 1980, os governos passam a elaborar planos 
regionais visando corrigir tais desajustes, porém sem obter êxito. O modelo 
descentralizado em curso constitui-se em mais uma tentativa de desenvolvimento 
regional, de forte consistência legal, institucional e política, com a criação de 36 
secretarias regionais e respectivos conselhos. O governo utilizou ainda, um 
instrumento de planejamento: Projeto Meu Lugar, tendo-se elaborado planos de 
desenvolvimento regional, fundamentados em metodologias de desenvolvimento 
local e de participação social. Para melhor compreensão sobre o tema, realizou-se 
pesquisa na região de Curitibanos, constatando-se que o atual modelo foi aprovado 
pela maioria dos entrevistados, que apontaram ter ocorrido o fortalecimento e 
integração entre poder estadual e municipal e maior valorização regional. As 
fragilidades constatadas foram a não implementação do plano de desenvolvimento 
regional,  a inexpressiva representatividade popular no Conselho e o baixo grau de 
envolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Regional com a população e a 
realidade regional.  A título de contribuição, sugere-se: a utilização do Plano de 
Desenvolvimento Regional como instrumento de planejamento e o alinhamento de 
seus objetivos e ações com as ações realizadas. Propõe-se ainda que o poder 
público viabilize maior participação popular no Conselho a fim de fortalecer a 
dimensão social no processo de descentralização e desenvolvimento regional em 
curso. 

 

Palavras-chave: Planejamento; descentralização; desenvolvimento regional



                  

DECENTRALIZATION AND REGIONAL DEVELOPMENT: 
 A STUDY IN THE CURITIBANOS REGION 

 
 

MARIA DA GRAÇA MARTINS BRUM  
 
 

ABSTRACT 
 
 

Santa Catarina‟s public planning practices have followed federal guidelines, which 
resulted in the carrying out of development plans focused on the economic sector 
and on the industrial development, and these have caused regional instability and 
inequality. From 1980 the governments started to prepare plans to change this 
reality, however, without success. The current decentralized government model it is 
yet another trial for regional development , with strong legal, institutional, and political 
stability, with the establishment of 36 regional secretariat departments and its 
respective council boards. The government has in addition made use of a new 
project: Projeto Meu Lugar, and has prepared plans for regional development based 
in concepts and methodologies of local development and social participation. For a 
better comprehension about the project, a research in the Curitibanos Region was 
undertaken, a region where its population is found in a condition of social exclusion. 
It was found that the new model has been accepted by the interviewed, who noticed 
a better integration between the state‟s and local powers, and regional valorization, 
which has been a result from council board‟s action and from the resources applied in 
the region. The main weaknesses were the non implementation of the regional plan; 
the population‟s inexpressive presence at the council board, and the lack of 
involvement in respect to the Department for Regional Development (Secretaria de 
Desenvolvimento Regional) with the population and its regional reality. It is then 
suggested: utilization of the Regional Development Plan as a planning instrument, 
and the alignment of its goals and actions with the actions taken in the Curitibanos 
region. It is suggested as well for the government to enable a larger participation of 
the population in the council board.  
 
Key words: Planning, decentralization, regional development.  
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INTRODUÇÃO 

 

O Estado de Santa Catarina, apesar de ser um dos estados com os  melhores 

índices de qualidade de vida do Brasil, apresenta, contudo, como o restante do país, 

desigualdades sócio-econômicas  intrarregionais  e interregionais. 

Temas relacionados ao desenvolvimento local e regional vêm sendo 

discutidos pelo poder público e organizações sociais, demandando reflexões e 

busca por novas práticas, num esforço de resgatar as potencialidades das pessoas, 

localidades e regiões. 

O governo estadual de Luiz Henrique da Silveira (2003-2010), enfatizou a  

desigualdade social catarinense no seu Plano 15, onde apontou que a deteriorização 

do quadro social catarinense foi provocada pelo modelo de desenvolvimento 

nacional.  

Define então como uma de suas prioridades, a reversão do processo de 

litoralização, que segundo o governo, é resultado da centralização governamental e 

ausência de políticas regionais de desenvolvimento, causando o aumento dos 

índices de desemprego, subemprego, favelização e criminalidade nos centros 

urbanos.  

Trata-se de uma prioridade complexa e desafiadora, pois, como já alertou 

Milton Santos (1980) há mais de duas décadas, as boas intenções manifestadas nos 

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

social que procura reproduzir-se.  

Os governos de Santa Catarina buscam há muito tempo experiências na 

promoção do desenvolvimento regional, cujos planos de governo já contam com 

pelo menos cinqüenta anos de história. Mas, para Siebert (2001, p.141) “em grande 

parte deste período, seus resultados foram de apenas planos de governo, para 

definir ações e investimentos, sem maior expressão territorial.” 

A partir de 2003 nova tentativa foi instituída por meio do modelo de gestão 

descentralizado de desenvolvimento regional, quando o território catarinense foi 

dividido em 29 (atualmente 36)  Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional 

(SDR) e respectivo Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR).  

Uma das estratégias utilizadas pelo governo para alcançar o desenvolvimento 

regional pretendido, foi a parceria com o Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD)1, firmada em dezembro de 2004, com o objetivo de 

construir planos de desenvolvimento regional centrados na participação, na gestão 

social e na consolidação de identidades territoriais.  

Durante o ano de 2005, os planos regionais foram construídos em várias 

etapas e oficinas, envolvendo a participação de cerca de 800 pessoas na concepção 

do diagnóstico regional, elaboração de planos de ação e definição de indicadores 

para posterior monitoramento e avaliação. 

Passados sete anos da implantação do modelo descentralizado de 

desenvolvimento regional em Santa Catarina emerge a seguinte indagação: O 

modelo de gestão descentralizado vem proporcionando o desenvolvimento regional 

pretendido pelo governo estadual? 

Para analisar esta questão, optou-se por pesquisar a região de Curitibanos 

por caracterizar-se como uma das mais fragilizadas do Estado. Enquanto o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado de Santa Catarina, foi 0,822, na região 

de Curitibanos este índice foi 0,761 representando um dos menores entre as 36 

regiões do Estado, segundo dados do PNUD (2000). 

A região de Curitibanos compreende cinco municípios: São Cristóvão do Sul, 

Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília e Curitibanos, sendo este último a 

sede da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional. Está localizada 

geograficamente no centro do Estado em um  território que se estende por uma área 

de 3.006,81(km²), representando 3,15 % do território catarinense,  com população 

estimada de 66.012 habitantes (IBGE,2008).  

Segundo Rigon (2009), nos tempos recentes nenhum setor da economia da 

região de Curitibanos apresentou desenvolvimento que se possa destacar. Se no 

passado recente, Curitibanos foi considerada a Capital Nacional do Alho, atualmente 

esta cultura já não se destaca como principal produto, tendo sido substituída em boa 

parte, pela produção de soja, milho, feijão e fruticultura; sendo que a pecuária bovina 

permanece ainda como importante atividade econômica.  

                                                 
1 O PNUD é a rede global de desenvolvimento das Nações Unidas, presente em 166 países. Seu objetivo 

principal é o combate à pobreza. Fundamenta-se na idéia de que as localidades e territórios dispõem de recursos 

econômicos, humanos, institucionais, ambientais e culturais, além de economias de escala não exploradas, que 

constituem seu potencial de desenvolvimento. Em 1990, introduziu o conceito de desenvolvimento humano 

sustentável, que promove a adoção de políticas públicas que consideram as pessoas e não a acumulação de 

riquezas, como propósito de desenvolvimento. (PNUD, 2009) 
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O comércio é uma resposta às necessidades de consumo criadas pelos 

outros setores econômicos, tendo havido um acréscimo no número de 

estabelecimentos, sem que isto pudesse ser significativo para o desenvolvimento da 

região, devido ao baixo poder aquisitivo da população. 

No setor industrial, instalaram-se novas empresas, a maioria no ramo 

madeireiro. O reflorestamento continua sendo uma importante atividade econômica, 

entretanto, ressalta Rigon (2009), há pouca agregação de valor, com raras exceções 

de grandes empresas.  

Indicadores apontam que a população da região de Curitibanos está dentro 

de um quadro de exclusão social. Segundo dados do Instituto Cepa (2003)  

verificou-se que 26% da população apresentava renda insuficiente, ou seja, igual ou 

menor que R$ 90,00.  Deste montante, 37% vivem na área rural e 24% na área 

urbana.  Já a população considerada como população pobre, ou seja, com renda 

menor ou igual a R$ 180,00 abrange 55% da população, entre os quais, 41% estão 

na área rural e 19% na área urbana.  

O quadro de exclusão é mais visível na área rural, onde 88,6 % da população 

não tem acesso a rede de água potável; 100% a rede coletora de esgoto e  83 % 

aos serviços de coleta de lixo. Na área urbana esses indicadores são melhores, 

exceto no tocante ao sistema de esgoto que atende apenas 32,6% da população. 

A taxa de mortalidade Infantil aceitável pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é de 10 mortes para cada mil nascimentos. De acordo com os dados da 

Secretaria de Estado da Saúde (DATASUS), Santa Catarina apresentou no período 

2000-2008, uma taxa média de mortalidade infantil de 11,32. Contudo, na região de 

Curitibanos, este índice sobe para 16,42, piorando ainda mais quando observamos 

os municípios de Santa Cecília (24,48) e São Cristóvão do Sul (24,71).  

No âmbito da região houve uma variação populacional diferenciada entre os 

municípios. Observando os dados do IBGE (censo 2000 e contagem 2008) os 

municípios que apresentavam maior população urbana tiveram um acréscimo de sua 

população total no período 2000-2008, enquanto o município de Frei Rogério, 

essencialmente rural, sofreu um decréscimo de sua população total neste mesmo 

período. 
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Com base nesta problemática elencou-se como objetivo geral para a presente 

pesquisa: Analisar se o modelo de gestão descentralizado tem propiciado o  

desenvolvimento da região de Curitibanos.   

Como objetivos específicos, foram definidos: contextualizar as práticas de 

planejamento público em Santa Catarina; compreender o processo de 

descentralização em curso na região de Curitibanos; analisar a implementação do 

plano de desenvolvimento regional de Curitibanos; e identificar se o Conselho de 

Desenvolvimento Regional de Curitibanos tem proporcionado o engajamento da 

sociedade civil organizada no processo de planejamento regional. 

A Secretaria de Estado do Planejamento de Santa Catarina (SPG/SC), órgão 

responsável pela implementação do modelo de gestão descentralizado no estado, 

necessita conhecer e analisar os resultados da implementação das políticas de 

gestão descentralizada. Assim, a presente pesquisa justifica-se pela motivação da 

pesquisadora, que é graduada em Administração e exerce suas atividades 

profissionais nesta instituição de planejamento. 

Trata-se de uma pesquisa social qualitativa, pois aborda uma realidade onde 

estão inseridos seres humanos, sendo portanto o seu objeto dinâmico e qualitativo.  

A pesquisa envolveu a observação in loco, com o contato da pesquisadora 

com a realidade observada, onde foram captadas respostas diretas do próprio 

contexto da comunidade local,  ainda que subjetivas e imensuráveis.    

Para a obtenção dos dados e informações foram utilizados os seguintes 

instrumentos de pesquisa: levantamento bibliográfico (livros, artigos e dissertações, 

teses); levantamento documental (relatórios, periódicos e legislação) e pesquisa de 

campo. 

Na pesquisa de campo, realizada nos meses de outubro e novembro de 2009  

 foram aplicados 86 questionários, estruturados com base nos objetivos da presente 

pesquisa, conforme  Anexo, com opções de respostas (SIM) e (NÃO) e espaço livre 

para comentários. 

Os questionários foram direcionados aos segmentos que estão diretamente e 

indiretamente vinculados à questão abordada, nos cinco municípios que integram a 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Curitibanos.  Os segmentos 

pesquisados foram: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de 
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Curitibanos; Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos; Sociedade Civil 

Organizada e população em geral. 

No segmento referente à Secretaria de Desenvolvimento Regional de 

Curitibanos, 33 servidores responderam o questionário: 26 servidores efetivos e sete 

servidores comissionados. 

No segmento Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos, 15 

conselheiros responderam o questionário: sete representantes da sociedade civil 

organizada  (Lions Clube; Universidade do Contestado, Conselho da Criança e do 

Adolescente, setor madeireiro e do comércio)  e  oito representantes do governo 

estadual e municipal (prefeitos, vereadores e Secretário  de Desenvolvimento 

Regional). 

No segmento Sociedade Civil Organizada foram 08 instituições pesquisadas 

aleatoriamente: Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA); Associação Cultural 

Brasil-Japão; Cooperativa de Crédito Rural de Economia Solidária (Cresol); 

Assentamento Índio Galdino; Associação Comercial e Industrial de Curitibanos 

(ACIC); Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Assentamento 1º de Maio e 

Cooperativa dos Trabalhadores na Reforma Agrária de Santa Catarina. 

No segmento População foram aplicados questionários com 30 pessoas, 

ocupantes de diversas atividades profissionais: funcionários de farmácia; posto de 

gasolina; lojas; restaurantes; hotel; taxista; donas de casa; aposentados; operário de 

indústria;  professor; militar, bancário e autônomos. Em Curitibanos, foram 8 

pesquisados; Santa Cecília, 7 pesquisados, e Ponte Alta do Norte, Frei Rogério e 

São Cristóvão foram 5 pesquisados em cada município. 

A pesquisa de campo envolveu também a participação no Seminário de 

Avaliação da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Curitibanos, realizado em 

Curitibanos e  na reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos, 

que  aconteceu  na Câmara de Vereadores do município de Ponte Alta do Norte. 

O presente trabalho está estruturado em quatro capítulos: o primeiro 

contextualiza as práticas de planejamento público no Brasil e em Santa Catarina; o 

segundo trata do modelo descentralizado de desenvolvimento regional catarinense 

em curso; o terceiro traz a experiência do modelo na região de Curitibanos; o quarto  

apresenta os posicionamentos dos atores locais sobre a experiência da 
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implementação do modelo descentralizado na região e ao final as considerações 

resultantes da  presente pesquisa. 

 

1   NOTAS SOBRE AS PRÁTICAS DE  PLANEJAMENTO PÚBLICO: BRASIL E 

SANTA CATARINA 

 

  As práticas de planejamento governamental no Brasil marcaram início a partir 

da década de 1940 com o Plano SALTE (1946), que resultou no relatório de 

Sugestões e prioridades nas áreas de: saúde, alimentação, transporte e energia.   

Na seqüência foi elaborado o Plano de Metas (1956), reconhecido como a 

primeira experiência de planejamento  governamental do Brasil,  formado por um 

conjunto de planos setoriais, com objetivo de fortalecer a iniciativa privada e a 

internacionalização da economia brasileira. Para Lessa apud Goulart ( 2007, p.189) 

“configurou-se na mais sólida decisão consciente em prol da industrialização na 

historia econômica do país”, resultando na construção  “de um forte parque industrial 

capaz de criar sua própria demanda e ciclos internos de crescimento.”  

Os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) que resultaram no milagre 

econômico, na década de 1970, com a entrada de capital estrangeiro no país, por 

meio de empréstimos, trazendo o crescimento acelerado da economia, com 

investimentos pesados nas indústrias nacionais de energia, na construção de 

hidrelétricas e inúmeras outras obras de infra-estrutura. 

Paralelamente à implantação dos PNDs, havia também a elaboração dos 

Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado (PDDI) para que os municípios 

acessassem aos recursos financeiros federais.  

Esta fase contou com uma grande produção destes planos em muitos 

municípios brasileiros. Em muitos casos os planos foram elaborados por escritórios 

de planejamento localizados em outras cidades ou estados. Cada cidade era 

analisada com base nos seus aspectos físicos, sociais, institucionais e econômicos, 

porém, de forma isolada pelos respectivos  técnicos-especialistas. 

Nesta época, o processo de urbanização acelerava-se nas maiores cidades 

do Brasil, resultando na desorganização da ocupação dos espaços e na distribuição 

desigual dos serviços públicos prestados à sociedade, os quais se localizavam  cada 

vez mais próximos às áreas e classes de renda elevada, em detrimento daquelas 

menos favorecidas. Oliveira ressalta que foi uma época em que  o planejamento foi  
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praticado de forma centralizada e autoritária, chegando ao final da década de 1970, 

do século XX desacreditado pela população e pelos profissionais: 

O enfraquecimento deu-se devido à crença generalizada por parte dos 

técnicos planejadores, de que os prefeitos municipais não entendiam 

de administração pública e só queriam fazer praças e chafarizes e que 

os orçamentos públicos seriam melhores, quando elaborados 

exclusivamente por peritos especializados do governo e distantes das 

opiniões e das vistas da comunidade. (OLIVEIRA, 1985, p.14). 

 

No período entre 1964 e a Constituição Federal de 1988, muitas 

transformações políticas e sociais ocorreram e neste processo o planejamento 

passou a incorporar conceitos de democracia, descentralização e fortalecimento do 

poder local.  Contudo, entende Oliveira (1985), os técnicos planejadores não 

acompanharam as mudanças nesta fase de abertura para a democracia, mantendo-

se acomodados ao seu perfil centralizador e repetindo os mesmos padrões 

autoritários e conservadores. 

 A crise do modelo de desenvolvimento apoiado em elevados gastos 

governamentais, dos anos 1980, impulsionou a adoção do neoliberalismo e suas 

reformas por um Estado mínimo e mercado livre em muitos países, como no Brasil, 

principalmente no período do governo Fernando Henrique Cardoso.  

Lembra-se que “Neoliberalismo e „globalização‟ são as duas idéias-força mais 

importantes impostas ao mundo pelo imperialismo norte-americano desde 1980”, 

para a sua saída do longo período depressivo do capitalismo no final do século XX. 

(MAMIGONIAN, 2005a, p.150) 

Neste contexto neoliberal o planejamento governamental brasileiro foi 

enfraquecido, pois, segundo Souza (2004), a supervalorização da idéia de gestão 

em detrimento de um planejamento consistente de longo prazo, representou o triunfo 

do imediatismo e do mercado livre. Este enfraquecimento e o da própria legitimidade 

do exercício de planejar estão relacionadas a crise fiscal do Estado, ao colapso do 

modelo de substituição de importações e ao estilo desenvolvimentista, tudo isso sob 

a égide ideológica do neoliberalismo.  

O conceito de gestão, estabelecido no ambiente empresarial, adquiriu 

crescente popularidade a partir da década de 1980, quando o poder público 

brasileiro incorporou a prática neoliberal  passando a enfatizar o uso de expressões 

como gestão urbana, gestão ambiental, gestão territorial entre outras em detrimento 
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do sistema de planejamento.   

Não obstante, a substituição do planejamento por gestão baseia-se em uma 

incompreensão da natureza dos termos envolvidos. Souza (2004) ressalta que 

planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, por possuírem referenciais 

temporais distintos e por se referirem a diferentes tipos de atividades. Planejar 

sempre remete ao futuro. É a preparação para a gestão futura, buscando-se evitar 

ou minimizar problemas e ampliar margens de manobra. Gestão remete ao presente: 

gerir significa administrar uma situação dentro dos recursos presentemente 

disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. É a efetivação das 

condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir.  

Assim, longe de serem concorrentes ou intercambiáveis, planejamento e 

gestão são distintos e complementares. 

Muitas críticas ao planejamento resultam da época de autoritarismo 

exacerbado, onde tanto se praticou o planejamento econômico e urbano,  marcando 

profundamente  a conduta da administração pública como um todo,  com suas 

técnicas padronizadas e coercitivas e suas decisões tomadas “de cima para baixo”,  

desintegradas e indiferentes às potencialidades e diversidades da sociedade 

brasileira.  

Oliveira (1985) refere-se ao procedimento simétrico dos métodos e decisões, 

que serviram de inspiração para as ações do governo e projetos do meio técnico, em 

que tudo era tratado com os mesmos critérios, desprezando-se as especificidades 

de cada caso, prática constante na vida pública brasileira. 

A adoção de um planejamento mais flexível e descentralizado tornou-se uma 

questão crucial para que o Estado pudesse resgatar sua função reguladora e 

garantir os direitos e a prestação de serviços essenciais de qualidade à sociedade. 

Esta garantia passa a ser uma prioridade do Estado, pois o avanço 

tecnológico e de informação, que intensificou o processo de globalização da 

economia, gerou alta competitividade entre as empresas, que passaram a se 

deslocar de uma região para outra, buscando maiores isenções e lucros. 

Esta mobilidade e poder do mercado trouxe muitos prejuízos às regiões e a 

sua sociedade. Afirma Oliveira:  

É na escala global que ocorrem as atividades estratégicas e 

comerciais, onde são gerados os conhecimentos e o acesso às 

informações privilegiadas, revertendo-se também o lucro e 
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acúmulo de capital.  Enquanto na escala local, onde a 

produção acontece às custas de recursos locais 

exaustivamente empregados, não se revertem o lucro ali 

gerado, apenas algumas benfeitorias públicas e muito 

empobrecimento social e devastação ambiental.(OLIVEIRA, 

1985, p.17) 

Frente a esta realidade, coube ao poder público cumprir com a sua 

responsabilidade de proteger os direitos sociais básicos.  Recentemente, tem-se 

constatado que os governos vêm refletindo sobre temas relacionados ao 

desenvolvimento local e regional, buscando introduzir novas práticas na maneira de 

governar. Passam a elaborar planos em escala local e regional, propiciando maior 

participação social, cada vez mais reivindicada pelas organizações sociais.  

O espaço passa então a constituir importante objeto de reflexão: 

A luta pelo uso do espaço coloca em posição ativa as 

empresas gigantes e reserva às demais uma posição passiva, 

subordinada. Essa é uma situação de conflito, a ser mantida, 

atenuada, suprimida, segundo as circunstâncias, mas, em todo 

caso, regulada. O “mundo”  não dispõe  dos respectivos 

instrumentos de regulação, que constitui  tarefa do poder 

nacional e dos poderes locais (SANTOS, 1999, p.269). 

 

 As transformações político-institucionais brasileiras foram uma forma de 

reação do Estado, visando recuperar a sua função reguladora e garantir a prestação 

de serviços públicos à sociedade, que resultaram na promulgação da Constituição 

de 1988. 

A descentralização surgiu para atender a uma demanda pela democratização 

das estruturas de poder, após o esgotamento do regime militar (1964-1985). A partir 

da Constituição de 1988 foram descentralizados os recursos fiscais e 

responsabilidades antes exclusivas do governo central. Desde então essa 

distribuição de responsabilidades vem abrindo espaço para a inclusão da sociedade 

civil no processo de formulação e implementação das políticas públicas.  

Os anos 1990 são marcados por um período de amplas reformas da 

administração pública brasileira. Bresser Pereira, ressaltou as seguintes 

características a ela relacionadas: 

a) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos 

e atribuições para os níveis políticos regionais e locais;  

b) descentralização administrativa, pela delegação de autoridade 

para os administradores públicos transformados em gerentes 
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crescentemente autônomos;  

c)  organizações com poucos níveis hierárquicos em vez de 

piramidal 

d) organizações flexíveis ao invés de unitárias e monolíticas, nas 

quais as idéias de multiplicidade, de competição administrada e 

de conflito tenham lugar; 

e) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total;  

f) definição dos objetivos a serem atingidos na forma de 

indicadores de desempenho; 

g) controle por resultados, a posteriori, em vez do controle rígido, 

passo a passo, dos processos administrativos; e 

h) administração voltada para o atendimento do cidadão 

(BRESSER PEREIRA, 1996, p.272).  

 

  O termo descentralização é utilizado de forma genérica apesar de muitas 

vezes significar desconcentração. São termos-chave que, segundo Marcon (2009),  

são utilizados de forma confusa e ambígua, já que na linguagem coloquial fala-se, 

indistintamente, de descentralização ou de desconcentração.  

 Para Boisier (apud Marcon, 2009, p.165), ocorre o processo de 

desconcentração quando “a capacidade de decisão é transferida de um nível 

hierárquico para outro dentro do mesmo organismo, tratando-se de uma questão 

interna que não requer senão a vontade do nível hierárquico superior”. Já, a 

descentralização está relacionada com a “criação de um ente distinto daquele do 

qual se vai transferir capacidade decisória, e isso supõe a concessão de 

personalidade jurídica própria, de recursos e de normas próprias de funcionamento” . 

 Para Boisier apud Marcon (2009) existem três.modalidades de 

descentralização: 

 funcional – quando se cria um ente com personalidade jurídica, 

normas e orçamento próprio, estando sua ação limitada a uma 

função ou atividade (empresa de economia mista); b) territorial – 

quando se cria um ente com as características assinaladas, de 

alcance multisetorial , mas cuja atuação se restringe a um espaço 

político-administrativo definido (um governo regional); c) política- a 

geração do ente deriva de processos eleitorais populares e secretos 

(municípios).  (BOISIER apud MARCON, 2009,p.165).  

 

A descentralização surgiu como forma evolutiva da desconcentração.  Em seu 

estágio mais avançado e de acordo com as características de cada região, o modelo 
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de gestão descentralizada pode proporcionar autonomia que vai das competências 

administrativas até legislativas aos Estados unitários descentralizados. 

Sendo assim, os termos desconcentração e descentralização – em se 

tratando de gestão pública - não são substitutos, mas complementares. 

A desconcentração é uma forma de administração na qual a instância central 

de poder transfere parte de suas atribuições de execução de atividades para órgãos 

regionais, que não dispõem de poder para decidir sobre prioridades ou sobre o 

planejamento dos serviços. A instância central conserva o poder e a dotação 

orçamentária para decidir sobre políticas, prioridades e alocação de recursos 

humanos. As decisões continuam centralizadas, mas são executadas longe do 

centro.  

A descentralização é um processo de transferência de poder dos níveis 

centrais para os periféricos. Apesar de não haver uma concordância sobre este 

conceito, a perspectiva progressista aborda-o como uma estratégia para reestruturar 

o aparato estatal, não para reduzi-lo, mas para torná-lo mais ágil e eficaz, 

democratizando a gestão através da criação de novas instâncias de poder, 

redefinindo as relações Estado/Sociedade. 

Na dimensão política, a descentralização é uma estratégia para a 

redistribuição do poder político do Estado, do nível central para os periféricos. Além 

disso, a descentralização afeta as relações de poder, o que provoca  

conflitos/cooperação nas relações entre esferas de governo e na distribuição de 

poder e bens entre os diversos grupos sociais.  

No processo de descentralização, muito mais recursos públicos são 

repassados para o nível local, o que deixa a sociedade gerir-se de forma mais 

flexível segundo as características de cada município. O novo estilo de 

descentralização passa pela criação de mecanismos participativos simplificados e 

muito mais diretos dos atores-chave do município: empresários, sindicatos, 

organizações comunitárias, instituições científicas e de informação e outros.  

A forma econômica de descentralização foi a mais praticada no processo de 

descentralização brasileiro, com base na Constituição de 1988, que promoveu no 

interior do sistema federativo a maior descentralização fiscal em sua história, no qual 

o governo central perde receita para os estados e municípios os quais passam a ter 

maior participação na composição da arrecadação.  
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Em que pese o significativo grau de descentralização no Brasil como um todo, 

a partir da década de 1990 houve uma crescente preocupação regional, 

multiplicando-se as intenções, legalizações e esforços visando a redução dos 

desequilíbrios regionais existentes. 

Os desequilíbrios regionais são o motor principal das migrações internas, que 

acompanham a industrialização, onde as regiões favorecidas não cessam de 

acumular vantagens. A grande maioria das novas atividades produtivas, suscitadas 

pelas medidas de  desenvolvimento regional,  acaba se localizando em uma ou duas 

áreas urbanas, desviando para estas os fluxos migratórios que antes se dirigiam 

diretamente ou por etapas, aos grandes centros urbanos. (SINGER,1973) 

A partir dos anos 1980, as dinâmicas econômicas, social e demográfica 

brasileiras passaram por significativas transformações que tiveram profundas 

implicações nos processos de redistribuição espacial da população e urbanização.  

Para Singer, a dinâmica demográfica é resultado do planejamento e do modelo 

de desenvolvimento praticado:  

 

Qualquer processo de industrialização implica numa ampla 

transferência de atividades e portanto de pessoas do campo às 

cidades. Mas, nos moldes capitalistas, tal transferência tende a 

se dar a favor de apenas algumas regiões em cada país, 

esvaziando as demais. Tais desequilíbrios regionais são bem 

conhecidos e se agravam na medida em que as decisões tem 

por critérios apenas a perspectiva da empresa privada 

(SINGER, 1973, p. 222). 

 

 As contradições econômicas e sociais entre as diferentes regiões podem ser 

explicadas pela teoria do desenvolvimento desigual e combinado,  de Trotsky (1978), 

que demonstra como o capitalismo se desenvolve de forma diferenciada, 

combinando características atrasadas e avançadas.  

A reação dos governos a estes desequilíbrios tomou a forma de variadas 

tentativas de desenvolvimento regional, por meio da reorientação dos investimentos 

públicos em novas regiões, visando uma distribuição mais homogênea das 

atividades no espaço. 

Contudo, já alertou Santos há mais de duas décadas, que as boas intenções 

manifestadas nos planos não resistem à força dos fatos, comandados por uma 

estrutura econômica e social que procura reproduzir-se: 
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No Brasil, apesar dos esforços para fixar a população no 

interior do país, a tendência à reprodução dos modelos de 

distribuição é ainda muito grande. Em 1950, ¾ da população 

brasileira localizava-se numa faixa costeira correspondente a 

1/3 do território, concentrando já naquela época,  66 %  da 

população do país.  Desta forma, muitos esforços de 

desacumulação demográfica e de descentralização industrial 

não tiveram êxito (SANTOS, 1980, p.45).  

A adoção, em 2003, do modelo descentralizado de desenvolvimento regional, 

com a criação das 29 Secretarias de Desenvolvimento Regional e respectivos 

Conselhos de Desenvolvimento Regional, ampliadas em 2007 para 36,  representa 

uma destas tentativas do governo, na realidade a terceira, visando reduzir os 

desequilíbrios regionais no território catarinense. 

 A primeira tentativa foi em 1981, com a Política de Desenvolvimento Regional 

e Urbano de Santa Catarina (PDRU) e a segunda foi com o  Plano Básico de 

Desenvolvimento Regional  (PBDR/PBDEE), iniciado em 1992, na gestão de Vilson 

Kleinubing, transformando-se no Plano Básico de Desenvolvimento-Ecológico 

Econômico (PBDEE), em 1999, na gestão de Paulo Afonso, prosseguindo no 

governo de Esperidião Amim.  

Na seção a seguir, após a contextualização da formação sócio-espacial 

catarinense, passaremos a relatar sobre as práticas de planejamento catarinense e 

os planos elaborados em cada período de governo.  

 

 

1.1 ASPECTOS DA FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL CATARINENSE 

 

O Estado de Santa Catarina conta com uma população de 5.866.487 

habitantes, segundo contagem do IBGE (2007) e está situado na região Sul do Brasil 

em um território que integra 293 municípios com área de 95.346.181 km².   

Apesar de representar apenas 1,1% do território nacional, responde por 4% 

no Produto Interno Bruto do Brasil e detém o segundo melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH = 0,822) entre os 26 estados federados do país 

(PNUD, 2000).  

 A ocupação do território de Santa Catarina, teve seu início no século XVII, a 

partir do surgimento de alguns povoados litorâneos, com a instalação em São 
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Francisco, Laguna e Desterro, de povoadores vicentistas.  No século XVIII, aos 

vicentistas se juntaram açorianos e madeirenses no litoral e paulistas no planalto. No 

século XIX, foram os imigrantes europeus, predominando alemães e italianos, que 

criaram núcleos coloniais entre o litoral e o planalto.  

 Durante os séculos XVII e XVIII os paulistas alcançaram o território 

catarinense pelo litoral e pelo planalto. 

 

No litoral apresaram índios e se instalaram em explorações 

agrícolas primitivas, quase de subsistência. No planalto 

estabeleceram-se nos campos naturais, com a criação 

extensiva de bovinos. O litoral foi transformado no século XVIII 

com o estabelecimento dos casais açoreanos e medeirenses: 

as explorações policultoras familiares forneceram, nos fins do 

século XVIII e início s do XIX, importantes excedentes 

alimentares (farinha de mandioca, arroz, feijõa, melado, etc), 

que se destinaram ao abastecimento do Rio, Salvador, Recife e 

até mesmo Montevidéu. Nasceram assim,no litoral catarinense 

os centros comerciais. Destêrro, Laguna, São Francisco. No 

planalto, atendendo à modesta vida de relações, os 

fazendeiros lentamente passaram a morar parte do ano em 

pontos de maior convergência, as vilas, que se transformaram 

no século XX em tópicas cidades de residência de fazendeiros 

(Lajes, Curitibanos, São Joaquim, Campos Novos.. 

(MAMIGONIAN, 1966, p.35) 

 

No século XX, segundo Vieira; Pereira (1997), a ocupação do território 

catarinense é completada a partir da comercialização de glebas – situadas na 

porção oeste do planalto – para imigrantes originários dos núcleos coloniais alemães 

e italianos do estado do Rio Grande do Sul:  

A população urbana catarinense, segundo Peluso (1991b), passou de 22 % 

em 1940, para 32% em 1960. Para este autor, não haveria preocupações, se a 

industrialização, criando empregos nas cidades, tivesse acompanhado esta 

expansão.  

Em sua maior parte, porém, as cidades catarinenses continuam 

como centros de serviços, poucas delas se distinguindo por 

suas atividades industriais. Estamos, evidentemente, em 

período de transição. Cofiemos na sabedoria e no patriotismo 

dos homens que dirigem Santa Catarina e o Brasil. (PELUSO, 

1991b, p.267) 
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O intenso crescimento industrial no país, ocorrido no período entre as 

décadas de 1960 e 1980, repercutiu em Santa Catarina, trazendo resultados 

extraordinários e causando, segundo Cunha (2001), a inversão em 1980 do setor 

primário para o secundário, gerando um salto na participação catarinense nas 

exportações brasileiras,  elevando ainda mais a taxa de urbanização no Estado. 

De acordo com Mamigonian, em 1980 Santa Catarina permanece como um 

importante produtor agrícola no Brasil , porém a  sua economia assume também um 

caráter nitidamente industrial. De 7º estado industrial em 1940, abaixo do nível de 

industrialização brasileira, Santa Catarina alcançou a posição de 6º produtor 

nacional em 1980, ultrapassando nitidamente o nível de industrialização existente no 

Brasil, permitindo-se dizer que proporcionalmente Santa Catarina é mais 

industrializado que o Brasil. 

 Paralelamente, ocorreu o avanço tecnológico e a implantação da agro-

indústria com base na produção de milho, suínos e aves no oeste. A ampliação 

deste sistema produtivo causou em contrapartida, um intenso processo migratório 

rural-urbano neste período. Os reflexos deste crescimento industrial em Santa 

Catarina  ocorreu de forma desigual entre as suas regiões.  

Para Cunha (2001) as desigualdades regionais e o agravamento dos 

problemas sociais no território catarinense resultaram de dois fatores: (i) da 

intensificação da industrialização pautada na modernização da infra-estrutura, 

fortalecendo o meio urbano e (ii)  da modernização tecnológica dos sistemas de 

produção agrícola,  enfraquecendo a agricultura tradicional e expulsando as famílias 

do meio rural. 

 Este fortalecimento do meio urbano e enfraquecimento da agricultura 

tradicional intensificaram a migração rural-urbana, provocando o agravamento dos 

problemas sociais: desemprego, subemprego, favelização, fome e violência urbana. 

A região Nordeste, especialmente o município de Joinville teve o maior 

crescimento econômico e populacional do Estado, no período de 1960 a 1980, 

superando a Capital do Estado, fato incomum no restante do país, onde todas as 

capitais lideravam os processos demográficos e econômicos. 

Neste período de intenso crescimento industrial, as cidades-pólo revelaram  

extraordinário crescimento populacional, salientando-se Joinville e Criciúma. Numa 

faixa intermediária, posicionaram-se Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Lages e 
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Concórdia, seguidos de Itajaí e Tubarão. Relata Cunha (2001) que houve um 

deslocamento da polarização regional do Sul do Estado, de Tubarão para Criciúma, 

que passou a dominar o processo de desenvolvimento urbano e industrial da região. 

 A mesorregião Serrana continuou com baixo crescimento demográfico, 

perdendo participação no efetivo populacional catarinense, com queda de 

população. A mesorregião foi classificada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

(IPEA) como “espacialidade de esvaziamento”, devido ao fechamento de vagas de 

empregos em suas atividades econômicas básicas. (CUNHA, 2001) 

 O oeste catarinense exibe um elevado grau de evasão rural, tendo como 

ponto de recepção a rede urbana regional. Por outro lado, os municípios de maior 

porte desta região, ao contrário dos pequenos municípios, revelam crescimento 

superior às médias regional e estadual, devido ao desempenho da agroindústria.  

 Atualmente, a região da Grande Florianópolis possui o maior grau de 

urbanização do Estado, embora a metade dos seus municípios revele morfologia 

típica do meio rural, sobretudo aqueles que compõem a área de expansão 

metropolitana (Cunha, 2001). 

 O desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, embora bem distribuído em 

todo o território, se comparado com outras Unidades da Federação, implicou num 

inquestionável avanço da região Norte, no efetivo demográfico total e urbano do 

Estado e na composição do produto e do emprego industrial.  Os pólos de Joinville e 

de Jaraguá do Sul constituíram um eixo industrial diversificado. As demais regiões 

com raras exceções, especializaram-se em setores que polarizam os  

desenvolvimentos regional e local.  

Ressaltou Cunha (2001, p.126) que “embora prevaleça uma boa distribuição 

espacial da população e uma aparente “uniformização do Estado”, cinco milhões de 

catarinenses vivem hoje situações e ambientes muito diferentes entre si”. 

Historicamente, os governos federal e estadual estimularam fortemente a 

expansão industrial.  Como já foi relatado anteriormente, em Santa Catarina isto 

ocorreu, principalmente, entre as décadas de 1950-80, com a elaboração e 

implementação de planos de desenvolvimento predominantemente focados neste 

setor.  

A partir dos anos 1980, na tentativa de corrigir os desequilíbrios regionais e 

sociais resultantes do modelo de desenvolvimento econômico praticado, os 
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governos de Santa Catarina passaram a elaborar, paralelamente aos planos de 

desenvolvimento econômicos, planos de desenvolvimento regional. 

A seção a seguir apresenta cada um dos planos elaborados, desde a década 

de 1950. 

 

1.2 PLANOS ECONÔMICOS E EXPERIÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL EM SANTA CATARINA. 

 
O planejamento público catarinense, seguindo os demais Estados do país,  

tem um paralelismo com o planejamento adotado no âmbito federal, cujas práticas 

envolveram a elaboração de sucessivos planos, enriquecidos de experiências de 

descentralização e de desenvolvimento regional. 

 

1951-1955 - Irineu Bornhausen / 1956-1958 – Jorge Lacerda e 1958-1960 - 

Henrique Hulse   

 

Plano de Obras e Equipamentos  (POE) 

 

O POE teve início no final do governo de Irineu Bornhausen (1951-55), 

continuando no governo de  Jorge Lacerda (1956-58) até Henrique Hulse (1958-60).  

Para Mattos (apud Goulart, 2005, p.632) ”não se pode titulá-lo como um plano 

global  [...] representando a primeira tentativa, no Estado, de vinculação de recursos 

a um programa plurianual de investimentos, em obras predefinidas”. 

Por meio deste plano, o Estado passou a investir intensamente em projetos 

de infra- estrutura  e energia elétrica com o objetivo de viabilizar o crescimento fabril.  

Seguindo o exemplo de outros estados, foi criada a Centrais Elétricas de 

Santa Catarina (CELESC), para aumentar a demanda crescente de energia, que 

encontrava-se fragmentada em pequenas empresas e insuficiente para atender à 

demanda catarinense. 

 

1961 a 1965 – Governo Celso Ramos 

 

Plano de Metas do Governo I (PLAMEG I) 
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O planejamento estadual  teve seu marco inicial com o PLAMEG I, que 

resultou do  “Seminário Sócio-Econômico de Santa Catarina”, realizado entre 1959 e 

1960 pela Federação das Indústrias do Estado de  Santa Catarina (FIESC) sob a 

coordenação de Celso Ramos, então presidente da FIESC. 

Preliminarmente ao Seminário, foram realizadas diversas reuniões de 

trabalhos em 16 cidades catarinenses, com a presença de mais de 2.000 pessoas e 

sete encontros regionais onde foram apontadas as deficiências estruturais da 

economia catarinense. 

O orçamento-programa no Brasil iniciou com a Lei Federal nº 4.320 de março 

de 1964, que instituiu normas gerais de Direito Financeiro para elaboração dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados e Municípios e introduzir a 

necessidade de elaboração pela administração pública do orçamento-programa, 

vinculado a um programa plurianual de investimentos. 

Lembra Schmitz (1995, p 50) que à época desta lei federal “o Estado de 

Santa Catarina já encontrava-se ensaiando essa prática desde o advento da Lei nº 

2.772, uma vez que o orçamento de investimentos do PLAMEG já era elaborado de 

acordo com o dispositivo daquela Lei”.  Asseverou ainda: 

 

Menção especial deve se feita à atuação do Governador no 

que concerne ao Plano. Com efeito, desde sua origem recebeu 

atenção direta. Ligado inicialmente à sua plataforma eleitoral 

de candidato, passou a ser o Plano valiosa arma política, 

especialmente porque representou um dos mais importantes 

instrumentos de trabalho de seu governo (SCHMITZ, 1995, 

p.101). 

 

O plano contava com  três grandes programas setoriais: o Homem (educação 

e cultura, justiça e segurança pública, saúde, água e esgoto), o Meio (energia, 

rodovias e obras de arte) e a Expansão Econômica (armazenagem, fomento 

agropecuário, abastecimento, participação em empreendimentos pioneiros e Banco 

do Estado). 

Afirma Goulart (2005), que o PLAMEG I inaugurou uma nova fase da 

economia catarinense, e a partir desse momento, a presença dos empresários da 

área industrial na esfera política catarinense passa a ser mais decisiva. A indústria 

catarinense, que estava num processo de diversificação e ampliação, agora passava 

a ser pensada pelo Estado, que conduzia politicamente o processo de integração e 
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consolidação do capital industrial.  

Neste período foram criadas duas instituições públicas que vão propiciar  o 

crédito para o processo de industrialização. 

Em 1962, é fundado o Banco de Desenvolvimento do Estado (BDE), visando 

propiciar crédito  ao processo de industrialização catarinense, atual Banco do Estado 

de Santa Catarina (BESC), instituição esta que foi referência no crescimento do 

Estado, levando crédito aos pequenos empresários e produtores rurais. 

Neste período foram ainda criados o Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa 

Catarina (UDESC) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Em 1963, foi criado o Fundo de Desenvolvimento de Santa Catarina 

(FUNDESC), que objetivava estimular  o desenvolvimento econômico e social do 

Estado por meio de incentivos fiscais, subsidiamento de encargos financeiros e 

concessão de empréstimos. 

Neste período foi criada a primeira instituição de planejamento do Estado, o 

Gabinete de Planejamento (GAPLAN), autarquia vinculada diretamente ao gabinete 

do Governador. 

 

1966 a1970  - Governo Ivo Silveira 

 

Plano de Metas do Governo II (PLAMEG II)  

 

O PLAMEG II, do Governo Ivo Silveira, foi uma continuidade do plano 

anterior, permanecendo intacta a estrutura institucional criada em 1961.  

De acordo com Goulart (2005), os recursos continuaram destinados em sua 

maioria à expansão econômica, com destaque para energia, transporte e 

industrialização e em menor percentual, para o setor social. Houve grande oferta de 

energia neste período, fortalecendo-se ainda mais as condições para a 

industrialização catarinense. 

Afirmou o autor que o objetivo original do FUNDESC era estimular as regiões 

menos desenvolvidas do Estado, resultado das desigualdades regionais, entretanto, 

permaneceu servindo de instrumento de grande influência no processo de expansão 

econômica do Estado. 
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1971 a 1974 –Governo Colombo Salles 

 

Projeto Catarinense de Desenvolvimento (PCD)  

 

Na introdução do PCD consta: “Há o projeto Brasileiro de Desenvolvimento. 

Tem que haver um Projeto Catarinense”, demonstrando forte alinhamento com o  

modelo de desenvolvimento do Governo Federal e o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND). 

O PCD tinha como objetivo a integração das regiões, ainda isoladas do 

Estado, com a Capital, buscando a unidade econômica catarinense. Para 

desconcentrar as políticas econômicas públicas, o território catarinense foi 

subdividido em 13 microregiões.  

Neste período, de acordo com Goulart (2005), a destinação dos recursos 

federais e estaduais é aplicada principalmente nos setores da agricultura, indústria e 

transporte que passam a receber as maiores parcelas. Um dos setores que teve 

grandes avanços neste período foi a telefonia, com transformação da Companhia 

Catarinense de Telecomunicações (COTESC) em Telecomunicações de Santa 

Catarina (TELESC), tendo ocorrido um salto no número de assinantes. No final do 

PCD, havia 139 municípios atendidos, dos 199 existentes.  

O PCD apontava como obstáculos ao desenvolvimento catarinense: a 

desintegração sócio-econômica; a deficiência nos transportes; nas comunicações e 

no crédito. Foram então definidos como objetivos: a modernização administrativa, a 

integração estadual, a modernização nos transportes, a consolidação do sistema 

energético, a expansão industrial e a construção de sólido sistema financeiro e de 

assistência técnica aos três setores da  economia. No campo educacional, houve 

preocupação em relação à formação de mão-de-obra técnica para atender às 

demandas da indústria catarinense. 

O setor que recebeu maior volume de recursos neste período foi a agricultura 

(22,7%) com o objetivo de investir na modernização deste setor.  Além da 

agricultura, os outros setores que mais receberam recursos foram o 

Desenvolvimento-Expansão e Modernização Industrial (21,95%) e Transportes 

(21%). Os setores de saneamento, saúde pública, segurança, informação e as 

edificações dividiram 19% do total de investimentos.   
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Durante este período, é fundado o Banco de Desenvolvimento do Estado de 

Santa Catarina (BADESC), a partir do FUNDESC, criando-se também o Conselho de 

Desenvolvimento Industrial Catarinense (CODISC). 

Neste período de governo foram criadas as primeiras Associações de 

Municípios, que durante muito tempo prestaram relevantes serviços ao Estado, 

como parceiras no processo de planejamento catarinense e por este motivo serão 

abordadas no tópico a seguir. 

 

1975 a 1979 – Governo Antonio Carlos Konder Reis 

 

Plano de Governo (PG)  

 

Com o slogam “Governar é Encurtar Distâncias”, esta gestão elaborou o  

Plano de Governo (PG), alinhado ao modelo de desenvolvimento do Governo 

Federal e o seu II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). 

Para Goulart (2005) a tendência liberal dos Bornhausen impediu a elaboração 

de um plano nos moldes do PLAMEG ou do PCD.  Se não fossem as diretrizes do 

governo federal, seguramente este plano seguiria um caminho menos 

intervencionista.  

O PG não possuía uma estrutura com programas e recursos predefinidos, 

apresentando apenas um orçamento plurianual, que destinou maior percentual de 

recurso para os setores do transporte, educação, administração e planejamento. 

Estava pautado nas áreas básicas: econômica e social. A primeira concentrava 

esforços em telecomunicação, transporte e a segunda na ampliação da eletrificação 

rural e criação de conselhos comunitários.   

Neste período foi criado o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico 

(CEDE), que assessorava o governador na formulação da política econômica 

segundo as diretrizes definidas no PG. Foi criado também o Banco de 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (BADESC) e o Programa Especial de 

Apoio à Capitalização de Empresas  (PROCAPE) e também a  Companhia de 

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina (CODESC). 

 Em consonância com o II PND foram  feitos investimento federais no porto de 

Imbituba e iniciada a construção da Indústria Carboquímica  Catarinense (ICC).  
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A área de abrangência da CELESC cobria 85% do Estado. A telefonia atingiu 

todos os 199 municípios.  No transporte, a pavimentação das rodovias estaduais foi 

intensificada.  

 

1979 a 1983 – Governo Jorge Bornhausen 

 

Plano de Ação (PA)   

 

Período em que a economia brasileira entrou em recessão com taxas 

negativas de crescimento, devido ao esgotamento do padrão de financiamento 

baseado em recursos externos, levando ao endividamento e à crise fiscal e 

financeira  e redução das receitas fiscais do Estado. 

Foi elaborado o Plano de Ação (PA), dividido em três programas: Campo 

Psicossocial; Campo Econômico e Organização Administrativa e Planejamento. 

No primeiro, estariam concentrados os setores: educação, habitação, saúde, 

saneamento, segurança e trabalho. 

No segundo, a agricultura, a indústria e o comércio, com forte incentivo às 

agro-indústrias e  empréstimos de apoio e concessão de estímulo às indústrias 

básicas, como comunicações, energia, recursos naturais e transporte.   

No terceiro, o PA destacava a necessidade de ações visando o 

desenvolvimento regional, seguido de uma política de proteção ao meio ambiente. 

Goulart (2005), também observa que este governo seguiu uma linha mais 

liberal, diferente dos anteriores, defendendo menor participação do Estado nas 

atividades econômicas. O Programa Especial de Apoio à Capitalização de Empresas 

(PROCAPE) e o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A 

(BADESC) formaram os principais canais utilizados pelo PA para apoiar as 

empresas e financiar projetos às indústrias catarinenses.  

 Neste período foram inauguradas 101 agências do Banco do Estado de 

Santa Catarina (BESC). Houve grande expansão no setor energético, na área rural e 

no transporte. 

 

 

Política de Desenvolvimento Regional e Urbano de SC (PDRU) 
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Elaborado em 1981, este foi o primeiro plano regional de Santa Catarina 

elaborado pelo GAPLAN com colaboração técnica e financeira do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPEA) e Fundação Instituto Técnico de Economia e 

Planejamento (ITEP).  

Lembrou  Siebert  (2001,p.146)  que o objetivo geral do PDRU era “formular 

um conjunto integrado de políticas públicas que permitissem a correção de possíveis 

distorções do modelo de desenvolvimento em curso, para assegurar o alcance do 

bem estar social da gente catarinense”. 

De acordo com esta autora, o PDRU, após apontar os problemas da 

organização espacial catarinense, define os seguintes objetivos específicos:  

“a) implantação de um sistema de planejamento regional;  

b) elevação dos níveis de integração espacial; 

c) redução das disparidades regionais de renda;  

d) geração de emprego;  

e) redução do êxodo rural ; 

f) melhoria da distribuição de infra-estrutura;  

g) preservação do meio ambiente;  

h) apoio à micro empresa industrial;  

i)  aumento da acessibilidade do oeste catarinense;  

j) fortalecimento das dinâmicas públicas. “(SIEBERT, 2001, p.146). 

 

De acordo com a autora, o plano foi elaborado de forma centralizada, mas 

com consulta a entidades locais e regionais para a definição das prioridades.  

Apesar de ter sido elaborado há cerca de vinte anos e não ter sido 

implementado, Siebert (2001) afirmou  que o PDRU é um trabalho ainda atual, pois 

os seus objetivos não foram atingidos, com exceção da falta de ligações rodoviárias 

de integração do oeste do Estado com o litoral, solucionada com a conclusão das  

BR 470 e BR 282. 

 

1983 a 1987  - Governo Esperidião Amin Helou Filho 

 

Carta aos Catarinenses:  

 

Com o slogan “Prioridade aos Pequenos”, o governo elaborou a  Carta aos 

Catarinenses, que priorizava a participação comunitária, a integração estadual e a 
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qualidade de vida. Estava dividida em três setores: administrativo, social e 

econômico e infra-estrutura.  

No setor econômico, previa estabelecer linhas de crédito à capitalização da 

empresa e implantação de pequenos negócios; na área dos transportes, durante o 

período de governo, foram concluídas as grandes linhas da malha viária catarinense,  

com recursos do Estado. Na área de energia, foram ampliadas as redes de 

transmissão de energia rural.  

Com o fim do PROCAPE em 1983, o BADESC voltou-se mais para o 

financiamento do setor privado. 

A Carta tinha uma clara tendência liberal, visando reduzir a participação do 

Estado na economia: “foi uma carta de boas intenções, sem programa prévio de 

gastos” (Goulart 2005, p.641). Lembra ainda este autor, que no  final desta gestão, o 

BESC sofreu intervenção do Governo Federal, devido aos descontroles financeiros 

com os recursos do Banco.  

Neste período, os créditos à iniciativa privada totalizaram 1 bilhão de dólares, 

com intensa política de exportação, que fez expandir o setor industrial catarinense. O 

crescimento de alguns setores da economia catarinense neste período foi 

sustentado pelo mercado interno.  

 

1987 a 1991 – Governo Pedro Ivo Campos. 

 

Rumo à Nova Sociedade Catarinense 

 

O Plano Rumo à Nova Sociedade Catarinense, construído a partir de 17 

seminários regionais permanentes, estava dividido em quatro grandes áreas: 

político-institucional; social; econômica e infra-estrutura e ambiental.  

De acordo com o plano, o Estado deveria assumir o seu papel de agente 

indutor do desenvolvimento, ”valendo-se dos avançados processos educacionais de 

massa, dos recursos de divulgação de informação e da informática, como meios de 

dinamização e de transformação da sociedade.” (CAMPOS; MALDANER apud  

GOULART, 2005, p.642). 

Para Goulart (2005), do ponto de vista político e social, até então, esta era a  

proposta mais avançada para a sociedade catarinense: planejamento participativo e 
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participação permanente de todos. Mas do ponto de vista econômico, apesar de 

reconhecer a importância do Estado como indutor, contraditoriamente advogava em 

favor da austeridade fiscal e do saneamento do Estado. 

Dentro da proposta de austeridade, reduziu 1.706 cargos comissionados na 

área da educação e reduziu para menos de 50% a contratação de novos 

funcionários. Tais medidas, afirma Goulart (2005), seriam, talvez, necessárias para 

moralizar o Estado e não para reduzir a sua atuação como um orientador e condutor 

do desenvolvimento econômico.  

No início o governo administrou a intervenção do BESC, que atuava em 

regime de administração especial, até 1989, quando o banco passa a acumular 

lucros.  O PROCAPE foi substituído pelo Programa de Desenvolvimento da Empresa 

Catarinense (PRODEC) em 1988,  como o objetivo de estimular a implantação e a 

expansão de novos investimentos.  

Com a morte do governador, o vice Casildo Maldaner assumiu o governo 

dando continuidade à proposta inicial, destacando-se o incentivo ao debate popular 

nas questões ambientais e educação.  

No geral, houve mais investimentos em infra-estrutura nos dois primeiros 

anos e uma redução considerável nos dois últimos anos desta gestão.  

Neste período, o GAPLAN passou ao status de Secretaria de Estado da 

Coordenação Geral e Planejamento (SEPLAN) e foi criada a Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Santa Catarina (SEDUMA). 

 

Santa Catarina, Estado onde Investir 

 

Trata-se de um documento elaborado em 1990, pela Secretaria de Estado da 

Indústria, Comércio e Turismo de Santa Catarina, com o objetivo de atrair 

investimentos internos e externos.  

Apresenta informações gerais sobre Santa Catarina, como ocupação 

territorial, população, infra-estrutura, dados socioeconômicos e tecnologia, 

classificados para cada um dos segmentos produtivos do Estado. Não apresentou 

propostas ou diretrizes, servindo apenas de subsídio para o planejamento regional 

catarinense, sendo o primeiro documento que caracterizou a especialização 

funcional produtiva do Estado. 
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Programa Integrado de Desenvolvimento Sócio-Econômico (PIDSE)  

 

Este programa foi elaborado, também em 1990, pelo Centro de Apoio a 

Pequena e Média Empresa de Santa Catarina (atual SEBRAE) sob coordenação da 

SEPLAN/SC 

Com ênfase no princípio constitucional da descentralização administrativa e  

municipalização do desenvolvimento sócio-econômico, foram organizados 199 

volumes, um para cada município catarinense, os quais apresentavam os aspectos 

históricos e físico-geográficos do município analisado, sua mobilidade ocupacional e 

estrutura econômica, aspectos de infra-estrutura e receita tributária municipal, 

finalizando com as oportunidades de investimentos na área de indústria,  comercio e 

prestação de serviços, Para Siebert (2001), assim como o “Estado onde Investir”, o 

PIDSE apresentou apenas dados sócio-econômicos, propondo ao final uma lista de 

oportunidades de investimentos.. 

 

1991 a 1995 – Governo Vilson Kleinubing 

 

Plano SIM – Saúde, Instrução e Moradia  

 

O Plano SIM continha a previsão de gastos para os quatro anos de governo, 

com metas detalhadas de execução, com recursos destinados na maior parte, para 

construção de novas moradias populares, desenvolvimento agrícola, modernização 

da saúde e modernização da educação. 

O Plano almejava o pleno emprego tendo-se definido uma taxa média de 

crescimento de 6% ao ano. Para Goulart (2005) era uma meta contraditória, pois 

preconizava uma redução do Estado nas atividades econômicas e a redução do 

número de servidores públicos.  

Segundo este autor, o governo seguiu as orientações do movimento geral, 

impostas pela onda neoliberal, que elegeu o Estado como vilão da crise, tornando 

impossível a realização de muitas metas propostas no Plano SIM.  

As metas estabelecidas eram: restauração de rodovias; duplicação da BR 

101; conclusão da BR 282 e BR 470; no setor energético, previu a ampliação de 
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linhas de transmissão; no setor de comunicações, a ampliação de novos terminais 

telefônicos, e para fomentar a indústria, defendeu a reformulação do PRODEC para 

novos investimentos produtivos nos setores já consolidados da indústria catarinense 

e a criação de indústrias de tecnologia de ponta.  

Informa Goulart (2005), que mesmo em meio à recessão econômica do 

Estado, algumas metas foram atingidas, como: a pavimentação de 660 km de 

rodovias e instalação de 172.420 novos terminais telefônicos, porém o setor de 

energia realizou apenas 19% de sua meta.  

Para apoiar a indústria de alta tecnologia foi criado o Parque Tecnológico Alfa, 

em Florianópolis, em parceria com várias instituições públicas e privadas. 

 Foi um período marcado por fortes iniciativas de contenção dos gastos 

públicos, com extinção e compactação de órgãos públicos e tentativas de redução 

da folha de pagamento  dos servidores.  

Neste período, a SEPLAN e a SEDUMA foram extintas e suas atribuições 

incorporadas à Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, que recebeu 

adicionalmente o planejamento em seu nome. É criada a Secretaria de Ciência e 

Tecnologia  com parte das atribuições da SEDUMA.  

  

Plano Básico de Desenvolvimento Regional  (PBDR/PBDEE) 

 

O Plano Básico de Desenvolvimento Regional iniciado em 1992, na gestão de 

Vilson Kleinubing, transformou-se no Plano Básico de Desenvolvimento Ecológico- 

Econômico (PBDEE), em 1999, na gestão de Paulo Afonso, prosseguindo no 

governo de Esperidião Amim.  

Foi o mais longo período contínuo de planejamento na história de Santa 

Catarina. Para Siebert (2001), representou a retomada do processo de planejamento 

para o desenvolvimento do Estado iniciado pelo PDRU na década anterior.   

Foram elaborados diversos planos regionais, de forma descentralizada, com 

apoio das Associações de Municípios, cuja parceria foi o fator-chave para a 

viabilização da continuidade dos planos, independente da mudança dos governos 

ocorrida neste período. Os planos contaram com o apoio financeiro do governo 

federal com foco no planejamento ambiental, definidos: 

[...] como um processo indutor de atividades antrópicas, baseado nas 

potencialidades e condicionantes dos recursos naturais, da 
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biodiversidade, da situação de vulnerabilidade dos ecossistemas e 

das características sócio-culturais das comunidades envolvidas”.  

(SIEBERT, 2001, p.153) 

 Periodicamente eram realizados seminários para apresentação dos 

resultados parciais às comunidade regional e workshops com as equipes das 

Associações de Municípios, para troca de experiências e repasse de novas 

informações para nivelamento.  

A autora afirma que o sucesso deste processo de planejamento superou as 

expectativas, reforçando a rede de Associações de Municípios, considerada  uma 

estrutura exemplar, apesar de apresentar alguns desníveis em termos de 

capacidade técnica. 

 Siebert (2001) afirmou ainda, que os Planos Básicos foram uma experiência 

notável e inovadora de planejamento regional descentralizado, dando voz às regiões 

e detalhando diagnósticos, projetos e ações, e em algumas regiões até mesmo com 

a elaboração do orçamento. 

  

1995 a  1998 -  Governo Paulo Afonso Vieira 

 

Plano Viva Santa Catarina  

 

O Plano defendeu uma gestão mais democrática e descentralizada, com 

controle rígido dos gastos públicos, em cumprimento aos dispositivos legais que 

vigoraram a partir da Constituição de 1988, propondo estabelecer acordos com 

ONGs, prefeituras e empresas privadas.  

Com relação ao papel do Estado, apresentou a modernização, mas para  

Goulart (2005), na prática os resultados não são diferentes dos governos anteriores. 

O plano foi dividido em quatro áreas: a Cidadania, com a geração de novas 

oportunidades de trabalho e de renda; o Campo, com a valorização do homem e do 

seu trabalho; a Criança, a construção do futuro e a modernização do Estado, 

subdivididas em outras áreas totalizadas em 15 projetos de governo.  

Para Goulart (2005, p. 645) embora estivesse dentro de um contexto  

neoliberal, de abertura econômica, de privatizações e ajuste fiscal, este governo 

conseguiu, de certa forma, barrar o rolo compressor privatista, tendo inclusive feito 

mais investimentos em energia e telefonia que o governo anterior.  
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O plano preconizou a implementação de um governo mais eficiente e eficaz 

por meio de parcerias e sem defender a sua diminuição ou a privatização.  Afirma o 

autor que, apesar do escândalo envolvendo a emissão de Letras do Tesouro 

Estadual para pagar precatórios, a CELESC e o BESC ficaram longe do debate da 

privatização, fato que se reverteu no segundo governo  Amim, com a federalização 

do BESC.  

 

1999 a 2002 – Governo Esperidião Amim Helou Filho. 

 

Plano Mais Santa Catarina: Estado Vencedor  

 

Este plano apresentou cinco postulados: inclusão, crescimento, preservação, 

parcerias e bom exemplo. Na opinião de Goulart (2005, p.646), o Plano “foi 

elaborado por liberais para ser executado por um Estado liberal”, destacando  duas 

ações que corroboram o argumento da mudança de padrão de crescimento da 

economia catarinense nos anos 90: federalização do BESC e a partilha da CELESC. 

 Para o autor, o plano pautou-se em fundamentos subjetivos, sem articulação 

com a realidade concreta, a fim de transformá-la.   

Seibert (2001), por sua vez, lembra que neste período o governo apoiou a 

iniciativa dos Fóruns de Desenvolvimento Regional (FDR) que atuavam em parceria 

com as Associações de Municípios, estruturadas na gestão anterior.   

 

 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

 

O ZEE foi elaborado em 1999 pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente de Santa Catarina (SDM). Até 2001, segundo Siebert 

(2001), foram elaborados apenas dois planos: um para o Vale do Itajaí e outro para 

o Nordeste de Santa Catarina, com apoio técnico e financeiro do Governo Federal 

com o objetivo apontar as propostas básicas de desenvolvimento sustentável para 

uma determinada região. Foram elaborados de forma centralizada. A participação 

social ocorreu através de seminários de apresentação de resultados,  nas quais 

correções e inclusões eram incorporadas à versão final do trabalho.  
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2003  a  2010   Governo Luiz Henrique da Silveira   

 

Durante os dois mandatos deste governo, foram elaborados e implementados  

diversos planos, que serão apresentados nos capítulos seguintes, que tratam  da 

implementação  do modelo descentralizado de desenvolvimento regional catarinense 

em curso. 

 

1.3 O PLANEJAMENTO PÚBLICO CATARINENSE - ALGUNS 

POSICIONAMENTOS 

 
Conforme apresentado no tópico anterior, o planejamento publico catarinense, 

na forma de planos do governo estadual, tem uma tradição mais antiga do que os 

planos regionais. Siebert (2001) afirma que o planejamento regional catarinense, 

apesar de já estar sendo praticado há mais de cinqüenta anos, resultou em planos 

de ações e investimentos, sem maior expressão territorial.    

Para a autora, apesar dos planos, o planejamento regional continuou sendo 

um desafio a ser vencido, pois os municípios ainda são planejados de forma isolada 

da região “e os minuciosos diagnósticos dos planos trazem dados isolados de cada  

município e tratam superficialmente a interação sócio-econômica entre os mesmos.” 

(SIEBERT, 2001, p.145) 

 Verificou-se uma falta de continuidade do planejamento regional, devido às 

sucessivas reformas administrativas:  

na maioria das vezes, os planos transformam-se em estudos 

estanques, que caem no vácuo por alguns anos, sem 

acompanhamento, até que novos estudos sejam elaborados, com 

pouco aproveitamento dos estudos e levantamentos anteriores. 

( SIEBERT, 2001,p.144) 

 

Como fator positivo, revela a autora que houve uma evolução metodológica e 

conceitual significativa no planejamento regional catarinense, passando-se de um 

planejamento centralizado para um planejamento mais participativo, referindo-se  à 

parceria firmada com as regiões, através das Associações de Municípios e Fóruns 

de Desenvolvimento Regional. 

           Na visão de Goulart (2005) o processo de planejamento em Santa Catarina 

passou por  três fases ou movimentos:  

a) motivação: descoberta do planejamento com o Plano de 
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Obras e Equipamentos (POE) 

b) explicitação do planejamento: com os Planos de Metas do 

Governo (PLAMEG): instrumento rápido de promover o 

crescimento econômico. 

c) institucionalização: o  planejamento passa a ser coordenado 

pelo governo, deixando de ser apenas um instrumento entre 

setor público e privado. (GOULART, 2005, p 651) 

 

 O autor classifica ainda os planos de governo elaborados em Santa Carina, 

em três grupos, de acordo com seus objetivos e resultados práticos:  

O POE seria “uma aproximação ao planejamento econômico em 

Santa Catarina, contendo várias metas que não foram cumpridas pela 

falta de experiência em planejamento e falta de um aparato 

institucional. Os Planos de Metas do Governo (PLAMEG I e II), o 

Plano Catarinense de Desenvolvimento (PCD) e o Plano de Governo 

(PG)  de 1961 a 1978, como planos com objetivos  e resultados 

concretos afinados com os objetivos nacionais. Os demais planos 

elaborados a partir da década de 1980, face às crises fiscal e  

financeira do país, como planos com “boas intenções”, porém, 

sem programas bem definidos e sem uma ação efetiva do 

Estado, ou seja, houve plano, mas não planejamento”. 

(GOULART 2005, p. 651) 

  

 Para o autor, os planos apresentavam um perfil globalizante e simbólico e que 

rapidamente se desatualizavam, pois não havia uma “amarração funcional”. Por 

outro lado, o Estado continuou com uma estrutura herdada do período anterior, 

mantendo a expansão dos investimentos em energia, rodovias e telefonia. 

 Nos anos 1990, houve uma grande redução da participação do Estado nas 

atividades econômicas, inexistindo uma diretriz nacional, que isolou as unidades 

sub-nacionais na elaboração de seus planos, levando à crise do planejamento. 

  O Estado passou a enfrentar o problema do endividamento externo e ficou 

engessado e sem condições de elaborar novos planos com objetivos nacionais.  

Para Goulart (2005), foi nesta época que a atuação do Estado enfraqueceu, 

aumentando a crença no mercado, guiada pelo pensamento neoliberal. 

 Para o autor, entretanto, com os investimentos realizados nos anos 1950 a 

1970, que estruturaram a economia catarinense, os problemas fundamentais teriam 

sido solucionados:  rodovias pavimentadas; energia elétrica atendendo quase todo o 

Estado;  três portos aparelhados para atender as importações e exportações e dois 

bancos de fomentos bem consolidados (BADESC e BRDE).   

 Assim, do ponto de vista da infra-estrutura, a função do Estado nos anos 1980 
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foi manter e modernizar a estrutura existente, “já nos anos 1990, foi de desmontá-la 

com a venda do patrimônio público”. (GOULART, 2005, p. 652) 

Para Theis e Butzke (2009) o processo de planejamento catarinense, 

acompanhou o planejamento nacional, com ênfase na dimensão econômica, de 

curto e médio prazo;  descontinuidade do processo de planejamento por dificuldades 

políticas, técnicas e financeiras e também abordagem setorial. Asseveram os 

autores: 

No discurso há uma preocupação crescente com a dimensão 

ambiental e com as desigualdades regionais e urbanas, que aos 

poucos vai sendo incorporada, com avanços e retrocessos, 

dependendo do plano [...] a tendência do Estado será de continuar 

investindo nas regiões mais desenvolvidas contribuindo para o 

desenvolvimento geográfico desigual. (THEIS e BUTZKE, 2009, p.10) 

 

 Para estes autores, o planejamento em Santa Catarina acentua o 

desenvolvimento desigual, pois a contribuição do governo se sobrepõe, quase 

anulando, a contribuição das instituições regionais ao planejamento. Afirmam que no 

âmbito das instituições regionais e sua relação com as regiões “ percebe-se mais 

uma tendência de acirramento da competição e, conseqüentemente, de aumento do 

desenvolvimento desigual, do que propriamente um esforço coletivo e articulado 

visando ao superação das disparidades regionais” (THEIS E BUTZKE, 2009, p.11) 

Sobre o modelo descentralizado em curso no Estado, estes autores entendem 

que o governo estadual adotou uma estratégia concebida “de cima para baixo”, em 

vez de valorizar e estimular as iniciativas endógenas de planejamento regional já 

existentes no Estado.  

As iniciativas endógenas referem-se às Associações de Municípios, criadas a 

partir da iniciativa dos municípios, de “baixo para cima”, as quais atuaram, conforme 

já foi colocado anteriormente, como parceiras do Estado na implantação de ações 

voltadas ao planejamento regional, com a participação dos diversos atores locais na 

busca do desenvolvimento regional.  

Diante da reconhecida contribuição das Associações de Municípios e Fóruns 

de Desenvolvimento Regional no processo de planejamento regional catarinense, 

entendeu-se necessário apresentar um breve relato sobre a atuação destas 

instituições, no tópico a seguir. 
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1.4  A CONTRIBUIÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS E FÓRUNS DE 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

  

 Em Santa Catarina, as associações de municípios foram instituições 

precursoras na implantação de ações voltadas ao desenvolvimento micro-regional, 

revelando sua importância na gestão regional e na institucionalização de um pacto 

territorial que congrega  diversos atores envolvidos na busca de um novo modelo de 

desenvolvimento (MARCON;MARQUES, 2001) . 

 A primeira associação de municípios de Santa Catarina foi fundada em 1961, 

existindo atualmente 21 associações, com a finalidade básica de aumentar o poder 

reivindicatório dos municípios junto aos órgãos estatais,  visando a resolução de 

seus problemas comuns. 

 Surgiram também como alternativa ao fortalecimento da administração 

municipal, podendo-se considerá-las como instrumento das políticas públicas de 

intervenção regional, conjugando interesses municipais voltados ao desenvolvimento 

regional.  

 A experiência das associações de municípios foi objeto de análise por 

especialistas de outros estados brasileiros, além de consultores de organismos 

internacionais. Para os autores, este fato revelou o reconhecimento efetivo da 

competência técnica e da representatividade política destas entidades diante das 

esferas governamentais  estadual e federal. 

O governo estadual, com a finalidade de implementar suas ações e 

programas de desenvolvimento, utilizava-se com freqüência dos serviços prestados 

pelas Associações, contribuindo para a consolidação e o fortalecimento do 

associativismo municipal catarinense.  

 Asseveraram Marcon; Marques (2001), sobre a importância das associações 

assumirem seu papel de fomentadoras de informações e de inovações, que resultará 

tanto em novos procedimentos de gestão e de fortalecimento das administrações 

municipais, quanto no desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade 

de vida regional em Santa Catarina. 

A articulação vertical Estado/Associação de Municípios é vista pelos autores: 
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como um elo  de ligação Estado/Município, consolidada com o 

mínimo de  recursos e um máximo de potencialização de seus 

resultados, aperfeiçoando uma administração pública calcada 

cada vez mais na parceria, fomentadora de uma experiência  

que merece ser cada vez mais aprimorada. (MARCON; 

MARQUES,2001, p. 209) 

 

  

Ressaltaram finalmente, sobre a necessidade e importância do  estímulo do 

poder público ao  associativismo municipal, como um braço regional de sua 

entidade.  

O processo de descentralização que se originou na década de 1960, com a 

criação das associações, prosseguiu  em meados da década de 1990, com a criação 

dos Fóruns de Desenvolvimento Regionais (FDR). Trata-se de uma parceria entre o 

setor público e  o privado para a promoção do desenvolvimento regional. 

O primeiro FDR foi criado em 1996 em Chapecó, por iniciativa da Associação 

dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC). Na seqüência foi criado o 

Fórum Catarinense de Desenvolvimento (FORUNCAT), que  congregaria todos os 

demais fóruns regionais.  

O FORUNCAT foi coordenado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE), e posteriormente pela Federação das Indústrias do Estado de 

Santa Catarina (FIESC) e buscou incentivar a  implementação de Fóruns Regionais 

de Desenvolvimento no Estado e promover a sua articulação entre as diversas 

regiões. 

Para Siebert (2001) a intimidade com a região fez com que os Fóruns 

Regionais prescindissem dos extensos diagnósticos comuns nos demais planos 

estaduais, substituídos pela vivência e conhecimento dos problemas como forma de 

embasar a elaboração de projetos para o desenvolvimento regional.  

 Os FDR tinham abrangência correspondente à regionalização das 

Associações de Municípios e visavam congregar as instituições para o 

desenvolvimento regional, estimular a integração público-privado, promover o debate 

das questões do desenvolvimento local-regional e fortalecer e aperfeiçoar as 

organizações locais e a cidadania.  

O atual governo, por sua vez, adotou como estratégia para promover o 

desenvolvimento regional catarinense, um modelo de gestão descentralizado, 
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constituído de 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDR) e respectivos 

Conselhos de Desenvolvimento Regional (CDR),  apresentado no capítulo seguinte. 

 

 

2  O MODELO DESCENTRALIZADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CATARINENSE EM CURSO 

 

  Em 2002, o então candidato ao Governo do Estado de Santa Catarina, Luiz 

Henrique da Silveira, apresentou à sociedade catarinense o Plano 15 (2003/2006)  

propondo uma forte reestruturação no modelo de gestão. Segundo o plano,  o 

governo estava “concentrado e por isso, ineficaz. Centralizador, e por isto, 

personalista. Distante, e por isso, ausente das regiões mais afastadas. Autoritário, e 

por isso, reprodutor das velhas práticas politiqueiras”.(SANTA CATARINA, 2002, p.1) 

 O Plano 15 definiu quatro linhas básicas de atuação: municipalização;  

modernização administrativa; prioridade social e descentralização.  Esta última, 

indiscutivelmente, foi a que veio causar maior impacto tanto no âmbito do governo 

como na sociedade catarinense.  

Documentos oficiais apontam que a inspiração veio da Itália, que na década 

de 70 instituiu as províncias com um nível intermediário de governo, criando-se um 

ambiente de desenvolvimento em cada “distretto industriale”, denominados 

atualmente “clusters” ou Sistemas Produtivos Locais. (SANTA CATARINA, 2003, p. 

08)   

O modelo descentralizado de desenvolvimento regional catarinense propõe o 

fortalecimento dos poderes local e regional visando estabelecer: 

 

um novo enfoque de desenvolvimento de baixo para cima, de 

caráter difuso e plural, com diversas fontes de propagação e 

redes de influências, não somente econômicas, mas sociais, 

culturais, ambientais e territoriais, passa a ser vivenciado no 

Estado. (SANTA CATARINA, 2003, p.16) 

 

A descentralização do governo visando o desenvolvimento regional 

catarinense foi uma proposta ousada, propondo uma profunda reestruturação 

envolvendo a participação das comunidades de cada micro-região, a regionalização 

do orçamento, do planejamento, da fiscalização e das ações. A ousadia deve-se à 
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decisão do governo, de substituir a estrutura organizacional centralizada de governo, 

por uma estrutura descentralizada, com base no recorte do território catarinense em 

regiões administrativas, cada qual sediada por uma Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional (SDR) e respectivo Conselho de Desenvolvimento 

Regional (CDR). 

 

2.1  OS INSTRUMENTOS LEGAIS UTILIZADOS 

 

A partir de 2003, após a vitória nas urnas, as propostas constantes no Plano 

de Governo (Plano 15) são transformadas em leis e outros instrumentos legais, 

necessários à operacionalização do modelo descentralizado de desenvolvimento 

regional. 

O primeiro instrumento legal foi a Lei Complementar nº 243 de 30 de janeiro 

de 2003, que inaugurou a nova estrutura político-administrativa dividindo o território 

catarinense em 29 regiões administrativas, estruturadas como Secretarias de Estado 

do Desenvolvimento Regional (SDR), cada qual constituída de seu respectivo 

Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR). 

Em 2005, passados dois anos do início da efetiva estruturação e instalação 

física das SDR, foi promulgada a Lei Complementar nº 284 de 28 de fevereiro de 

2005, segundo instrumento legal através da qual o governo deflagra outro processo 

de reestruturação da gestão pública estadual.   

De acordo com Santiago (2009) essa decisão levou em conta a iniciativa do 

Ministério do Planejamento (MP), que realizou um diagnóstico da gestão pública no 

País, apontando inúmeras fragilidades e graves problemas de gestão nos Estados. 

A reação do poder público catarinense resultou na concepção do Programa Cícerus 

– Modernização e Fortalecimento da Gestão do Estado, com o objetivo principal de 

dar ao Estado um novo perfil de atuação, transformando-o em promotor do 

desenvolvimento com inclusão social. 

 Três foram os eixos principais desta segunda reforma administrativa: 

aprofundamento do processo de descentralização; busca da melhoria da eficiência, 

eficácia,  efetividade e relevância dos serviços prestados ao cidadão; e gestão com 

foco nos resultados. A Lei Complementar nº 284 de 28 de fevereiro de 2005 criou 
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mais uma região administrativa, totalizando 30  Secretarias de Desenvolvimento 

Regional. 

Em 2007, no início do segundo mandato de Luiz Henrique da Silveira, o 

governo instituiu o terceiro instrumento legal,  aprofundando a reforma administrativa 

iniciada em 2003. A Lei Complementar nº 381 de 07 de maio de 2007 veio 

corroborar o modelo de descentralização e desenvolvimento regional em curso, 

criando mais seis regiões administrativas totalizando 36 Secretarias de 

Desenvolvimento Regional, conforme Ilustração 1 
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Fonte Secretaria de Estado do Planejamento. Diretoria de Geografia e Estatística (SPG/SC) 

IIlustração 1: Mapa da Descentralização no Estado de Santa Catarina (2010) 
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2.1.1 Principais aspectos da Lei Complementar nº 381 de 07 de maio de 2007 

 

A Lei Complementar nº 381 de 07 de maio de 2007 estabeleceu  inúmeros  

critérios legais para a operacionalização do modelo descentralizado em curso, entre 

os quais, destacam-se: 

 

a) Os níveis de estrutura do governo estadual: 

 

O Artigo 2º organiza a estrutura da administração pública em dois níveis: 

  

I – o nível Setorial, compreendendo as Secretarias Setoriais e suas entidades 

vinculadas, que terão o papel de planejar e normatizar as políticas públicas do 

Estado, voltadas para o desenvolvimento regional, específicas se suas áreas de 

atuação, exercendo com relação a elas, a supervisão, a coordenação a orientação e 

o controle, de forma articulada com as Secretarias de Desenvolvimento Regional; e 

II – o nível Regional, compreendendo as Secretarias de Desenvolvimento Regional, 

atuando como agências de desenvolvimento regional, que terão o papel de executar 

as políticas públicas do Estado, nas suas respectivas regiões, cabendo-lhes a 

supervisão, a coordenação, a orientação e o controle, de forma articulada com as 

Secretarias de Estado Setoriais e as estruturas descentralizadas da administração 

indireta do Estado. (SANTA CATARINA, 2007)  

 

O Parágrafo 1º deste artigo define que: 

 

Agência  de Desenvolvimento Regional é o órgão descentralizado da 

estrutura do Estado capaz de induzir e motivar o engajamento, a integração e 

a participação da sociedade organizada para, de forma planejada, 

implementar e executar políticas públicas e viabilizar instrumentos de 

desenvolvimento econômico sustentável para a geração de novas 

oportunidades de trabalho e renda, promovendo a equidade entre pessoas e 

entre regiões. (SANTA CATARINA, 2007)  

 

b) Os Municípios-pólo e municípios de abrangência das SDR 

 

O Artigo 80º desta lei define a localização das sedes das SDR e os municípios 

de sua abrangência, conforme Ilustração 2 a seguir: 
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Municípios Pólo e Municípios de Abrangência das 

SECRETARIAS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 

Nº Município-pólo Municípios de Abrangência 

I São Miguel 

d‟Oeste 

Bandeirante, Barra Bonita,Belmonte, Descanso, Guaraciaba e 

Paraíba 

II Maravilha Saudades, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, Iraceminha, 

Modelo, Pinhalzinho, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do 

Progresso, São Miguel da Boa Vista e Tigrinhos. 

III São Lourenço 

do Oeste 

Campo Erê, Coronel Martins, Galvão, Jupíá, Novo Horizonte e 

São Bernardino 

IV Chapecó Águas Frias, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, 

Guatambu, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Planalto Alegre, Serra 

Alta e Sul Brasil 

V Xanxerê Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, 

Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, 

Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão e Xaxim 

VI Concórdia Alto Bela Vista, Ipira, Irani, Peritiba, Piratuba e Presidente 

Castello Branco 

VII Joaçaba Água Doce, Capinzal, Catanduvas, Erval Velho, Herval d‟Oeste, 

Ibicaré,Jaborá, Lacerdópolis, Luzerna, Ouro, Treze  Tílias e 

Vargem Bonita 

VIII Campos Novos Abdon Batista, Brunópolis, Celso Ramos, Ibiam,Monte Carlo, 

Vargem e Zortéa 

XIX Videira Arroio Trinta, Fraiburgo, Iomerê, Pinheiro Preto, Salto Veloso e 

Tangará 

X Caçador Calmon, Lebon Régis, Macieira, Matos Costa,Rio das Antas e 

Timbó Grande 

XI Curitibanos Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília e São Cristóvão 

do Sul 

XII Rio do Sul Agrolândia, Agronômica, Braço do Trombudo, Laurentino, Rio do 

Oeste e Trombudo Central 

XIII Ituporanga Alfredo Wagner, Atalanta, Aurora, Chapadão do Lageado, Imbuia, 

Leoberto Leal, Petrolândia e Vidal Ramos 

XIV Ibirama Apiúna, Dona Emma, José Boiteux, Lontras, Presidente Getúlio, 

Presidente Nereu, Vitor Meirelles e Witmarsum 

XV Blumenau Gaspar e Pomerode 

XVI Brusque Botuverá, Canelinha, Guabiruba, Major Gercino, Nova Trento, 

SãoJoão Batista e Tijucas 

XVII Itajaí Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itapema,Luiz 

Alves, Navegantes, Penha, Balneário Piçarras e Porto Belo 

XVIII Grande 

Florianópolis 

Águas Mornas, Angelina, Anitápolis,Antônio Carlos, Biguaçu, 

Florianópolis, Governador Celso Ramos,Palhoça, Rancho 

Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São  
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Pedro de Alcântara e São José 

XIX Laguna 

 

Garopaba, Imaruí, Imbituba e Paulo Lopes 

XX Tubarão Capivari de Baixo, Gravatal, Jaguaruna,Pedras Grandes, Sangão 

e Treze de Maio 

XXI Criciúma Cocal do Sul, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da 

Fumaça, Nova Veneza, Orleans, Siderópolis,  Treviso e 

Urussanga 

XXII Araranguá Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto 

Machado, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, 

Praia Grande, Santa Rosa do SUL, São João do Sul, Sombrio, 

Timbé do Sul e Turvo 

XXIII Joinville Araquari, Barra Velha, Balneáro Barra do Sul, Garuva, Itapoá, 

São Francisco do Sul e São João do Itaperiú 

XXI Jaraguá do Sul Corupá, Guaramirim, Massaranduba e Schroeder 

XXV Mafra Campo Alegre, Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva,Rio 

Negrinho e São Bento do Sul 

XXV

I 

Canoinhas Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Major Vieira, Porto União e Três 

Barras 

XXV

II 

Lages Anita Garibaldi, Bocaina do Sul, Campo Belo do Sul, Capão Alto, 

Cerro Negro, Correia Pinto, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, 

Ponte Alta e São José do Cerrito 

XXV

III 

São Joaquim Bom Jardim da Serra,  Bom Retiro, Rio Rufino,Urubici e Urupema 

XXI

X 

Palmitos Águas de Chapecó, Caibi, Cunha Porã, Cunhataí, Mondai, 

Riqueze e São Carlos 

XXX Dionísio 

Cerqueira 

Anchieta, Guarujá do Sul, Palma Sola, Princesa e São Jose do 

Cedro 

XXX

I 

Itapiranga Iporã  do Oeste, Santa Helena, São João do Oeste e Tunápolis 

XXX

II 

Quilombo Formosa do Sul, Irati,Jardinópolis, Santiago do Sul e União do 

Oeste 

XXX

III 

Seara Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Itá, Lindóia do Sul, Paial, e 

Xavantina 

XXX

IV 

Taió Mirim Doce, Pouso Redondo, Rio do Campo, Salete e Santa 

Terezinha 

XXX

V 

Timbó Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Rio dos 

Cedros e Rodeio 

XXX

VI 

Braço do Norte Armazém, Grão Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São 

Ludgero e São Martinho 

Fonte: Santa Catarina. Adaptado da Lei nº 381/2007. Elaboração: Maria da Graça Martins Brum  

Ilustração 2 – Municípios-pólo e Municípios de abrangência das Secretarias de 
Desenvolvimento Regional 
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c)  A Ação Governamental  de Planejamento:  

 

O Artigo 10º  estabelece: 

 

A ação governamental obedecerá a um processo sistemático de 

planejamento que vise a promover o desenvolvimento do Estado, a 

sua conseqüente distribuição populacional pelo território catarinense, a 

democratização dos programas e ações com amplo engajamento das 

comunidades, a regionalização do orçamento e a transparência 

administrativa. (SANTA CATARINA, 2007)  

 

O Parágrafo 1º deste Artigo define como instrumentos básicos de 

planejamento do governo:  

I –  Plano Catarinense de Desenvolvimento 

II – Planos de Desenvolvimento Regionais 

III – Planos Decenais, com ênfase em indicadores sócio-econômicos e 

de desenvolvimento humano. 

IV -  Plano Plurianual de Governo 

V – Programas gerais, setoriais, regionais e municipais de duração 

anual e plurianual; 

VI – Diretrizes Orçamentárias 

VII – Orçamento Anual. (SANTA CATARINA, 2007) 

 

O Artigo 11º estabelece: 

A Administração Pública Estadual deverá promover políticas 

diferenciadas para equilibrar o desenvolvimento sócio-econômico, 

atendendo principalmente, às regiões  cujos municípios detenham 

menores valores para o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

(SANTA CATARINA, 2007)  

 

 

d)   Descentralização e Desconcentração Administrativa 

 

O Artigo 13º estabelece que a execução das atividades da Administração Pública 

Estadual:  

 

será descentralizada e desconcentrada e se dará por meio das Secretarias de 

Estado de Desenvolvimento Regional e dos órgãos e entidades públicos 

estaduais, com  atuação regional, por elas coordenadas. (SANTA CATARINA, 

2007) 
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O Parágrafo único estabelece que a descentralização e a desconcentração 

será implementadas em quatro planos principais: 

 

  I - das Secretarias Setoriais para as Secretarias de Desenvolvimento 

Regional; 

 II – do nível de direção estratégica para o nível gerencial, e deste para o nível 

operacional; 

III – da Administração Direta para a Administração Indireta; e 

  IV – da Administração do Estado para: 

a) o Município ou entidade da sociedade civil organizada, por 

intermédio das Secretarias de Estado do Desenvolvimento 

Regional, mediante convênio, acordo ou instrumento congênere; e 

b) organizações sociais, entidades civis e entidades privadas sem fins 

lucrativos,mediante contratos de concessão, permissão, termos de 

parcerias, contratos de gestão e parcerias público-privadas. 

(SANTA CATARINA, 2007) 

  

 O Artigo 14º determina que as estruturas descentralizadas dos órgãos da 

Administração Direta e Indireta Estadual: 

 

“ficam sob a supervisão, coordenação, orientação e controle da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Regional de sua área de abrangência, de forma 

articulada com as respectivas Secretarias de Estado Setoriais, Autarquias e 

Empresas do Estado”. (SANTA CATARINA, 2007) 

 

O parágrafo 1º deste artigo excetua da execução descentralizada: 

 

“as atividades de fiscalização fazendária; segurança pública; previdência; e os 

programas e ações previstos em leis orgânicas e normas federais de 

regulação, como de competência específica do nível Setorial, bem como as 

obrigações decorrentes de contratos com organismos internacionais, onde 

seja exigida a execução exclusiva por órgão ou entidade central e aquelas 

que,estabelecidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, devam ser 

executadas de forma global e centralizada” (SANTA CATARINA, 2007) 

  

O Artigo 15 determina que os programas projetos e ações governamentais, 

observadas as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos de Desenvolvimento 

Regional e instrumentos de planejamento definidos no Parágrafo 1º do Artigo 10º, 

serão: 
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I- planejados e normatizados pelas Secretarias de Estado Setoriais e 

supervisionados, coordenados, orientados e controlados, de forma articulada, 

com as Secretarias de Desenvolvimento Regional; 

II - executados pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, ou 

delegados, sempre que couber, aos municípios, e supervisionados, 

coordenados,orientados e controlados,de forma articulada, com as 

Secretarias de Estado Setoriais.(SANTA  CATARINA, 2007) 

 

O Parágrafo 1º deste artigo estabelece que  

 

no âmbito da Administração Indireta Estadual, as atribuições serão 

executadas por intermédio das respectivas estruturas regionais e locais 

devendo, sempre que couber, ser delegadas às Secretarias de Estado de 

Desenvolvimento Regional ou aos municípios. (SANTA CATARINA, 2007) 

  

 O Parágrafo 2º deste artigo excetua o disposto neste artigo:  

os programas, projetos e ações previstos em leis orgânicas e normas federais 

de regulação como de competência específica do nível Setorial e as 

obrigações decorrentes de contratos com organismos internacional, onde seja 

exigida a execução exclusiva por órgão ou entidade central.  (SANTA 

CATARINA, 2007) 

 

 O Artigo 16º estabelece que as Secretarias de Estado de Desenvolvimento 

Regional, na qualidade de agências de desenvolvimento: 

 

deverão orientar os agentes produtivos e os Municípios quanto às opções de 

financiamento e incentivos financeiros disponíveis nos bancos e agências 

oficiais, em especial no Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

–BRDE, na Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A –BADESC, 

nos Fundos Estaduais e Federais, bem como nos Programas de 

Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRODEC e PRÒ-EMPREGO e 

outros que venham a ser criados, assim como os programas mantidos pelo 

Governo Federal. (SANTA CATARINA, 2007) 

 

 

e)  As Formas de Atuação das Secretarias de Desenvolvimento Regional  

 

O Artigo 76º  estabelece que as SDR deverão atuar como:  

 

I agências de Desenvolvimento Regional, na qualidade de 

órgãos descentralizado da estrutura do Estado. 

II articuladoras da transformação de sua região em territórios 

de desenvolvimento sustentável e de bem-estar social; 
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III motivadoras do desenvolvimento econômico e social, 

enfatizando o planejamento, o fomento e a geração de 

emprego e renda; 

IV indutoras do engajamento, integração e participação da 

sociedade civil organizada; 

V colaboradoras na sistematização das propostas formuladas 

no Seminário Anual de Avaliação dos Programas 

Governamentais e nas audiências do Orçamento 

Regionalizado. (SANTA CATARINA, 2007) 

 

f)  Os Conselhos de Desenvolvimento Regional (CDR) 

 

O Artigo 82º  estabelece que os Conselhos  devem ter a seguinte 

composição:   

I - membros natos: 

a) O Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional; 

b) os Prefeitos da região de abrangência;  

c)os Presidentes de Câmara de Vereadores da  região de 

abrangência; e 

II- dois representantes, por município da região de 

abrangência, membros da sociedade civil organizada, 

assegurando a representatividade dos segmentos culturais, 

políticos, ambientais, econômicos e sociais mais expressivos 

da região, definidos por decreto do Chefe do Poder 

Executivo.(SANTA CATARINA, 2007) 

 

O Artigo 83º define como competências dos CDR: 
 

I-apoiar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional 

na elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional, Plano 

Plurianual e Orçamento Anual; 

II- aprovar os planos e programas relativos aos 

desenvolvimento regional elaborados em conjunto com as 

Secretarias de Estado Setoriais; 

III- emitir parecer, quando solicitado pelo Secretário de Estado 

do Desenvolvimento Regional, sobre projetos que requeiram 

decisão do Chefe do Poder Executivo para efeito de execução; 

IV - auxiliar na decisão quanto à liberação de recursos 

estaduais para aplicação em projetos de desenvolvimento 

regional; 

V - assessorar o Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Regional na coordenação do inter-relacionamento dos setores 

público, privado e comunidade científica e tecnológica; 

VI – incentivar, orientar e apoiar programas de novos 

empreendimentos na região; 
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VII – emitir parecer, por escrito,firmado pelos membros do 

CDR, a cada quadrimestre, sobre a execução orçamentária e o 

relatório das atividades executadas na região, por área de 

atuação, a ser enviado ao Chefe do Poder Executivo, por 

intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento. (SANTA 

CATARINA, 2007) 

 

 Paralelamente aos instrumentos legais instituídos, o governo utilizou-se ainda, 

de um instrumento de planejamento, como estratégia para atingir o desenvolvimento 

regional preconizado. Trata-se do Projeto Meu Lugar, criado a partir de acordo 

firmado com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 

2.2  PROJETO MEU LUGAR: INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 

 

Em dezembro de 2004,  o governo catarinense e o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), firmaram acordo para instalar seu primeiro 

escritório regional no Brasil,  tendo-se definido como principal objetivo, a elaboração 

de planos regionais de desenvolvimento para as 29 unidades regionais até então 

criadas. 

O PNUD é a rede global de desenvolvimento das Nações Unidas, presente 

em 166 países com o objetivo principal de combate à pobreza. Fundamenta-se na 

idéia de que as localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, 

institucionais, ambientais e culturais, além de economias de escala não exploradas, 

que constituem seu potencial de desenvolvimento. Em 1990, introduziu em todo o 

mundo o conceito de desenvolvimento humano sustentável, que promove a adoção 

de políticas públicas que consideram as pessoas e não a acumulação de riquezas, 

como propósito de desenvolvimento (PNUD, 2009). 

Para aferir o grau de desenvolvimento humano sustentável de uma 

sociedade, o PNUD utiliza o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 2que avalia a 

qualidade da vida humana, considerando não apenas a dimensão econômica, 

                                                 
2  O IDH varia de 0 a 1: 

0 a 0,499        = baixo desenvolvimento 

0,500 a 0,799 = médio desenvolvimento 

0,800 a 1        = alto desenvolvimento    
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através da renda, como faz o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, mas também a 

educação e a saúde (longevidade).  

O acordo, intitulado: Projeto Meu Lugar, teve como unidade executora a 

Secretaria de Estado do Planejamento. O início previsto foi 10/12/2004 e a 

conclusão para  31/12/2006 e um  orçamento fixado em US$ 1, 1 milhão de dólares. 

O Projeto Meu Lugar  definiu como objetivos: 

1) A construção de 29 planos de desenvolvimento regionais centrados na participação 
e gestão  social e na consolidação de identidades territoriais; 
 
2) elaboração de três programas de capacitação de recursos humanos e 
aprimoramento do capital social das regiões catarinenses, com o objetivo de criar 
competências regionais para promover o desenvolvimento; 
 
3)implantação de sistema de monitoramento e do progresso do desenvolvimento 
estadual e regional em 29 regiões catarinenses. 

 
Resultados esperados: Desenvolver a capacidade local (regional e municipal) para  
planejamento e fiscalização das políticas públicas e programas, com a devida 
regionalização do orçamento, contribuindo para a reversão do processo de 
litoralização do Estado de Santa Catarina, reequilibrando geograficamente a 
população catarinense com qualidade de vida. (PNUD, 2004)  

 

Durante o ano de 2005, o Projeto Meu Lugar, tendo como slogan: 

Transformar Regiões Administrativas em Territórios de Desenvolvimento,  apoiou  o 

governo na construção dos planos de desenvolvimento  regional,  utilizando 

metodologia fundamentada em conceitos e práticas contemporâneas de 

desenvolvimento. 

A metodologia do Projeto Meu Lugar  buscou, à luz das teorias de 

desenvolvimento local e da experiência do PNUD com o tema, aportar à proposta de 

descentralização administrativa e de regionalização do desenvolvimento 

catarinense, os princípios da endogenia e da participação dos atores sociais, na 

definição do futuro de cada uma das regiões. (SANTA CATARINA, 2004) 

A construção dos planos de desenvolvimento regional constituiu-se como uma 

etapa inserida num processo mais amplo, que envolveu diferentes fases 

metodológicas: mobilização; análise participativa da realidade; elaboração dos Planos 

de Desenvolvimento; gestão e monitoramento. 

A elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional envolveu as 

seguintes etapas metodológicas:  

1 .Oficina de Concepção do Plano de Desenvolvimento Regional, onde os 
participantes conceberão os elementos básicos do Plano de Desenvolvimento 
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Regional, a partir do Diagnóstico do território regional, utilizando a ferramenta 
Matriz de Marco Lógico. 

 
2. Oficina para elaboração dos Planos de Ação dos Componentes Setoriais, 
onde os participantes, a partir dos elementos básicos concebidos na oficina 
anterior, discutirão e elaborarão, em grupos temáticos e em plenária, as 
atividades que devem ser realizadas para produzir os componentes e 
resultados do Plano. 

 
3. Oficina para a Seleção de Indicadores de Impacto e de Implementação, 
que servirão para o monitoramento e avaliação posterior do Plano. 

 
4. Detalhamento e Sistematização do Plano de Desenvolvimento Regional, 
onde o grupo detalhará e sistematizará o Plano de Desenvolvimento 
Regional, para a apresentação e validação pela Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Conselho de Desenvolvimento Regional. 

5. Seminário de Validação do Plano pela SDR e CDR, de modo a permitir a 
apropriação dos participantes e a realização de um debate que facilite a 
validação do Plano. (SANTA CATARINA, 2005, p.17) 

 

Dentro da metodologia do Projeto Meu Lugar, o planejamento participativo é 

um processo de tomada de decisão sobre as ações, que permitem construir o 

desenvolvimento local com o envolvimento de diversos atores sociais e segmentos 

representativos da sociedade local.  

A participação social foi um conceito amplamente aplicado pelo Projeto Meu 

Lugar, durante a construção dos planos de desenvolvimento regional, tendo-se 

assegurado o envolvimento de diversos atores sociais, que foram mobilizados e 

capacitados para a construção do projeto local de desenvolvimento.  

Segundo informou a coordenadora do Projeto Meu Lugar, Márcia Damo 

Sartori, em reportagem publicada no site do PNUD (2006) o processo de elaboração 

dos planos de desenvolvimento regional envolveu a capacitação de 800 pessoas e 

mobilizou cerca de 400 mil.  

Em março de 2006, os planos foram apresentados oficialmente pelo 

Governador do Estado para cerca de 400 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, 

secretários municipais e vereadores, durante Seminário Catarinense de 

Administração Local e Desenvolvimento.  
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3 A EXPERIÊNCIA DO MODELO DESCENTRALIZADO NA REGIÃO DE 

CURITIBANOS   

 

Decorridos sete anos da implantação do modelo de gestão descentralizado do 

governo do Estado de Santa Catarina, em 2003, emerge a seguinte questão de 

pesquisa: A descentralização vem proporcionando maior nível de desenvolvimento 

às regiões catarinenses? 

Para buscar respostas à essa questão, optou-se por pesquisar a experiência 

da descentralização na região de Curitibanos, detentora de um dos menores Índices 

de Desenvolvimento Humano do Estado (IDH). 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional (SDR) de Curitibanos  

congrega os municípios de Curitibanos, Frei Rogério, Ponte Alta do Norte, Santa 

Cecília e São Cristóvão do Sul. Conforme se pode observar na Ilustração 3, esta 

região está localizada no centro do território catarinense, ocupando uma área de 

3.006,81 km² e com uma população estimada de 66.012 habitantes (IBGE, 2008). 
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Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento/ SPG/ DIGE 
Ilustração 3 – Mapa de localização da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 
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3.1     ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DA REGIÃO DE CURITIBANOS  

 
A região de Curitibanos situa-se no Planalto Oriental Catarinense. A 

ocupação e o povoamento dessa região ocorre quase ao  mesmo  tempo que em 

Lages, por ação dos  bandeirantes a “busca de índios para prear” e mais tarde pelos 

paulistas liderados por Corrêa Pinto, fundador de Lages, que levavam animais do 

Rio Grande do Sul às famosas feiras paulistas, como a de Sorocaba, pelos  

“Caminhos das Tropas” (CABRAL, 1971, p.31).  

Segundo este autor, os primeiros povoadores de Curitibanos foram tropeiros 

de Curitiba, que pelos idos de 1800, faziam pouso naquelas terras e mais tarde 

abriram por ali um estabelecimento comercial. Por essa razão o município leva esse 

nome e seu povoamento efetivo ocorreu com a presença de elementos vindos do 

Paraná, de Lages e outras localidades. 

 O povoamento do planalto catarinense, no início no século XVII, ocorreu após 

a abertura da ligação entre os campos do Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo 

relatou Peluso: 

Pouco a pouco as fazendas de criação de gado bovino foram 

dominando o planalto, entregando-se, a população, à pecuária, 

em grandes latifúndios. Os colonizadores paulistas, entretanto, 

não tomaram posse da terra sem trazer consigo agregados e 

escravos, fundidos estes em uma única massa após a 

libertação dos últimos. A classe dominante adquiria, assim, 

hábitos especializados na criação de gado, enquanto os 

elementos a ela subordinados oscilavam entre os trabalhos 

pastoris e a agricultura para consumo da fazenda. Estes foram 

mais tarde acrescidos dos descendentes de fazendeiros que 

malograram a exploração pastoril. Grande parte deste povo do 

latifúndio pastoril manteve-se á sobra do fazendeiro cultivando, 

por arrendamento, as várzeas dos rios, enquanto outra se 

retirou para as terras favoráveis à lavoura. [...] Os campos 

eram vendidos a criadores vizinhos, ao passo que os terrenos 

de mato eram cultivados pelos herdeiros ou vendidos a antigos 

agregados. (PELUSO, 1991a, p.163). 

 

 

 A exploração econômica das terras do planalto, conforme relatos de Vieira; 

Pereira (1997,p.457) começa com os paulistas no século XVII, instalando a pecuária 

extensiva nas manchas de campo naturais de Lages, Curitibanos, e Campos Novos, 

ou lutando “em ambiente menos propício a economia pastoril, onde “se abriam 
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claros na mata para criação de gado [...]. Ao lado ou associado ao latifúndio pastoril 

se estabelece a atividade extrativa, aproveitando a existência dos ervais nativos 

encontrados em combinação com as matas de araucária do planalto.  

O Município de Curitibanos foi criado em 11 de junho de 1869 e sua 

instalação, segundo Silva (2009, p.64), ocorreu em 7 de maio de 1873, com suas 

terras tendo sido desmembradas do Município de Lages. 

         Suas terras foram cenários de batalhas envolvendo episódios da Guerra dos  

Farrapos e da Guerra do Contestado. Relata Cabral (1971, p. 32), que alguns 

historiadores afirmaram que em decorrência dessa última guerra, Curitibanos teria 

sido “proclamada a Monarquia Sul Brasileira e aclamado imperador o fazendeiro D. 

Manoel Alves de Assunção Rocha”.  Sabe-se que em conseqüência dessa guerra, a 

cidade de Curitibanos foi incendiada em setembro de 1914. 

A sua área Municipal deu origem a outros municípios como: Lebon Régis, 

Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília, São Cristóvão do Sul e Frei Rogério, 

alguns dos quais compõem atualmente a SDR de Curitibanos. É interessante 

observar que o então Distrito de Frei Rogério (Município a partir de 1995) – recebeu 

imigrantes japoneses que formaram a primeira colônia nipônica em Santa Catarina 

em final dos anos 50 do século XX, vindos de São Paulo ou diretamente do seu país 

de origem. 

Cabe lembrar também, que a partir das décadas iniciais do século, a região 

recebeu contingentes migratórios de núcleos coloniais do Rio Grande do Sul, 

principalmente.  

A ocupação do Planalto foi dificultada devido ao estágio pouco desenvolvido 

das vias de comunicação e pela distância dos centros mais populosos.    

Até 1930 a economia da região estava estruturada com base nas grandes 

fazendas de criação de gado.  A partir de 1930, o processo de crescimento 

econômico da Região de Curitibanos, segundo Rigon (2009), apresenta a seguinte 

periodização:  

 1930 -1954 –  período da utilização dos recursos naturais (pinheiro e 

erva-mate) e instalação das serrarias;  

 1955 - 1973 – dinamismo econômico até a década de 1960, com a 

extração da madeira  que atrai migrantes vindos do Rio Grande do Sul, 

principalmente,  e em seguida um processo de decadência com a 
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queda na produção, os recursos naturais vão diminuindo, fecham as 

serrarias e, paralelamente, crescem os problemas sociais advindos da 

falta de emprego para a população que aumentara nos períodos 

anteriores.  

 1974 – 1989 - a crise econômica, o processo inflacionário refletem-se 

também na produção econômica regional, que encontra na agricultura, 

uma saída para a crise. A produção de alho nobre e de feijão vão ser 

destaques no panorama nacional. Assim Curitibanos recebe o título, 

em 1980, de Capital Nacional do Alho. É importante observar que no 

plantio e colheita do alho a mão-de-obra utilizada é de diaristas, ou 

como são conhecidos “bóias-fria” - resquício da população 

desempregada com a crise nas serrarias e nas fazendas de pecuária. 

 A partir de 1990 – com a liberação da economia brasileira, cujos 

reflexos também chegaram à região - fechamento de empresas, na 

agricultura problemas com a concorrência da produção do alho da 

argentina e na chegada do alho chinês, de menor preço. Isso 

contribuiu para um desaquecimento da economia local, aumento do 

êxodo rural e uma diminuição nos indicadores de desenvolvimento.  

 

Este autor pondera que atualmente o alho já não se destaca como principal 

produto, tendo sido substituído pela soja, milho e feijão e a pecuária de corte ainda 

se destaca nesse cenário. O comércio local responde às necessidades dos 

habitantes de Curitibanos e cidades vizinhas. Novas plantas industriais do ramo 

madeireiro, foram instaladas e utilizam a madeira reflorestada, principalmente o 

pinus como matéria-prima. 

 

 



 

 

 
 
A dinâmica econômica da região de Curitibanos pode ser observada na 

Ilustração 4. 

 

Fonte: CNM/IBGE (2000). Elaboração: Maria da Graça Martins Brum  

Ilustração 4 – Aspectos Econômicos  da Região de Curitibanos (2007) 
 
 

 
 
 

 
MUNICÍPIO 
 

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS  

(produção em 2007) 

 
COLONIZAÇÃO 

 Curitibanos Agropecuária:  

bovinos: (38 mil cabeças)  
extração vegetal ( 13.000 m3 madeira) 
Agricultura 

Milho: (36.000 toneladas) 
Feijão: (10.800 toneladas) 
Soja: (10.800 toneladas) 
Alho: (7.650 toneladas) 
Cebola: ( 10.500 toneladas) 

Tropeiros gaúchos 
Italiana, alemã, japonesa 
e cabocla 

 Santa Cecília Agropecuária:  

bovinos: (23 mil cabeças) 
extração vegetal ( 7.000 m3 madeira)  
Agricultura: 

Maçã: (7.524 mil frutos) 
Milho: (4.200 toneladas) 
Soja: (1.980 toneladas) 

Alemã 

 São Cristóvão do 
Sul 

Agropecuária:  
bovinos: ( 8 mil cabeças) 
extração vegetal (6.350 m3 madeira)  
Agricultura: 
Milho: ( 3.840 toneladas) 
Soja: ( 360 toneladas) 
Feijão: (270 toneladas) 

Italiana, portuguesa e 
cabocla 

 Ponte Alta do Norte Agropecuária:  
bovinos: ( 5 mil cabeças) 
extração vegetal ( 500 m3 madeira)  
Agricultura: 
Milho: ( 972 toneladas) 
Soja: ( 360 toneladas) 
Feijão: (168 toneladas) 

Italiana e cabocla 

 Frei Rogério Agropecuária:  
bovinos: (5.600 mil cabeças) 
extração vegetal: (22 m3 madeira) 
Agricultura 
Pêra: (110 mil frutos) 
Pêssego: (100 mil frutos) 
Milho: (12.000 toneladas) 
Feijão: (3.060 toneladas) 
Soja: (1.900 toneladas) 
Alho: (1.200 toneladas) 

Japonesa, italiana e 
alemã 
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a) Demografia   

 

 Conforme pode-se observar na Tabela 1, os municípios de Curitibanos e de 

Santa Cecília apresentam-se mais urbanizados em relação aos demais. Contudo, 

Ponte Alta do Norte e São Cristóvão do Sul apresentam uma população urbana 

superior à rural e em Frei Rogério predomina a população rural. 

Observa-se também que no período entre 2000 a 2008, a região de 

Curitibanos teve um aumento populacional de 7,12%, enquanto o Estado de Santa 

Catarina teve um aumento de 13%.  

No âmbito da região, pode-se observar que houve uma variação populacional 

diferenciada entre os municípios. Interessante observar ainda, que os municípios 

com maior população urbana ganharam mais população, enquanto o município de 

Frei Rogério, essencialmente rural, sofreu um decréscimo de sua população total, 

(2008/2000) de 9%, confirmando a tendência demográfica apontada por Singer 

(1973) sobre o crescimento cada vez maior das populações urbanas. 

 

 

Tabela 1: Variação Populacional da Região de Curitibanos (2008/2000) 

 Censo  2000 

 

Estimativa 2008 Variação ( %) 

2000/2008 

SANTA CATARINA 5.356.360 6.052.587 13 

SDR Curitibanos 61.559 66.012 7,2 

Curitibanos 36.061 
 

90% urbana 
10% rural 

 

38.799 7,6 

Frei Rogério 2.971 
 

16% urbana 
84% rural 

 

2.703 -9 

Ponte Alta do Norte 3.221 
 

73% urbana 
27% rural 

3.637 13 

Santa Cecília 14.802 
 

78% urbana 
22 % rural 

 

15.836 7 

São Cristóvão do Sul 4.504 
60% urbana 

40% rural 
 

5.037 12 
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Fonte: IBGE/Censo demográfico de 2000 e Estimativa da população  para 2008. 
 

De acordo com estudos realizados pelo Instituto CEPA em 2003, intitulado  

Diagnóstico da Exclusão Social em Santa Catarina, encontramos na região de 

Curitibanos “26,2% da população total apresentando renda insuficiente, ou seja, 

aquelas pessoas que têm renda mensal igual ou menor que R$ 90,00” (2003, p. 21). 

Deste montante, 36,9% vivem na área rural e 23,6% na área urbana. Já a população 

considerada  neste estudo como população pobre, ou seja, „todos que têm renda per 

capita menor ou igual a R$ 180,00” (CEPA, 2003, p.21). Nesse perfil populacional 

encontram-se 55,6% da população total da região, dos quais, 40,8% estão na área 

rural e 19% na área urbana.  

Com base nesses indicadores a pesquisa apresenta alguns números que 

mostram o quadro da exclusão na região quando olhamos a área rural, onde  88,65 

% da população não tem acesso a rede de água potável; 100% a rede coletora de 

esgoto;  17,45 % a energia elétrica: 95,2% a rede de telefonia; 83,0% aos serviços 

de coleta de lixo. Na área urbana esses indicadores são melhores, exceto no tocante 

ao sistema de esgoto que atende apenas 32,6% da população, aqui considerada a 

população que possui fossa séptica, pois na realidade o sistema de esgotamento 

doméstico ainda não envolve tratamento de seus efluentes. 

A qualidade da água consumida, o tratamento dos efluentes domésticos e a 

coleta e deposição dos resíduos sólidos são sumamente importantes para análise da 

questão sanitária e da saúde pública; que aliada às condições de acesso aos 

serviços de saúde e de educação e às políticas de geração de emprego e renda vão 

atuar na composição do índice de desenvolvimento da região e de cada município. 

 

b)  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

O conceito de Desenvolvimento Humano é a base do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), a cargo do PNUD, que parte do pressuposto de 

que  para aferir o avanço de uma população não se deve considerar apenas a 

dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e 

políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 

O IDH é calculado tomando como base três componentes: a longevidade, a 

educação e a renda. Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de 

expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo índice de 
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analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é 

mensurada pelo PIB per capita. Essas três dimensões têm a mesma importância no 

índice, que varia de 0 a 1:  de 0 a 0,499  -  baixo desenvolvimento; 0,500 a 0,799  -

médio desenvolvimento; de 0,800 a 1 -  alto  desenvolvimento.    

No Brasil, este índice tem sido utilizado pelo governo federal e por 

administrações municipais - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 

que pode ser consultado no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, banco de 

dados eletrônico com informações sócio-econômicas sobre os 5.507 municípios do 

país, 26 Estados e Distrito Federal, atualizados em anos censitários. (PNUD, 2009) 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, o Índice de 

Desenvolvimento Humano do Estado de Santa Catarina em 2000, era 0,822, 

(PNUD, 2009) correspondendo a um alto índice de desenvolvimento. Entretanto, 

pode-se observar que os municípios que compõem a região de Curitibanos detêm 

um médio desenvolvimento (0,760), por conta dos menores índices de longevidade e 

renda, conforme demonstra a Tabela 2. 

 

Tabela 2: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) da Região de 

Curitibanos e sua relação com o Brasil e Santa Catarina. 

 

Fonte: Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento (PNUD/2000). 

Elaboração: Maria da Graça Martins Brum 

 

  

 

 
ÍNDICE DE 

LONGEVIDADE 

 

ÍNDICE 

 DE 

EDUCAÇÃO 

ÍNDICE  

DE 

 RENDA 

IDH-M 

(2000) 

Brasil 0,727 0,849 0,723 0,766 

Santa Catarina 0,811 0,906 0,750 0,822 

SDR Curitibanos 0,758 0,852 0,673 0,760 

Curitibanos 0,749 0,863 0,696 0,769 

Frei Rogério 0,720 0,87 0,633 0,740 

Ponte Alta Norte 0,766 0,835 0,654 0,752 

Santa Cecília 0,766 0,829 0,644 0,746 

São Cristóvão 0,823 0,843 0,626 0,764 
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b) Mortalidade Infantil 

 

A base para o cálculo deste índice consiste nas mortes de crianças com 

menos de um ano, a cada mil nascidas vivas.  O índice considerado aceitável pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 10 mortes para cada mil nascimentos 

De acordo com a OMS, a taxa de mortalidade infantil do Brasil, em 2005, era 

31 mortes para cada mil nascimentos, bem acima do aceitável, por conta dos altos 

índices de mortalidade nos estados do norte e nordeste. 

 Conforme demonstra a Tabela 3, Santa Catarina apresentou no período 

2000-2008, uma taxa média de mortalidade infantil de 11,32, bem menor que a taxa 

brasileira, porém ainda superior ao indicado pela OMS.  

Na região de Curitibanos, este índice supera o Estado, sendo 16,42 mortes 

para cada mil nascimentos, por conta das altas taxas apresentadas nos municípios 

de Santa Cecília (24,48) e São Cristóvão do Sul (24,71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 3: Taxas de mortalidade infantil da região de Curitibanos (2000-2008) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 média  

 SANTA CATARINA 15.71               11,32   

SDR Curitibanos 18,52 10,98 17,7 15,54 14,68 18,43 15,85 14,4 22,15 16,42 

Curitibanos  15,32 4,83 10,83 13,16 11,95 12,08 14,43 12,5 13,76 12,04 

Frei Rogério  -  -  30,77 20,41 20 -  -  -  28,57   12,50 

Ponte Alta do Norte  13,89 15,87 16,95 30,77 37,04 -  -  -  -  13,26 

Santa Cecília  30,09 18,91 25,06 17,75 17,49 25,5 15,24 22,44 47,06 24,48 

São Cristovão do Sul  10,99 32,61 31,91 13,33 10,64 69,44 43,48 12,99 -  24,71 
  
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde/DATASUS/2000-2008. Elaboração: Maria da Graça Martins Brum 
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d)  Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

 

O PIB per capita é o índice mais utilizado para medir o grau de 

desenvolvimento de países, estados e municípios.  Na Tabela 4 pode-se observar os 

níveis de desenvolvimento econômico das 36 regiões administrativas do Estado, em 

razão do PIB.  A SDR de Curitibanos apresentou  um PIB per Capita, em 2007, de 

R$ 11.500,00,  configurando-se como a terceira região com menor índice no Estado, 

depois de Laguna e São Joaquim.  
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                         Fone:  Secretaria de Estado do Planejamento/Gerência de Estatística 
                        Elaboração: Maria da Graça Martins Brum 

    

 

       

Tabela 4: PIB, população e PIB  per capita por Secretarias de Desenvolvimento 
Regional (2007) 

 
Secretarias de Desenvolvimento 

Regional 
 PIB (R$ mil)  População  (Hab.) PIB per capita   

1 SDR-Joinville        15.357.042,30         599.148           25.630,00  

2 SDR-Itajaí        11.214.149,45         457.739           24.500,00  

3 SDR-Grande Florianópolis        13.036.598,09         830.011           15.710,00  

4 SDR-Blumenau          8.542.205,14         391.199           21.840,00 

5 SDR-Jaraguá do Sul          5.654.483,05         199.216           28.38 0,00 

6 SDR-Criciúma          5.546.951,50         371.972           14.91 0,00 

7 SDR-Chapecó          4.135.852,65         207.486           19.93 0,00 

8 SDR-Brusque          3.333.464,51         189.080           17.63 0,00 

9 SDR-Mafra          3.195.139,07         222.111           14.39 0,00 

10 SDR-Lages          3.056.332,79         239.443           12.76 0,00 

11 SDR-Joaçaba          2.608.193,83         113.489           22.98 0,00 

12 SDR-Timbó          2.063.182,52         121.366           17.00 0,00 

13 SDR-Xanxerê          2.152.518,82         137.583           15.65 0,00 

14 SDR-Videira          2.135.764,72         100.936           21.16 0,00 

15 SDR-Tubarão          1.933.981,90         160.527           12.05 0,00 

16 SDR-Araranguá          1.751.157,57         168.498           10.39 0,00 

17 SDR-Rio do Sul          1.691.614,48           92.463           18.30 0,00 

18 SDR-Concórdia          1.663.447,21           92.559           17.97 0,00 

19 SDR-Canoinhas          1.526.505,48         126.403           12.08 0,00 

20 SDR-Caçador          1.465.342,55         100.914           14.52 0,00 

21 SDR-Laguna          1.406.716,39         121.314           11.60 0,00 

22 SDR-Seara             989.161,06           47.410           20.86 0,00 

23 SDR-Maravilha             932.257,93           73.228           12.73 0,00 

24 SDR-Ibirama             846.538,78           69.351           12.21 0,00 

25 SDR-Braço do Norte             841.809,30           61.032           13.79 0,00 

26 SDR-Ituporanga             816.401,83           62.931           12.97 0,00 

27 SDR-São Miguel d'Oeste             803.120,95           65.083           12.34 0,00 

28 SDR-Itapiranga             797.458,63           45.562           17.50 0,00 

29 SDR-Palmitos             797.141,80           56.246           14.17 0,00 

30 SDR-Campos Novos             764.172,41           53.597           14.26 0,00 

31 SDR-Curitibanos             738.697,53           63.809           11.580,00 

32 SDR-São Lourenço d'Oeste             715.969,88           45.052           15.89 0,00 

33 SDR-Taió             680.502,94           55.605           12.24 0,00 

34 SDR-Dionísio Cerqueira             622.709,11           50.346           12.37 0,00 

t35 SDR-São Joaquim             488.730,95           51.903             9.42 0,00 

36 SDR-Quilombo             317.629,88           21.875           14.52 0,00 
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Para promover o desenvolvimento regional catarinense, o governo de Luiz 

Henrique da Silveira instituiu o modelo de gestão descentralizado, criando na região, 

uma Secretaria de Desenvolvimento Regional e respectivo Conselho de 

Desenvolvimento Regional.  

 

 

3. 2  A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE  

        CURITIBANOS 

 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Curitibanos (SDR) 

tem uma estrutura organizacional definida conforme Ilustração 5. Para desenvolver 

suas funções  conta com um quadro composto de 74 servidores: 12  comissionados 

e 62 servidores, entre técnicos efetivos do estado e municípios, contratados e 

estagiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento/Diretoria da Descentralização  

           ILUSTRAÇÃO...... ORGANOGRAMA DA SDR DE CURITIBANOS (2009) 

 
Figura 03:  Organograma da SDR de Curitibanos 

Fon 
 
 
 
 

  Ilustração 5: Estrutura Organizacional da Secretaria de Desenvolvimento    
  Regional de Curitibanos  
  Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento (SPG/2009) 
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3.2.1 Recursos descentralizados através da SDR Curitibanos   

 

De acordo com o Relatório de Execução Orçamentária da Secretaria de 

Estado do Planejamento, de 2003 a 2009, o governo do Estado repassou à SDR de 

Curitibanos, recursos financeiros da ordem de R$ 31,6 milhões, efetivamente 

aplicados de acordo com as ações previstas em seu orçamento anual. 

Na Tabela 5 pode-se observar que em 2003 os recursos foram  aplicados em  

apenas uma ação administrativa, para fins de  instalação e manutenção da  SDR 

neste primeiro ano de existência. A partir de 2004 foram destinados recursos para o 

setor da educação, ampliados a partir de 2005 para os demais setores: cultura, 

esporte, turismo e infra-estrutura. 

Entretanto, pode-se observar também, que os recursos para os setores da 

saúde, agricultura e segurança pública não foram aplicados na região, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, seguindo outros fluxos: os recursos para a 

saúde são aplicados na região/municípios diretamente pelo órgão setorial 

(Secretaria de Estado da Saúde), em cumprimento a determinações legais federais; 

os recursos para a agricultura são  aplicados pelos órgãos regionais da EPAGRI E 

CIDASC, os quais mantém as suas regionalizações, bem como a segurança pública 

e a fazenda, cujas secretarias setoriais não estão descentralizadas. 
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Fonte: Secretaria de Estado do Planejamento/Diretoria de Orçamento .  Elaboração: Maria da Graça Martins Brum   

Tabela 5  RECURSOS DESCENTRALIZADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CURITIBANOS (2003-2009) 

ATIVIDADES  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
 

2009 
 
 

 
 

TOTAL 

MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
GERAIS 

        
336.319,59      122.401,45  

            
316.314,42  

          
233.007,64              364.477,87         316.198,57  

               
348.686,73  

 
2.037.406,27 

FOLHA PAGTO/ESTAGIÁRIOS/AUXILIO 
ALIMENTAÇÃO       573.953,31  

            
850.871,23  

       
1.231.354,34  1198589,54     1.550.861,05  

            
1.532.146,82  

 
6.937.776,29 

ESTAGIÁRIOS           5.954,00  
                

6.620,00  
              

4.000,00                  2.819,82           11.483,24  
                   

9.000,00  
                                

39.877,06  

AUXILIO ALIMENTAÇÃO         23.928,00  
              

39.751,50  
            

51.754,50                45.480,00           51.639,00  
                 

47.020,50  
 

259.573,50 

 
SEMANA SERVIDOR PUBLICO     

                
5.000,00                    3.000,00             3.000,00   -  

                              
11.000,00  

 
INFORMÁTICA (SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS)         13.221,00  

              
15.286,80  

            
18.405,79                20.610,63           34.748,44  

                 
13.974,65  

                            
116.247,31  

 
PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO     

            
146.476,38  

            
92.630,00                26.250,53           16.444,99    

                            
281.801,90  

EDUCAÇÃO     1.794.315,40  
         

2.987.449,26  
       

1.356.921,87           1.655.602,00      3.224.977,93  
            

4.476.973,97  

              
 
 

15.496.240,43  

CULTURA     
                

5.999,30  
            

29.936,00                  9.300,00         153.322,00  
                 

55.360,00  
 

253.917,30 

ESPORTE     
                

5.765,24  
            

44.481,70                12.654,21         119.197,00  
               

125.900,00  
                            

307.998,15  

 
LAZER/TURISMO     

              
28.551,52  

          
184.771,21             45.706,72    

 
259.029,45 

 
ASSISTENCIA SOCIAL     

                
6.000,00             339.742,42    

                            
345.742,42 

 
INFRA  ESTRUTURA E SEGURANÇA RODOVÍARIA       

       
1.170.777,11              621.927,76      3.433.469,27  

                 
18.964,80  

                        
5.245.138,94  

 
ENGENHARIA RURAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    28.723,00    

                              
28.723,00 

 
TOTAL                                                 

        
336.319,59   2.533.773,16  

         
4.414.085,65  

       
4.418.040,16           3.962.719,36      9.329.513,63  

            
6.628.027,47  

                      
31.622.479,02  
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3.2.2  Outros recursos aplicados na região de Curitibanos 

 

O Relatório de Atividades elaborado pela Secretaria de Estado do 

Planejamento (2003-2009) informa que o valor total aplicado na região neste 

período, totalizou R$ 172 milhões, incluídos os R$ 31,6 milhões aplicados via 

orçamento da SDR de Curitibanos.. 

Constata-se portanto, que além dos recursos aplicados na região, através do 

orçamento da SDR de Curitibanos, outros recursos bem mais expressivos, seguem 

outros fluxos que não passam pela SDR, em cumprimento à exigências legais 

federais, como no caso da saúde, ou pelo fato de algumas empresas públicas 

estaduais terem mantido as suas próprias regionalizações, ou ainda pelo fato de 

algumas atividades terem sido  excetuadas da descentralização, como foram a 

fazendária e segurança pública.  

Os R$ 171 milhões foram aplicados da seguinte forma:  

Energia: (32,56%) 56,3 milhões na ampliação Usina Peri, melhoria na rede de distribuição, 
eletrificação rural  em unidades consumidoras dos cinco municípios da região) 

 
Transporte: (31,98) 55,6 milhões na construção de Terminal Rodoviário, asfaltamento nos 
perímetros urbanos, terraplanagem do Complexo Judiciário, construção da Ponte Sakura, 
passarelas e balizamento noturno do Aeroporto Municipal 

 
Saúde: (15,12%) 26,8 milhões  na construção/reforma de centros saúde, UTI pediátrica, 
repasse aos hospitais, aquisição equipamentos, ambulância e veículos para Tratamento Fora 
Domicílio- TFD 

 
Educação: (8%) 14,1 milhões  na construção/reforma de escolas, quadras de esportes, 
transporte escolar, equipamentos, capacitação de professores 

 
Meio Ambiente: (3,26%) 5,6 milhões em melhoria sistema abastecimento de água, ampliação 
Usina Ubatã; reforma da estação Tratamento de Água, perfuração e instalação de poços; 
ampliação de rede com apoio do Consórcio Intermunicipal do Contestado (COINCO) p/ 
construção de aterro sanitário. 

 
Segurança Pública: (2,91%) 5 milhões em aquisição de equipamentos, veículos, reforma 
instalação e manutenção de Delegacias e Corpo de Bombeiros. 

 
Desenvolvimento Rural (1,46%) 2,4 milhões em aquisição de veículo, máquinas, 
equipamentos agrícolas e Projeto Microbacias 

 
Desenvolvimento Sustentável e Econômico: (1,1%) 1,9 milhão em benefício fiscal do Pró-
Emprego; apoio do  PRODEC para instalação de industria madeireira; equipamento para a 
Associação de Apicultores, instalação alambique no Assentamento 1º de Maio; convênios p/ 
canalização águas pluviais. 

 
Desenvolvimento Social (0,81%) 1,4 milhão  na construção Centro Poliesportivo da APAE;  
Programa Nova Casa nos cinco municípios da região; repasses  Fundo Social para APAEs e 
Clube do Idoso 
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Turismo (0,56%) 967 mil no apoio à Expocentro, melhorias no Parque Sakura e Parque Sino 
da Paz, recuperação do Parque Municipal, instalação do Portal do Lazer e realização da 
Sakura Matsuri e Festa Florada da Cerejeira.  
 
Cultura (0,17%)  286 mil em festivais de dança e música, abrangendo os cinco municípios. 

 
Esporte (0,16%) 268 mil em iluminação do Estádio Municipal, campeonatos esportivos nos 
cinco municípios, campeonato de moto-velocidade e outros eventos esportivos na região. 

 
Administração Pública (0,07%) 127 mil na ampliação da SDR e Gerência Regional de 
Educação. 
Desenvolvimento Tecnológico: (0,05%) 78 mil  na instalação de centro tecnológico. 

 

Conforme consta no relatório do governo, nestes sete anos de experiência, 

nenhum projeto ou ação, convênio, financiamento ou parceria do Estado com o 

município ou entidade foi executado sem a prévia aprovação do Conselho de 

Desenvolvimento Regional: “a decisão sobre a aplicação de todo o dinheiro do 

Estado e os rumos de seu plano de desenvolvimento, está nas mãos destes grupos.” 

(SANTA CATARINA, 2010, p 27.) 

 

3.2.3 O Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos  

 

 O Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) é um órgão de deliberação 

coletiva que discute e decide as prioridades para a execução de programas, projetos 

e ações voltados para o desenvolvimento regional. É um importante instrumento de 

participação popular e transparência através do qual, por intermédio de seus 

conselheiros, são conhecidos os problemas da sociedade.  

Segundo consta no Relatório de Atividades 2003-2009, através do Conselho 

“os atores locais tornam-se participantes na transformação de suas regiões, 

garantindo à comunidade a autonomia e a independência para definir as prioridades 

identificadas na sua região”. (SANTA CATARINA, 2009, p.18)  

Em cumprimento ao que determina a legislação estadual, as reuniões 

acontecem mensalmente em sistema de rodízio entre os municípios que compõem a 

região.  Segundo o Relatório de Atividades (2003-2009), neste período aconteceram 

69 reuniões, com índice de participação de 85% dos conselheiros e uma média de 

50 participantes.  

O CDR de Curitibanos é composto de 5 prefeitos e 5 presidentes das 

Câmaras de Vereadores e 10 representantes de entidades civis, sendo 2 de  cada 
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município, sob a presidência do Secretário de Desenvolvimento Regional, conforme 

Ilustração 6 a seguir. 

 

MUNICÍPIOS COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Curitibanos 

Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Regional (Presidente) 

Prefeito Municipal 

Presidente de Câmara 

Universidade do Contestado (UNC) 

Associação Comercial e Industrial (ACIC) 

 

Ponte Alta do 

Norte 

Prefeito Municipal 

Presidente de Câmara 

Conselho Tutelar 

Representante dos Comerciantes 

 

Santa Cecília 

Prefeito Municipal 

Presidente de Câmara 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 

Representante de Empresários Madeireiros 

 

São Cristóvão do 

Sul 

Prefeito Municipal 

Presidente de Câmara 

Representante do Setor Madeireiro 

Lions Clube 

 

Frei Rogério 

Prefeito Municipal 

Presidente de Câmara 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 

Associação Comunitária 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Regional de Curitibanos (SDR).  

Ilustração 6 –  Composição do Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 

(2009) 
 

 

Os Conselhos possuem Comitês Temáticos, que são instâncias de apoio, 

suporte e instrumentação das ações dos Conselheiros, com a finalidade de apreciar 

e emitir parecer técnico sobre temas a ser submetidos ao CDR. Todos os assuntos e 

projetos discutidos no âmbito da Secretaria e CDR devem ser encaminhados ao 

Comitê, permitindo aos conselheiros que as decisões sejam tomadas com um prévio 

embasamento técnico. 

 Segundo o Relatório do governo, a maioria dos  Conselheiros reconhece  a  

importância da constituição de um comitê temático “embora admitam a imaturidade 

dessa etapa do processo e enfatizam que o seu fortalecimento é um processo 

natural.” (SANTA CATARINA, 2010, p.31) 
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Uma das principais competências dos Conselhos de Desenvolvimento 

Regionais é apoiar a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional na 

elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional. Conforme já foi relatado 

anteriormente, através do processo de planejamento deflagrado pelo Projeto Meu  

Lugar, o Plano Regional de Curitibanos foi elaborado e será apresentado no tópico a 

seguir. 

 

3.2.4  O Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos  

 

O processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) de 

Curitibanos aconteceu em 2005,  cumprindo as diversas etapas metodológicas 

definidas no Projeto Meu Lugar. 

A partir do Diagnóstico do território regional e da Visão compartilhada de 

futuro, os participantes discutiram e definiram os elementos básicos do plano: 

objetivos, atividades, indicadores e meio de verificação e Marco Lógico3 do PDR de 

Curitibanos, conforme demonstra a Ilustração 7 a seguir: 

  

RESUMO DOS 

OBJETIVOS 

INDICADORES MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

PRESSUPOSTOS 

EXTERNOS 

FIM Indicadores do 

Impacto da 

Contribuição do 

Projeto 

  

 Fomentar e contribuir de 

modo efetivo para a 

implantação de processos 

de desenvolvimento local 

sustentável, com elevada 

qualidade de vida e auto-

estima, com cultura 

empreendedora 

desenvolvida, com renda e 

oportunidade para todos e 

ecologicamente equilibrado 

-IDH dos municípios -PNUD 

- Secretaria de 

Estado do 

Planejamento 

-Secretaria de 

Desenvolvimento 

Regional de 

Curitibanos 

- Comprometimento, 

envolvimento e 

contrapartida das 

instituições/entidades 

parceiras 

 

-Abertura e 

disposição dos atores 

locais par participar 

do Programa 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos (2005).  

Ilustração 7: Marco Lógico do Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 

 

                                                 
3
 O Marco Lógico é um conjunto de elementos inter-relacionados que devem ser concebidos de forma sistêmica, 

de modo a servir de referência de todas as ações do Plano. A sua formação permite também o monitoramento, a 

avaliação e o re-direcionamento do Plano. (SANTA CATARINA, 2005) 
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A Ilustração 8 mostra os Objetivos Imediatos do PDR, constituído dos 

propósitos, indicadores de impacto, meios de verificação e os pressupostos 

externos: 

 

  

OBJETIVOS IMEDIADOS  -  PROPÓSITOS DO PLANO 

 

PROPÓSITOS INDICADORES DE 

IMPACTO DA 

EXECUÇÃO DO 

PROJETO 

MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

PRESSUPOSTOS 

EXTERNOS 

Formar e consolidar 
estratégias de 
desenvolvimento local, 
fortalecer capital humano, 
capital social e capital 
produtivo nos territórios 
apoiados, em parceria 
com instituições e 
entidades com atuação na 
região. 

-Percentagem de atores 
sociais locais 
sensibilizados e 
capacitados 

- IDH dos Municípios 

- Arrecadação de tributos  

-Renda per capita dos 
municípios 

- Pesquisas de 
campo 

-PNUD 

-Secretaria de 
Planejamento 

-Secretaria de 
Desenvolvimento 
Regional de 
Curitibanos 

- Reforma tributária 
adequada para o 
fortalecimento dos 
municípios 

- Vontade política de 
implementar o Plano 

- Comprometimento 
das administrações 
estaduais, e municipais 
e da sociedade civil 

- Recursos financeiros 
disponibilizados para a 
implantação do plano. 

 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos (2005).  

Ilustração 8: Objetivos Imediatos – Propósitos do Plano de Desenvolvimento Regional 

de Curitibanos 

 

Os objetivos e atividades resultantes do processo de planejamento para o 

desenvolvimento da região ficaram assim definidos: 

  Setor: Meio Ambiente: 

Objetivo: Recuperar e promover a conservação dos recursos naturais da região, 
buscando sensibilizar , comprometer e organizar a comunidade visando à melhoria da 
qualidade de vida. 
 

  Atividades: 
1 Efetivar a coleta seletiva dos resíduos domésticos para a conclusão das ações  

previstas no Plano de Gerenciamento Integrado do Consórcio Intermunicipal do 
Contestado (COINCO). 

2 Elaborar a legislação municipal  e fazer vigorar  as normas ambientais nos    
Municípios 

3 Efetivar a educação ambiental continuada em todos os nível de ensino. 
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4    Implantar a rede de esgotos nos municípios e revitalização dos recursos   
hídricos. 

                         5   Reestruturar o departamento de vigilância sanitária nos municípios. 
6   Fomentar a criação de áreas de preservação permanente e de reserva legal 

 
  Setor Agricultura: 

 
Objetivo: Melhora o nível de satisfação e qualidade de vida social e ambiental das 
famílias rurais organizadas 

  Atividades: 
1 Elevar a renda dos agricultores através da diversificação e agregação de valor ao 

produto, fazendo com que diminua o êxodo rural 
2 Organizar o produtor rural através da formação em associativismo e 

cooperativismo, em parceria com o projeto “microbacias” do governo do Estado. 
3 Profissionalizar os produtores rurais visndo à ampliação da visão empreendedora 
4 Ampliar a disponibilidade de pesquisas e técnicos nas áreas agrícolas visando a 

melhoria e a diversificação da produção 
5 Melhorar as estradas de acesso às propriedades rurais pra melhor escoamento 

da produção 
6 Aumentar a estrutura de armazenamento 
7 Disponibilizar as opções de lazer e cultura para os agricultores 
8 Efetivar o planejamento governamental contínuo e participativo 
9 Adequar a Escola Estadual Urbano Salles em escola técnica, para pesquisas 

sobre fruticultura, capacitação e cursos com produtores rurais e comunidade  
10 Instalar e implantar um Centro Tecnológico de processamento de produtos 

agropecuários para atender a região. 
 
Setor Desenvolvimento Social: 

   
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida para a população da nossa região 
Atividades:  
1 Realização de cursos profissionalizantes para o trabalhador desempregado e 

para o fortalecimento do trabalhador já empregado 
2 Implantação  de horta comuni 
3 tária em cada município da região para atender as pessoas carentes das 

comunidades 
4 Implantar um restaurante comunitário 
5 Revitalizar a Cooperativa de trabalhadores para atender demanda dos 

trabalhadores rurais e urbanos 
6 Implantar definitivamente a “Casa de Misericórdia” para acolhimento e tratamento 

de pessoas e familiares de rua. 
 
Setor: Desenvolvimento Econômico 
 
Objetivo: Disponibilizar infra-estrutura que possibilite o acesso aos recursos par o 
desenvolvimento econômico do território 
Atividades: 
1 Ampliar o uso do aeroporto, com urbanização das vias públicas e ampliação da  

infra –estrutura (restaurantes, hotéis, estacionamento,iluminação, sinalização. 
2   Implantação do “Aomori Park Hotel” 
3   Agregação de valor nas frutas produzidas na região 
4   Revitalização do uso do shopping de Santa Cecília 
5   Instalação de Pousadas e restaurantes próximos à Universidade  
6   Instalação de Escola  Técnica no município de Ponte Alta do Norte 
7   Realização de Seminários, pesquisas e estudos sobre a cadeia produtiva da      
     madeira, como forma de melhoria do setor na economia regional 
8   Instalação de um recinto de despacho de exportação na região 
9   Implantação de um sistema de gestão ambiental nas empresas da região 
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  Setor: Segurança Pública 
 
  Objetivo: Melhorar a qualidade de vida do cidadão com segurança 
  Atividades 

1 Reduzir os sinistros, estreitando as relações entre os órgãos de segurança, 
executando em conjunto ações para prevenção e programas sociais e educativos 

2 Intensificação do Programa de Erradicação e Resistência às drogas da Polícia 
Militar. 

3 Implantação de um grupamento comunitário no município de São Cristóvão do 
Sul e política comunitária na região. 

4 Inclusão de trabalhos escolares voltados à educação no trânsito e projeto 
“Socorro na Escola”, com ações de prevenção e primeiros socorros. 

5 Conscientização comunitária e divulgação de ações de segurança pública 
6 Capacitação de alunos para colaborarem em ações comunitárias voltadas à 

segurança pública, trânsito e primeiros socorros. 
 

Setor: Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 
 
Objetivo: Desenvolver atividades turísticas na região com qualidade, de forma 
integrada e sustentável com a cultura, o esporte e o lazer. 
Atividades: 
1 Integrar a região às rotas de turismo do Estado  
2 Construção de um Centro de Eventos regional. 
3 Restaurar as “cariocas” da região para utilização como ponto turístico 
4 Ampliar e revitalizar o Museu Histórico de Curitibanos e implantação de museus 

nos demais municípios da região 
5 Restaurar e ampliara as quadras esportivas da  região 
6 Realização das Olimpíadas regionais 
7 Realização de eventos regionais gastronômicos 
8 Construção praças públicas nos municípios da região 
9 Construção de concha acústica para eventos culturais 
10 Sinalização  nas ruas e avenidas dos municípios para facilitar acesso aos pontos 

turísticos das cidades 
11 Transformar a antiga “Escola Taití” em pousada de ponto turístico regional 
12 Regionalizar as festas da colônia japonesa de Frei Rogério. 
13 Implantar o Conselho de Turismo Regional 
14 Efetivar as rotas de turismo ecologicamente sustentável 

 
Setor Saúde: 
 
Objetivo: Promover ações de prevenção e educação em saúde para toda a população 
da região 
Atividades: 
1 Estimular e intensificar a prática do Programa de Saúde da Família (PFS) 
2 Implantar e efetivar o funcionamento adequado de todos os programas da saúde. 
3 Efetivar o Programa de educação continuada para profissionais e gestores na 

área de saúde dos municípios 
4 Adequar a estrutura física da Secretaria Municipal de Saúde dos municípios 
5 Criar grupo de estudos, com participação da comunidade e parcerias locais e 

regionais, visando a melhoria do sistema de saúde na região. 
6 Efetivar as funções do Conselho Municipal de Saúde. 
 
Setor Educação: 

Objetivo: Promover uma educação com qualidade, tendo profissionais qualificados e 
remunerados adequadamente, espaço físico e material didático-pedagógico 
compatível com as necessidades, priorizando a apropriação do conhecimento 
cientifico e iniciação à pesquisa. 
Atividades: 
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1  Formar grupo de estudos visando a melhoria constante da educação em 
capacitação e pesquisa, em parceria com Universidade e órgãos públicos. 

2 Realizar convênios visando bolsa estudos para estudantes do ensino médio 
que desempenhem trabalhos comunitários de desenvolvimento regional 

3 Realizar estudos à distância e presenciais com profissionais capacitados, em 
parceria com a Universidade, prefeituras e governo do estado, em prol da 
melhorai da educação e elaboração de projetos exeqüíveis na área  

4 Elaborar projetos de divulgação das atividade da educação para a comunidade. 
5 Revitalizar as funções dos Conselhos Escolares. 
6 Capacitação técnica a alunos de nível médio e pós-médio mediante parcerias. 
 

Com o objetivo de aproximar um pouco mais a análise sobre o modelo de 

gestão em curso, passamos a apresentar no Capítulo 4, os resultados da pesquisa 

de campo, que trazem a visão de diferentes segmentos e atores locais sobre a 

prática da descentralização na região de Curitibanos. 
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4   A DESCENTRALIZAÇÃO SOB A ÓTICA DOS ATORES LOCAIS  

 

O presente capítulo trata dos resultados da pesquisa de campo realizada nos 

municípios que abrangem a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de 

Curitibanos: Frei Rogério, Santa Cecília, Ponte Alta do Norte, São Cristóvão do Sul e 

Curitibanos.  A pesquisa de campo envolveu as seguintes iniciativas: 

a) Observação da Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento 

Regional de Curitibanos, realizada em Ponte Alta do Norte; 

b) presença no Seminário de Avaliação da Secretaria de Desenvolvimento 

Regional de Curitibanos, realizado em Curitibanos. 

c) aplicação de 86 questionários junto a atores de diferentes segmentos 

abrangendo os cinco municípios da região 

 

4.1  REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

No dia 21 de outubro de 2009, a mestranda participou da sessão ordinária do 

Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos, realizada na Câmara de 

Vereadores do Município de Ponte Alta do Norte, com um público de 

aproximadamente 20 pessoas, constituído em sua maioria de servidores públicos e 

técnicos das universidades sediadas na região de Curitibanos. 

 Na primeira parte da sessão foram apresentados cinco projetos com fontes de 

recursos da Fundação de Pesquisa do Estado de Santa Catarina (FAPESC), 

totalizando R$ 500 mil (quinhentos mil reais).  

1º projeto: Pesquisa em Desenvolvimento florestal para a região de 

Curitibanos: Apresentado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 

de Santa Catarina (EPAGRI), o projeto tem como objetivo a pesquisa científica na 

área de produção vegetal e de  reflorestamento. Após a apresentação, alguns 

conselheiros expressaram sua apreensão com relação ao pequeno produtor de 

florestas, que estão sem a adequada orientação técnica. Um dos conselheiros pede 

que esta realidade seja observada com cuidado, sob pena dos recursos: “serem 

novamente colocados nas mãos de quem já tem; temos que fixar nosso produtor no 

campo e auxiliá-lo a produzir a sua floresta; o pequeno produtor de floresta não tem 

capacitação técnica.” 
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2º projeto: Instalação de um Herbário de Flora Nativa: Apresentado por um 

professor da Universidade do Contestado – Campus de Curitibanos, propõe a 

instalação do herbário em espaço cedido pela universidade, servindo de centro de 

pesquisa para os estudantes de biologia, incentivando a educação ambiental.  Após 

a apresentação, um dos conselheiros destacou as atuais dificuldades relativas à 

questão ambiental e a legislação vigente. A discussão sobre a fiscalização e as 

autuações ambientais foram ampliadas: [...]“o produtor rural  não tem informações 

sobre o que pode e o que não pode [...].há muitas exigências legais;um açude, uma 

floresta exige um responsável técnico e o que está acontecendo na área ambiental é 

muito sério”.  

3º projeto: Estratégias para o uso de Recursos Florestais: Projeto da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  em parceria com  empresas 

públicas estaduais, que visa solucionar o problema do uso de recursos florestais nas 

pequenas propriedades, tendo como foco as áreas de preservação, criando-se 

unidades de pesquisa e cursos de capacitação técnica para os pequenos produtores 

florestais.  

4º projeto: Captação de imagens aéreas da bacia de Marombas: Projeto 

apresentado por professor da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), com objetivo 

de monitorar a captação de água nesta bacia.  

5º - Centro de Tecnologia Social: Apresentado por uma socióloga, o projeto 

prevê a criação de um Centro de Tecnologia Social visando a valorização e o 

aperfeiçoamento do conhecimento popular e das tecnologias desenvolvidas e 

utilizadas  pelas comunidades, por meio da criação de um banco de dados sobre 

estes conhecimentos e cursos de capacitação, apostilas e outros instrumentos. 

Após a apresentação dos projetos, destaca-se a manifestação de um 

conselheiro demonstrando sua  satisfação quanto às atuais iniciativas em pesquisa 

na região de Curitibanos.  O presidente do Conselho  reforçou  a importância de 

investimentos em pesquisa para a região: [...]“ aqui não tinha nenhum investimento 

em pesquisa.  No próximo ano teremos disponível mais 1 milhão de reais da 

FAPESC para serem aplicados em pesquisa.” 

Ao final, em votação secreta todos os projetos foram aprovados por 

unanimidade.  Na segunda parte da sessão, foram debatidos e encaminhados os 

seguintes assuntos: 
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Saneamento básico: ampla discussão sobre a deficiência destes serviços na 

região e a necessidade de fortalecimento e investimentos em saneamento básico. 

Ao final o presidente do Conselho sugeriu a vinda de um representante da CASAN 

para dar explicações sobre este grave problema na região.  

Chuva de granizo: muitos comentários e agradecimentos aos que apoiaram a 

região no desastre ocorrido poucos dias antes desta reunião, que demandou ações 

emergenciais por parte do governo estadual, prefeituras e comunidade em geral.   

Criação da Associação de Municípios: amplo debate sobre a importância  de 

cada município fazer parte desta associação que está sendo criada. A associação foi 

considerada por todos os conselheiros, de  fundamental importância para o 

desenvolvimento regional, já que a sua atuação será resultado de um esforço 

conjunto de oito municípios. Concordaram que este seria o melhor momento de criar 

esta associação, [...] “uma vez que encontram-se integrados e fortalecidos através 

da atuação do Conselho de Desenvolvimento Regional”. 

Ao final, entre os vários comentários elogiosos sobre a produtividade daquela 

sessão,  destaca-se o depoimento do conselheiro representante do município de 

Frei Rogério, revelando o sentimento de valorização de seu município e da região: 

[...] “quando nos perguntam: de onde somos, respondemos: de Frei Rogério. Se 

perguntam aonde fica, respondemos: na região de Curitibanos.” 

 

Análise: 

Na primeira parte da sessão, o Conselho aprovou os cinco projetos de 

pesquisas científicas na região, com recursos provenientes da FAPESC, elaborados 

em parceria com as universidades, representando esta parceria um fator muito 

positivo e que favorece o alcance do desenvolvimento regional pretendido pelo 

governo.  

Entretanto, o comentário de um conselheiro demonstrando algumas 

preocupações [...] “dos recursos serem novamente colocados nas mãos de quem já 

tem; temos que fixar nosso produtor no campo; o pequeno produtor de floresta não 

tem capacitação técnica”, nos reporta para o fato dos projetos não estarem 

vinculados a um plano de desenvolvimento regional. Desta forma, corre-se o risco 

destes projetos não trazerem soluções para problemas e necessidades regionais 
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graves e não resultarem em uma transformação positiva da realidade social desta 

região. 

Na segunda parte da sessão, as discussões giraram em torno da criação da 

Associação de Municípios, considerada pelos conselheiros de fundamental 

importância para o desenvolvimento regional de Curitibanos.  

A região de Curitibanos não sedia uma Associação de Municípios e tornou-se 

importante, a partir do seu fortalecimento pela atuação do Conselho, a criação de 

uma associação que a represente perante a esfera estadual e federal.   

Observou-se, não apenas durante a discussão deste assunto, mas em toda a 

sessão, a existência de forte integração e comunicação entre os conselheiros e um 

interesse coletivo com relação aos assuntos discutidos, revelando que o Conselho 

está de fato viabilizando  o diálogo entre as lideranças que o constituem. Esta 

integração e força tornaram-se mais evidentes quando os conselheiros concordaram 

que [...] “este é o melhor momento para se criar esta associação, uma vez que 

estamos unidos e fortalecidos”. 

Observou-se ainda um forte sentimento de valorização regional entre os 

conselheiros, bem evidente  no comentário do conselheiro, ao expressar sua 

satisfação em pertencer à região de Curitibanos: [...]”quando nos perguntam: de 

onde somos, respondemos: de Frei Rogério. Se perguntam aonde fica, 

respondemos: na região de Curitibanos.” 

Em que pese os fatores positivos verificados, observou-se a existência de 

duas deficiências consideradas de alta relevância para o processo de 

desenvolvimento regional. A primeira, refere-se à inexistência de importantes 

representatividades sociais na constituição do Conselho, como por exemplo, da área 

rural e do meio ambiente, que inclusive possuem relação direta com os projetos 

elaborados, discutidos e aprovados pelo Conselho. A segunda, refere-se à falta de 

vinculação destes projetos a um plano de desenvolvimento regional, a exemplo do 

Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos. 

 Entretanto, deve-se valorizar o importante papel que o Conselho representa 

para região de Curitibanos, como um espaço que poderá se aperfeiçoar e viabilizar 

uma prática mais ampla e participativa de planejamento para o desenvolvimento 

regional. 
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4.2  SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE  RESULTADOS DA SDR DE CURITIBANOS 

 

Durante o ano de 2009, a Diretoria de Descentralização da Secretaria de 

Estado do Planejamento coordenou a realização de Seminários de Avaliação de 

Resultados nas 36 Secretarias de Desenvolvimento Regional. 

 O Seminário da SDR de Curitibanos aconteceu em 29 de setembro de 2009 

no município de Curitibanos,  com a presença das lideranças políticas representadas 

por: prefeitos e vice-prefeitos dos cinco municípios da região de Curitibanos; o 

Secretário de Desenvolvimento Regional; Presidentes das Câmaras Municipais; 

vereadores, representantes da Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC e do 

Contestado-UNC e um público expressivo de aproximadamente 300 pessoas, 

constituído em sua maioria de servidores públicos estaduais e municipais; 

professores e alunos de escolas estaduais e universitários e imprensa local. 

O seminário teve início com a homenagem do Governador do Estado, 

representado neste seminário pelo Sr. Túlio Tavares, Diretor de Descentralização da 

Secretaria de Estado do Planejamento aos Conselheiros de Desenvolvimento 

Regional,  o qual ressaltou: [...]”a base dessa maneira de  administrar o Estado é o 

Conselho de Desenvolvimento Regional”. 

Na seqüencia,  foram apresentados em vídeo, as  obras e serviços realizados, 

bem como os recursos aplicados na região, totalizados no período de 2003 a 2009, 

em R$ 172 milhões. 

A Diretora Geral da SDR de Curitibanos, Sra. Elite Arruda Garcia Gaboardi,  

comentou sobre a polêmica à época da criação SDR de Curitibanos: [...]”ninguém 

sabia exatamente o que significava a descentralização [...] as reuniões do conselho 

eram rápidas e tímidas e vistas com pouco caso e hoje é prestigiado, com relevantes 

assuntos discutidos, visando o desenvolvimento regional [...] além dos benefícios em 

obras e serviços houve também uma perfeita harmonia e integração  da sociedade 

com os prefeitos, sem divergência partidária onde o interesse coletivo está acima de 

outros interesses”.   

O Conselheiro do Município Santa Cecília manifestou a sua satisfação com o 

auditório lotado:[...] “é uma satisfação participar do governo, pois é muito bom ter 

participado de todas as obras exibidas no vídeo, que tem a nossa participação”. 
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Demonstra satisfação pela vitória dos cinco municípios, resultado do esforço 

conjunto de trazer a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) para a 

região. 

O Prefeito de São Cristóvão agradece as obras realizadas e diz que está 

ciente do processo de crescimento da região e que necessitam agregar valor ao 

processo de exploração da madeira [...]”precisamos discutir com a universidade 

sobre isto”. Demonstrou preocupação sobre esta questão e pediu a atenção à esta 

região, que tem um baixo índice de desenvolvimento humano (IDH).    

 Sobre o processo de descentralização, o Sr Túlio Tavares, Diretor de 

Descentralização da Secretaria de Estado do Planejamento comentou que [...] “no 

início era um Plano de Governo, mas hoje não é mais uma política de governo, mas 

uma política de Estado [...] o modelo descentralizado  não pertence mais ao 

governador  nem  ao partido político, mas aos catarinenses”.   

Ressaltou também sobre a mudança na prática de governar, dando o 

exemplo dos recursos da FAPESC, que antes estavam concentrados na capital e 

hoje estão descentralizados para que cada região decida onde vai investir: [...]”a 

decisão da região é  certamente mais correta do que a decisão tomada nos 

gabinetes do governo central [...] vamos fazer um plano de desenvolvimento 

regional”. 

O Secretário da SDR de Curitibanos, Sr Nilso José Berlanda fez vários 

comentários sobre o êxito da descentralização: [...] “antes o Prefeito tinha que ir à 

capital, hoje são 5 prefeituras que se direcionam à SDR, protocolam seus pedidos e 

os acompanham de perto [...] antes quem trazia o recurso para a região era o 

deputado e hoje todas as reivindicações passam pelo Conselho”. 

Lembrou a todos que o governador veio 35 vezes na região de Curitibanos e 

sobre o futuro da descentralização disse: [...] “ninguém terá como acabar, pois está 

dando certo e o governo está mais próximo da população”. Ressaltou a importância 

das várias obras realizadas na região, como o complexo judiciário; a Escola Técnica; 

a busca da UDESC em Curitibanos e a realidade da UFSC na região. Finalizou 

afirmando que Curitibanos [...] será uma cidade universitária e a região vai crescer, 

pois os jovens vêm buscar conhecimento aqui”. 

  Análise: 

A expressiva  presença e participação do público revelou uma receptividade 
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positiva sobre o modelo descentralizado, as ações e os recursos financeiros 

repassados à região. 

O Conselho de Desenvolvimento Regional  considerado como fator chave 

para o êxito do modelo descentralizado de desenvolvimento regional,  mostrou-se 

respeitado perante todos os presentes. As lideranças políticas municipais que o 

constituem, independentemente de suas siglas partidárias, demonstraram 

igualmente o seu engajamento e aprovação com relação ao modelo descentralizado 

e ações de governo praticadas na região.  

 A recomendação do Diretor de Descentralização para que fosse elaborado 

um plano de desenvolvimento para a região, confirma a constatação de que o Plano 

de Desenvolvimento Regional – PDR de Curitibanos não está sendo considerado. 

A participação e o envolvimento positivo entre as lideranças municipais 

tornou-se visível, evidenciando a integração entre o poder estadual e o municipal 

nesta região.   

A mudança na prática de governar parece ser uma realidade bem consolidada 

na região, na medida em que a alteração no fluxo de decisão e de execução dos 

serviços públicos, agora intermediados pela Secretaria de Desenvolvimento 

Regional e Conselho mostra-se bem assimilada pelos atores envolvidos neste 

processo.  

A homenagem aos conselheiros demonstra que o governo está satisfeito com 

a sua atuação. Isto nos leva a concluir que a fragilidade constatada nos resultados 

dos questionários aplicados, sobre a inexpressiva representatividade popular no 

Conselho, não está sendo observada pelo governo.  

Embora estivessem presentes os conselheiros representantes do comércio, 

da indústria e da universidade, a força política tornou-se bem evidente neste 

seminário, pela presença e ativa participação dos conselheiros representantes do 

poder público estadual e municipal.  

Foram apontados dois fatores principais no resultado positivo da 

descentralização: o fato dos prefeitos não estarem mais se dirigindo à capital para 

buscar soluções para os seus municípios e o fato das decisões estarem sendo 

tomadas, executadas e acompanhadas na própria região, em conjunto com a SDR e 

CDR, valorizando as lideranças municipais e a região como um todo. 
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Em síntese, neste seminário de avaliação da descentralização do governo 

estadual na região de Curitibanos, observou-se que este modelo encontrava-se 

assimilado e aprovado pelos seus participantes.  

 

 

4.3 POSICIONAMENTO DOS ATORES LOCAIS SOBRE O MODELO 

DESCENTRALIZADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Nesta seção serão apresentados os posicionamentos de diversos atores 

locais  sobre o modelo descentralizado de desenvolvimento regional, de acordo com 

as suas diferentes visões e segmentos onde encontram-se inseridos: servidores da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional de Curitibanos; Conselheiros de 

Desenvolvimento Regional; representantes da Sociedade Civil Organizada e 

população em geral, residente nos cinco municípios que compõem a região de 

Curitibanos.  

Foram aplicados 86 questionários, contendo questões baseadas nos objetivos 

definidos para a presente pesquisa. Os resultados desta pesquisa serão 

apresentados a seguir, ressaltando-se que os comentários apresentados foram 

reproduzidos na íntegra. 

 

a) SOBRE O PLANO DE DESENVONVIMENTO REGIONAL DE CURITIBANOS  

 

Questão 1 - As ações do Plano de Desenvolvimento Regional - PDR, estão sendo 

implementadas? 

 

 Posicionamento dos servidores: 

54% dos servidores efetivos responderam (SIM), 38% responderam (NÃO) e 8% não 

têm informações sobre esta questão. 86% dos servidores comissionados 

responderam (SIM). Complementaram suas respostas destacando as seguintes 

ações realizadas na região:    

construção do pólo jurídico;instalação da UFSC em Curitibanos; 
ampliações e reformas nas escolas; pavimentação asfáltica nas 
estradas; ginásio de esportes e aeroporto; incentivos, pró-emprego, 
pesquisas;  conservação ambiental; posto saúde; creches; calçadas 
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nas ruas de São Cristóvão; cultura: Cantando com a Gente; asfalto 
para Frei Rogério; construção casa Octogonal em Frei Rogério; 
calçamento de vias publicas; asfalto Timbó Grande. 

 

 Entretanto, pelos comentários apresentados, verificou-se que há um 

desconhecimento geral por parte dos servidores efetivos e comissionados, sobre o 

PDR: 

[ ...] não tenho informações e nem conhecimento da existência desse 
plano, nem documento que fosse amplamente divulgado, nesse 
formato e com essa expressão. 
[...] não temos um plano regional.  

[...] participamos do Plano de Desenvolvimento Estadual da 

Educação e das audiências públicas. 

[…] não tenho informações específicas do Plano de Desenvolvimento 

Regional, mas trabalho com orçamento e acredito que este é 

conseqüência de um plano anterior. 

 

Posicionamento dos Conselheiros: 

57% dos representantes da sociedade civil e 75% dos conselheiros 

representantes do poder público estadual e municipal responderam (SIM). Da 

mesma forma que os servidores, os conselheiros também destacaram as ações 

realizadas na região, mas sem demonstrar conhecimento sobre o PDR, sendo que 

um deles comentou [...]” não me foi apresentado o Plano de Desenvolvimento 

Regional.” 

Análise: 

Verifica-se que a maioria dos pesquisados tem um boa receptividade quanto 

às  ações realizadas na região. Entre os servidores esta positividade mostra-se 

maior por parte dos comissionados e entre os conselheiros é maior por parte dos 

que representam o governo. Este resultado torna visível que o perfil político dos 

pesquisados tem estreita relação com o seu grau de engajamento com relação às 

ações governamentais. 

Embora se tenha constatado a satisfação com relação às ações realizadas na 

região, observou-se por outro lado, nos comentários apresentados, que o PDR é um 

documento desconhecido dos servidores e conselheiros. 

Um dos objetivos da presente pesquisa foi verificar se o Plano de 

Desenvolvimento Regional – PDR de Curitibanos foi  implementado, pois se entende 

que o êxito do modelo de gestão descentralizado do atual governo depende deste 
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importante instrumento de planejamento, como referência fundamental para alcançar 

o desenvolvimento regional pretendido.  

É importante lembrar que o PDR foi elaborado sob a coordenação do Projeto 

Meu Lugar (PNUD) utilizando-se metodologias de planejamento que buscavam 

transformar regiões fragilizadas social e economicamente, tendo-se como referencial 

o envolvimento e a participação dos atores sociais locais. 

 Conforme consta no Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 

(2005)  vários atores locais participaram das etapas e oficinas de elaboração com 

profundo interesse e conhecimento da região, relatando suas percepções e 

posicionamentos sobre oito áreas relacionadas à vida na região: saúde, educação, 

meio ambiente, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, turismo, 

cultura e lazer, agricultura e segurança pública 

 O desconhecimento sobre o PDR e seu processo de elaboração surpreende, 

pois trata-se de importante documento de referência para o planejamento, 

constituindo-se ferramenta de fundamental importância para o desenvolvimento 

regional preconizado pelo governo catarinense.  

 No Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos consta que todas as 

etapas de sua construção foram realizadas. Contudo, para a sua efetiva 

implementação, o plano deveria ser previamente validado e disseminado pela SDR e 

pelo CDR. 

 Após a elaboração do Plano, o processo de planejamento previa ainda, as 

seguintes etapas metodológicas: a) gestão e implementação do Plano de 

Desenvolvimento Regional, a ser coordenada pelo Conselho de Desenvolvimento 

Regional e b) construção de um sistema de monitoramento e avaliação do PDR. 

Porém, o desconhecimento sobre o PDR nos leva a concluir que o mesmo não foi 

validado e disseminado, tendo-se interrompido portanto este processo de 

planejamento para o desenvolvimento regional. 

 A relevância da função de planejamento é indiscutível para o êxito do modelo 

de gestão descentralizado adotado na atual gestão de governo, que busca 

assegurá-la ao estabelecer inúmeros critérios e dispositivos legais para a sua 

implementação.  
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O Artigo 10º da Lei Complementar nº 381/2007 definiu o Plano de 

Desenvolvimento Regional – PDR  como um dos principais instrumentos de 

planejamento do governo estadual. 

O artigo 76 desta mesma lei, estabeleceu que as SDR deveriam atuar como 

Agências de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de induzir e motivar o 

engajamento, a integração e a participação da sociedade organizada para a geração 

de novas oportunidades de trabalho e renda, promovendo a equidade entre pessoas 

e entre regiões.  

Certamente que as inúmeras ações realizadas na região trazem resultados 

positivos à população dos municípios que a constituem. Contudo, não se pode 

garantir que a sua execução irá proporcionar o desenvolvimento regional pleno e 

equitativo pretendido pelo governo, o que exigiria  a elaboração e efetiva 

implementação de um plano de desenvolvimento para a região. 

O alinhamento entre as ações realizadas com um plano de desenvolvimento 

regional é um requisito básico de planejamento regional.  Contudo, a inexistência 

deste alinhamento tornou-se evidente ao se constatar que, no âmbito do CDR e da 

SDR,  órgãos qualificados como agências de desenvolvimento regional, o PDR 

revelou-se desconhecido. 

 Torna-se importante ressaltar que este plano foi elaborado em escala 

regional, onde a localidade e a região foram vistas sob a nova perspectiva de 

construção do desenvolvimento. A partir da orientação de um organismo 

internacional (PNUD), onde foi utilizado um modelo de desenvolvimento onde o 

processo de planejamento estabeleceu relações entre os grupos locais engajados 

na experimentação social, os quais puderam identificar  as necessidades sociais 

locais.  Os anseios da região e o conhecimento da realidade serviram de base  para 

a construção do diagnóstico, que teve como objetivo viabilizar a elaboração de 

projetos de transformação e melhoria de vida da região.  

 A valorização do desenvolvimento social resultante do conhecimento 

adquirido e da consciência crítica formada entre os atores sociais envolvidos no 

processo de construção do PDR é um fator muito importante, pois fortalece a 

dimensão social que dá sustentação e legitimidade ao processo de desenvolvimento 

regional.  
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b) SOBRE A INTEGRAÇÃO ENTRE AS ESFERAS ESTADUAL E MUNICIPAL 

 

Questão 2 - As atividades desempenhadas pela SDR e CDR fortaleceram a 

integração entre as esferas de governo estadual e municipal?  

 

Posicionamento dos servidores 

81% dos servidores efetivos e 100% dos comissionados responderam (SIM). 

Constata-se um alto nível de positividade, pelos seguintes comentários: 

[…] com certeza, pois o Secretario Regional representa o governador 
e está em constante contato com os prefeitos. 
[…] notório interesse de ambas as partes, convênios, etc... 
[…] pois fazem parcerias para concretizar projetos e muitas 
realizações para a comunidade. 
[…] várias ações que antes eram tratadas separadas agora são 
efetuadas juntas acelerando todo o processo. 

 

Dos comentários apresentados, verificou-se ainda que a atuação do Conselho de 

Desenvolvimento Regional foi fundamental nesta integração entre o poder estadual 

e municipal: 

[…] com certeza tornou-se uma prática supra partidária. Todos lutam 
pelo mesmo objetivo; 
[…] com toda certeza, com a implantação do Conselho, houve uma 
maior integração, pois os municípios estão  mais perto do governo, 
não precisando se deslocar para a capital; 
[…] está havendo um fortalecimento do Conselho e uma grande 
integração na defesa dos interesses da região; 
[…] sim, pois se dá o poder de decisão à comunidade, todos são 
ouvidos e debatem todos os projetos apresentados; 
[…] com certeza, pois as necessidades são apontadas e 
imediatamente  
priorizadas pelo Conselho e pela SDR a sua execução. 

 

Posicionamento dos Conselheiros 

100%  dos conselheiros, tanto dos que representam a sociedade civil como o 

governo, responderam (SIM), complementando com seguintes  comentários: 

[...] os entes federados devem agir de forma integrada, propiciando 
ações pactuadas  
[…] com as reuniões mensais os municípios discutem novas políticas 
públicas voltadas para a região. 
[…] o prefeito tem acesso ao governo com mais rapidez através das 
secretarias regionais. 
[…] sem dúvida aproximou os governantes dos municípios. 
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Análise: 

          Verificou-se a unanimidade entre os conselheiros, tanto dos representantes do 

governo como da sociedade civil, afirmando ter ocorrido o fortalecimento da 

integração entre o poder estadual e municipal a partir da descentralização. Este 

resultado também foi constatado junto aos servidores da SDR, tanto por parte dos 

comissionados como dos efetivos. Dos comentários apresentados, constatou-se que 

esta integração resultou, principalmente, da atuação do CDR. 

 O Conselho é um arranjo entre os atores sociais locais, constituindo-se em 

importante ferramenta para o desenvolvimento regional, pois é um espaço 

democrático que possibilita a participação da sociedade no processo de 

planejamento da sua região  

 Observando-se a composição do CDR de Curitibanos, verifica-se que a 

dimensão política tem forte participação. É indiscutível a importância desta dimensão 

no processo de desenvolvimento regional,  a fim de estimular a participação e o 

fortalecimento das instituições e organização locais para garantir maior efetividade 

ao desenvolvimento regional pretendido, porém, deve-se alertar sobre a 

inexpressiva participação de agentes sociais locais na composição do Conselho. 

              A integração entre o poder estadual e municipal e o fortalecimento da 

dimensão política é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento 

regional, pois é um fator que  viabiliza  a participação social neste espaço, criado 

pelo poder público, onde a população irá aprender a participar, defender e disputar 

seus interesses  e o  Estado, assumir uma postura pró-ativa como prestador de 

serviços públicos.   

 

c) SOBRE A VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE CURITIBANOS  

 

Questão 3 -  O modelo descentralizado, composto pela Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional (SDR) e Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) 

trouxe maior valorização e fortalecimento à região de Curitibanos?  

 

Posicionamento dos Servidores 

92% dos servidores efetivos e 100% dos servidores comissionados responderam 

(SIM),  apresentando os seguintes comentários:  
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[…] muito, pois a região é muito carente e a descentralização realiza 
ações em todas as esferas. 
[...] ocorreu uma união de esforços para se alcançar objetivos que 
realmente promovam o desenvolvimento da região. 
[…] valorizou pelas ações desenvolvidas em parceria; os pedidos 
são feitos e atendidos por estar mais próximos do problema, vendo a 
necessidade real do município. 
[...] além do fortalecimento uma grande integração entre os 
municípios, buscando sempre o melhor para a região. 
[...] porque o município verifica de perto e sabe  quais são as 
prioridades necessárias para o momento. 
[…] única vez que os recursos chegaram realmente na região. 

        Alguns comentários revelam  que a valorização é resultado da atuação política 

na região: 

[…] muito! O envolvimento com os políticos atuais a cidade vem 
crescendo muito, a sociedade é mais participativa nas decisões. 
[…] todos os representantes das diversas entidades apontam para o 
mesmo rumo, de forma a atender a todos. 
 […] vários projetos que antes deveriam ser dirigidos a capital agora 
são efetuados na região e levados com a força política da região. 
[…] com toda certeza, valorizou, fortaleceu e deu mais credibilidade 
ao governo com orçamento próprio para as regionais. 

 

Posicionamento dos Conselheiros 

100% dos representantes da sociedade civil e do governo responderam (SIM) com 

os seguintes comentários: 

[…] estamos gratos com o governador por tantas ações em nossos 
municípios. 
[…] as decisões são rápidas e muitas indústrias estão instalando-se 
na regional. 
[…] o desenvolvimento é discutido entre nós, prefeitos e 
conselheiros. 
[…] o fato de ter aumentado o repasse de recursos e a aplicação 
deste na região. 
[…] de forma indubitável, toda região foi fortalecida, e os dados são 
claros. 
[…] investimentos constantes, UFSC, saúde, educação,IDH. 

 

Posicionamento da população  

70% responderam (SIM), com os seguintes comentários:  

[…] a comunidade  sente-se mais próxima, mais valorizada. 
[…] devido a sentir a presença do Estado mais no município. 
[…] os cidadãos estão mais confiantes. 
[…] o povo está bem feliz da vida, com o colégio, o posto de saúde e 
as estradas da cidade. 
[…] talvez não seja toda. De maneira geral as pessoas sentem o 
governo mais próximo. 
 […] teve aproximação entre município e estado. O município ganha 
atenção do Estado. Não se percebe diferença partidária. 
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[…] relativamente. Parece que o governo está mais presente. A 
gente vê reforma nas escolas, mais recursos para as ruas. O 
Secretário da prefeitura não precisa ir à Fpolis, vai até Curitibanos  e 
tem mais agilidade. 
[…] a gente está mais perto do governo e vice-versa. 
[...] deveria melhorar o atendimento ao cidadão. 

[...] o interior é que produz e está faltando ainda mais. Tem pouca 

vaga emprego, pouca indústria. 

 

Posicionamento da Sociedade Civil Organizada 

75% responderam (SIM) 

Pelos comentários, constata-se mais uma vez, que a valorização da região tem forte 

foco na dimensão política: 

[…] Politicamente  percebe-se hoje um maior desenvolvimento. 
[…] O Secretário e sua influência  trouxe muita contribuição para a 
região. 
[...]  Hoje é mais poder político. 
[...]  Deu uma maior divulgação. Nos bairros a maioria vai apontar 
falhas.  

 

Na visão de alguns, o fortalecimento e  a valorização  regional, não atende toda a 

população: 

[...] O pequeno agricultor não tem recebido mais incentivos. 

[...]Entregamos reivindicações na SDR, mas tivemos que ir à 

SAR/Fpolis. 

[...] Pena que seja muito elitizado. 
 

Análise:  

Verificou-se que a maioria dos resultados e os comentários foram positivos e 

até entusiasmados por parte de todos os segmentos pesquisados, sobre a atual 

prática descentralizada da SDR e do CDR, embora alguns poucos representantes da 

população tenham demonstrado descontentamento: [...]  “o interior é que produz e 

está faltando ainda mais”. Este posicionamento também ocorre entre os 

pesquisados da Sociedade Civil Organizada, quando afirmam que o fortalecimento e 

a valorização da região, não atende toda a população: [...] “o pequeno agricultor não 

tem recebido mais incentivos; entregamos reivindicações na SDR, mas tivemos que 

ir à SAR/Fpolis [...] pena que seja muito elitizado”. 

Os comentários da Sociedade Civil Organizada apontam que a valorização da 

região está  vinculada à dimensão política: [...]”politicamente percebe-se hoje um 
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maior desenvolvimento […]o Secretário e sua influência  trouxe muita contribuição 

para a região […]  Hoje é mais poder político”.  

Com relação à esta questão, faz-se necessário lembrar que na história do 

planejamento regional catarinense, as Associações de Municípios foram as 

precursoras na implantação de ações de apoio aos municípios, congregando 

diversos atores envolvidos na busca do desenvolvimento regional, ou seja, foram 

instituições que, em menor ou maior grau, proporcionaram o fortalecimento das 

micro regiões catarinense. 

Os municípios da região de Curitibanos fazem parte da Associação dos 

Municípios do Alto Rio do Peixe (AMARP), constituída de 19 municípios.  No 

entanto, os cinco municípios que abrangem a região de Curitibanos encontram-se 

atualmente mobilizados em torno da criação de uma nova Associação de Municípios 

que seja mais representativa de sua região.  

Esta mobilização nos leva a concluir que a implantação da SDR e CDR 

aumentou a capacidade de organização das lideranças da região. A integração e o 

fortalecimento regional constatados no resultado da pesquisa,  constitui-se um fator-

chave  para o desenvolvimento da região de Curitibanos, na medida em que vem 

estimulando e mobilizando os seus atores sociais em torno de um objetivo comum 

para a região, a exemplo da criação de sua própria associação de municípios.   

   

d) SOBRE O NOVO ENFOQUE DE PLANEJAMENTO “DE BAIXO PARA CIMA” 

 

Questão 4 - O novo modelo de gestão trouxe um novo enfoque de planejamento “de 

baixo para cima”?   

 

Posicionamento dos Servidores 

73% dos servidores efetivos e 86% dos comissionados responderam (SIM), com os 

seguintes comentários: 

[…] é um modelo maravilhoso. Municípios que nunca tinham sido 
contemplados, hoje pode dizer que existem, foram ouvidos. 
[…] as necessidades de cada região, quem conhece e quem mora no 
lugar e com a participação de prefeitos e demais conselheiros, as 
políticas públicas se tornam realidade e sérias e com apoio que os 
municípios recebem é muito maior. 
[…] podemos cada vez mais fortalecer o envolvimento da 
comunidade. Ainda é cedo. Acredito que  tão logo o modelo seja 
“assimilado” por mais pessoas o desenvolvimento será melhor” 
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[…] sim, porque o nosso governador está mais próximo do povo. 
[…] e inclusive com maior realidade, onde se planeja e executa as 
reais necessidades da região. 
[…] com a SDR elegemos as prioridades e as administramos e de 
outra forma somente aceitamos o que nos era designado. 
[…] sim, especialmente pela participação efetiva do conselho. 
[…] agora as ações partem através das aprovações nas reuniões do 
CDR. 

 

Alguns poucos comentários revelaram posicionamentos diferentes da maioria dos 

entrevistados: 

[…] porém não totalmente,  pois ainda o poder e as decisões são da 
parte de cima. 
[…] é um modelo “de cima para baixo”  mas que está sendo 
aprovado pela comunidade. 
[…] sob esse aspecto, acredito que ainda prevalece o “de cima para 
baixo. 
[…] É incipiente a participação popular na formulação de políticas 
públicas. 

 

Posicionamento dos Conselheiros 

100% dos conselheiros responderam (SIM), tanto os representantes da sociedade 

civil como os representantes do governo. Os comentários foram os seguintes: 

[...] este modelo de gestão é a prova da eficiência e transparência na 

aplicação dos recursos públicos. 

[...] com a vinda da UFSC, projetos e pesquisas para o 

desenvolvimento regional serão elaborados. 

[…] através da população solicitando obras e ações para os seus 

líderes e é votado pelo conselho. 

[…] a união entre os municípios é constante. 

[…] foi muito importante, houve a participação e o incentivo à 

população em geral. 

 

Posicionamento da Sociedade Civil Organizada 

50% dos entrevistados responderam (NÃO); 37%  responderam (SIM) e  12%  

revelaram não ter informações sobre a questão.  

Os comentários negativos foram os seguintes:  

[…] na questão do desenvolvimento a SDR não está contribuindo. 

[...]  na área da agricultura não foi visível. 

[…] talvez precise definir melhor os projetos para buscar os recursos. 
Há demora na tramitação dos projetos. Passa pelo Conselho Gestor. 
[...]  não vi esta motivação de chamar a sociedade para discussão. 
[...] não  percebi mudança. 
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[...] alguma coisa melhorou. Agilizou alguns setores. Porém o custo 
benefício não é positivo. 
[...] o investimento é grande. O SUS é uma vergonha. 

 

Os comentários positivos foram: 

[…] as demandas locais estão mais presentes. As comunidades 
chegam no governo, conhecem os caminhos. 
 […] Algumas pessoas foram muito receptivas para a região. 
 […] O governador vem muito à região. O Secretário da SDR é 
atuante. 
 […] Com certeza. O governador esteve muitas vezes em nossa           
         comunidade. 

  

Análise: 

 

A opinião da maioria dos pesquisados foi positiva, com pequena variação. Os 

conselheiros posicionaram-se com alta positividade, passando para uma satisfação 

menor por parte das organizações civis, que representam em maior peso a 

população rural, revelando existir neste segmento um sentimento de distanciamento 

com relação ao novo modelo descentralizado,  provavelmente pelo fato de não 

estarem se beneficiando diretamente dos serviços e obras públicas,  que têm maior 

visibilidade no meio urbano. 

Os servidores da SDR demonstraram um alto grau de aprovação com relação 

a esta questão, especialmente os comissionados. Entre os servidores efetivos, 

surgiram alguns comentários contrários sobre a atual prática de planejamento, 

comentando ser “de cima para baixo”, e também de ser mínima a participação 

popular na formulação de políticas públicas, embora reconheçam existir aprovação 

geral da sociedade com relação ao modelo adotado. O comentário:“a participação 

popular  nas decisões é mínima”  que converge com um outro comentário: “é 

incipiente a participação popular na formulação de políticas públicas”,  aponta para a 

fragilidade do modelo de gestão descentralizado quanto à participação social. Um  

outro comentário confirma a existência desta fragilidade: “podemos cada vez mais 

fortalecer o envolvimento da comunidade. Ainda é cedo. Acredito que  tão logo o 

modelo seja “assimilado” por mais pessoas o desenvolvimento será melhor”. 

Apesar destes posicionamentos, constata-se que a maioria dos pesquisados 

aprova as atuais práticas da SDR e CDR na região, tendo-se ainda constatando-se 

que a atuação do CDR foi um fator importante neste resultado, pois as reuniões 

sistemáticas que vêm sendo realizadas estreitou o relacionamento entre as 

lideranças políticas, industriais e comerciais da região, que passam a dialogar e 
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decidir conjuntamente, de forma descentralizada,  sobre  as ações e os projetos para 

os seus municípios e região. 

Para o desenvolvimento regional é importante que sejam criados foros de 

consensos em torno de problemas, com representações das empresas, sindicatos, 

organizações comunitárias, organizações não governamentais, instituições de 

pesquisa, dos diversos níveis de administração pública presentes no município, 

visando assegurar o processo participativo na gestão pública.  

Verifica-se que para a maioria dos pesquisados, a atuação do CDR foi um 

fator importante para a aprovação do atual modelo descentralizado. Seus 

posicionamentos revelaram estar existindo uma forte parceria entre poder público 

estadual, municipal e as organizações civis participantes do Conselho. 

  Em que pese a fragilidade identificada quanto à participação popular no 

Conselho,  constata-se que o processo de planejamento está se afastando cada vez 

mais daquela realidade autoritária e centralizadora do passado, quando se institui 

um modelo que possibilita, ainda que não plenamente, uma prática de tomada de 

decisões em conjunto com a comunidade local e regional.  

 

e) SOBRE A ATUAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Questão 5 : Já ouviram falar a respeito do Conselho de Desenvolvimento Regional? 

 

Posicionamento da População 

63% respondeu (SIM) e  23% (NÃO). Comentários apresentados:  

[…] o prefeito e os empresários são meus conhecidos. 
[…] sim, mas não tem informações e não sabe os critérios para a 
escolha. 
[…] sabe que tem reuniões mensais. O conselho que aprova as 
obras. 
[…] as lideranças se reúnem e definem as prioridades do município. 
[…] conhece o prefeito. 
[…] sim, já participei na platéia. 
[…] sim, até participei como convidada. 
[…] sim, sabe que o município tem representante. 
[…] sim, conhece alguns conselheiros mas observa que não há 
diálogo com a comunidade. 
[…] sim, nunca participei porém já ouvi comentários das reuniões. 
[…] participei das reuniões como cidadão. 
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Questão 6 - O Conselho de Desenvolvimento Regional propiciou a participação das 

comunidades locais (Ongs, associações, cooperativas) na formulação e 

implementação das políticas públicas e planos de desenvolvimento para a região? 

 

Posicionamento dos Conselheiros 

71 % dos conselheiros representantes da sociedade civil e 87 % dos representantes 

do governo responderam (SIM). Os comentários apresentados foram os seguintes: 

[...] de uma forma avançada eu represento uma associação. 

[…] através da participação de um membro de cada associação ou 

ONG de cada município. 

 

Posicionamento da Sociedade Civil Organizada 

50% respondeu (NÃO),  25% respondeu (SIM) e  25% não tinham informações 

sobre esta questão. Seus comentários foram os seguintes: 

[…] Não muito. Não há um chamamento muito aberto. 
[…] É mais um cabide de emprego. 
[…] Sim, mas a sociedade não participa muito. Poderia ser mais 
divulgado. 
[…] Eu não sabia da existência.  
 

Questão 7 - Sua organização foi convidada a participar do Conselho de Desenvolvimento 

Regional? 

 

Posicionamento da Sociedade Civil Organizada 

62% respondeu (NÃO), 12 % respondeu (SIM) e 25% não tinham informações a 

respeito desta questão, com os seguintes comentários: 

[…] participa apenas do Conselho de Agricultura. 
[…] nunca ouvi falar. 
[…] eles são muito fechados. São bons, pois conheço alguns. São      
vereadores, CDL, etc... são as mesmas pessoas, eles não vão no 
povo. 
[…] como eles captam a estratégia para ajudar o povo? Pelos 
prefeitos.       
Não muda nada. Não há inclusão social. 

 

Questão 8 - Existe interesse de sua organização em fazer parte do Conselho de 

Desenvolvimento Regional? 

 

Posicionamento da Sociedade Civil Organizada 
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75% respondeu (SIM), 12 % respondeu (NÃO) e 12 % não tem informações a 

respeito. Comentários: 

[...] desde que tenhamos poder de voto. 
[...] dentro da atual filosofia ,não temos interesse pois a SDR não 
tem filosofia de inclusão. 
[...] acho que seria importante a sociedade civil participar das 
discussões. 
[..] sim, até para poder contribuir nesse espaço, para contribuir com 
o desenvolvimento. 
[...] o pessoal tenta ir aos conselhos, mão são um pouco fechados. O 
conceito de desenvolvimento regional não é o mesmo. Somos 
agricultores ecológicos. 
[...] não há vontade política do governo de chamar a população rural. 

 

Análise: 

O resultado da pesquisa revelou que os conselheiros acreditam estar 

propiciando a participação de todos os segmentos da sociedade [...]”através da 

participação de um membro de cada associação ou ONG de cada município”.   

No entanto, os resultados da pesquisa realizada com a Sociedade Civil 

Organizada, que representa a população rural,  revela que existe um distanciamento 

deste segmento com o modelo descentralizado de desenvolvimento regional. O 

mesmo posicionamento é constatado por parte do segmento População, cujos 

comentários também revelam existir fragilidade no diálogo com o CDR . 

 A sociedade civil organizada comenta que o CDR não é muito aberto e não há 

divulgação junto à população. Afirmam também que não foram convidados a 

participar do Conselho e a maioria demonstra interesse em participar do mesmo. Os 

desinteressados em participar justificaram que não acreditam no conceito; ideologia 

ou estratégia de atuação praticada.  

Os Conselhos de Desenvolvimento Regional foram constituídos para serem 

espaços democráticos,  onde todos os segmentos sociais possam ter a oportunidade 

de participar do processo de planejamento da sua região.  

Observando-se a composição do Conselho constata-se que a 

representatividade popular é inexpressiva. Em contrapartida, existe forte 

representatividade política,  pela presença dos cinco prefeitos e cinco vereadores 

municipais; forte representatividade comercial e industrial, pela participação da 

Associação Comercial e Industrial de Curitibanos; Câmara de Dirigentes Lojistas e 

de empresários do setor madeireiro da região, bem como a participação acadêmica 
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da Universidade do Contestado. A participação da comunidade local no Conselho se 

resume apenas ao Conselho Comunitário de Frei Rogério. 

Verifica-se que a representatividade da população rural é inexistente no 

Conselho, apesar da sua importância no processo de desenvolvimento regional. 

Entende-se que sem a participação de todos os segmentos sociais envolvidos e 

representativos da região torna-se inválida a teoria de desenvolvimento local e a 

metodologia de planejamento participativo que se propôs aportar ao modelo de 

gestão descentralizado. 

O predomínio desses segmentos classistas estão fortemente arraigados na 

sua formação social, cuja base está nas propriedades rurais, com predomínio da 

agropecuária e atualmente com os reflorestamentos. Os pequenos produtores rurais, 

cujas áreas de terras vão sendo subdivididas devido as heranças, os assentamentos 

de agricultores sem terra, os reassentamentos de famílias desalojadas pelas 

barragens construídas no Estado eleva o percentual de população que apresenta 

níveis de pobreza – sendo excluída do processo de tomada de decisão e justamente 

suas organizações chocam-se com as organizações classistas de cunho patriarcal, 

latifundiário, acostumadas ao poder, ao mandar e não a sentar e debater, priorizar  

ações de interesse do coletivo. Esta realidade está subjacente ao processo cultural 

cujos resquícios estão presentes na gestão pública.   

Por outro lado, a maioria das propriedades rurais ainda não superou a fase 

em que a lavoura de alho, nos bons tempos, assegurava a renda da propriedade.  

As fartas rendas dessa cultura, fizeram com que o produtor desse  menos 

importância  às demais e atualmente a maioria dos produtores necessita do apoio do 

poder público, de instrumentos de planejamento para um desenvolvimento que traga 

novas opções de produção e garantia de renda para suas famílias. Desta forma, 

independentemente do apoio oferecido pelos  programas e ações do governo 

federal, entende-se  que este segmento deve ter representatividade forte e plena 

participação nas discussões do Conselho de Desenvolvimento Regional. 

 

f) SOBRE A ATUAÇÃO DA SDR DE CURITIBANOS 

 

Questão 9: Foram de alguma maneira beneficiados  pela ação da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional? 
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Posicionamento da População 

57% responderam (SIM); 25% responderam (NÃO) e 10% não tinham informações 

sobre esta questão. Comentários: 

[...]foi direcionado mais verbas para o município do que 
anteriormente. 
[...] Indiretamente. 
[...]pelo colégio que está vindo mais coisas rápidas. Mais reformas e 
manutenção nas escolas. 
[…] a única quadra esportes, o ginásio... tirou os jovens da droga. 
Aqui é sério o problema com drogas. O laboratório de informática 
com internet... 
[…] o mutirão/força-tarefa: atendimento ao cidadão. 
[…] não percebi a diferença. 
[…] na educação e nas obras públicas. 
[…] indiretamente sim. Melhorou porque leva projetos na SDR e não 
é preciso levar à Fpolis. 
[…] com o comércio. Asfalto para Frei Rogério. Aumentou nº 
visitantes na cidade. O aeroporto. 
[…] indiretamente sim. A SDR trouxe discussão sobre 
desenvolvimento regional para mais perto da região, refletindo 
melhor os anseios da população. 
[…] observei melhor gerenciamento pela prefeitura pelo apoio da 
SDR. Mais união para as soluções comuns. 

 

Questão 10 - Qual a sua posição com relação à atuação da Secretaria de 

Desenvolvimento Regional? 

 

Devido à característica subjetiva desta questão, a única opção de resposta oferecida 

foi por meio de “comentários”. 

Posicionamento da População 

[…] apóio a SDR porque trouxe muito entrosamento entre os 

municípios. 

[…] a favor. Foi um bom trabalho. As decisões são locais. 
[…] acho bom. Não vejo ninguém reclamar. 
[…] sou favorável à existência e manutenção, a interiorização do 
desenvolvimento regional  deve ser mantida e aperfeiçoada. 
[…] houve melhorias, muitas obras. Os recursos estão disponíveis na 
região. 
[…]a política foi boa para a cidade  e as obras são executadas 
independentemente de partidos. 
[...] favorável. Englobou vários municípios. Aqui o secretário 
intermedia as solicitações da população da região. 
[...] foi boa, mas ainda ouvimos comentários que é “cabide de 
emprego”.  
[...] nunca ouvi falar que “não é bom”, que “não funciona”. 
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[…] é vantajoso. Está mais perto da realidade da região. Existe um 
governante para cada região. Agora se busca soluções na região. 
[…] achei importante apesar de ter muitos empregados. Tem setores 
com muita gente, ainda assim achei a idéia ótima. Acho que deve 
ficar assim. 
[…] tendo braço forte na região. Temos um acesso mais direto com o 
Secretário. 
[…] acho que veio melhorar, mas não sei quanto custa a folha de 
pagamento. 
[…] foi positivo para a região. Mais acessível para a população pedir 
as coisas. 
 [...] se conhece as pessoas para cobrar as reivindicações. 
[…] sou favorável desde que funcione corretamente. 

 

 

Questão 11 - A Secretaria de Desenvolvimento Regional e Conselho de 

Desenvolvimento Regional têm desempenhado um papel importante para a sua 

organização? 

 

Posicionamento da Sociedade Civil Organizada 

50 % responderam (NÃO);  37% (SIM)  e 12% não tem informações sobre esta 

questão. Os comentários foram os seguintes:  

[…] podiam fazer bem mais. Não é má idéia, mas falta competência. 
[…] na agricultura não tem conhecimento. Tem muita gente, só que 
sem visão 
[…] tem conhecimento mais político-partidário. Não trabalham com o 
povo. 
[…] sim, muitos projetos foram criados e aprovados no Conselho de 
Desenvolvimento Regional. 
[…] não tem conhecimento sobre benefícios concedidos aos 
agricultores. 
[…] não, exceto pelo Programa “Luz para Todos” e “Troca de 
Sementes. 
[…] sim, antes era mais política. O prefeito tem boa visão e o 
Conselho é ativo e procura aplicar bem os recursos. 
[…] através do Fundo de Desenvolvimento Rural foi instalado um 
alambique no assentamento, mas não existe ação da SDR aqui.  
[…] a SDR não está na comunidade. Quando vamos lá nos atendem 
bem, mas não atuam aqui. 

 

Análise: 

 Constatou-se que no segmento da população, a maioria aprova a atuação da 

SDR e sentem-se beneficiados pelas ações realizadas e recursos aplicados na 

região.  

No segmento: sociedade civil organizada, a maioria demonstrou insatisfação 

com relação à atuação da SDR, tendo-se constatado, entretanto, que a insatisfação 
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não se referiu ao modelo descentralizado propriamente dito, mas à forma de atuação 

dos agentes regionais da SDR. Este segmento exige um melhor desempenho da 

SDR, no sentido de haver maior envolvimento com a população e com a realidade 

da região. 

 

g) SOBRE A REDUÇÃO DAS IDAS DOS PREFEITOS À CAPITAL 

 

Questão 12 -  A partir da descentralização, os prefeitos reduziram suas idas à 

Capital, na busca de soluções para os seus municípios? 

 

 Posicionamento dos Conselheiros 

100% dos conselheiros, tanto os representantes da sociedade civil, como do 

governo responderam [SIM], com os seguintes comentários: 

[...] acho que reduziu porém sugiro a retirada da Secretaria da 
Agricultura da Capital e montar no meio oeste – Curitibanos. O litoral 
não  tem praticamente agricultura. Descentralizar. 
[…]todos os recursos do Estado tem que ser liberados pela 
Secretaria Regional. 
[...]a Secretaria Regional tem a obrigação de resolver o que antes era 
feito em  Florianópolis. 
[…] de tal forma que são atendidos em qualquer momento pelo 
Secretário que é representante do governador. 
[...] com as reuniões mensais os prefeitos discutem junto com o 
conselho seus problemas, buscando as soluções. 
[...]o governo ficou mais próximo da comunidade, tendo os 
secretários atribuições importantes, quase equiparadas com o 
governador. 

[...] o Estado ficou próximo dos municípios. 
 

Posicionamento da população 

63% responderam (SIM),17% (NÃO) e 19% não tem informações sobre a questão. 

Os comentários foram os seguintes: 

[…]os problemas estão sendo resolvidos na SDR evitando o 

deslocamento 

[…] os políticos iam todos para lá, agora resolvem tudo aqui. 

[…] através da SDR estão conseguindo mais recursos 

[…] alguma coisa sim. Saúde não. 

[…] deu uma melhorada. Na saúde é mais visível a redução. 

[…] com certeza, as próprias reivindicações são feitas aqui mesmo. 
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[…] tem muito desemprego e evasão nas escolas. 

[…] ficou mais próximo as decisões políticas e administrativas. Ex: os 

orçamentos, a burocracia fica resolvida aqui na região. 

[…] nas consultas da saúde, na faculdade. 

[…] a descentralização é mais de solução e decisões sobre 

planejamento.  

[…] as pessoas vão para o hospital de Lages e Joaçaba. A 
universidade mantém os jovens mas eles saem para buscar 
emprego. 
[…] melhor geração emprego. Melhor educação, universidade. 
[…] continua a migração. 
[…] ainda há ambulâncias na estrada, mas os hospitais estão mais 
equipados. 
[,,,] acho que continua ainda o fluxo para a capital. 

Análise: 

Verifica-se a unanimidade entre os conselheiros, apontando a mudança no 

fluxo de decisão e de execução das ações públicas, como uma realidade bem 

consolidada na região,  construída pela atuação deles próprios e do Secretário da 

SDR, que exerce forte poder de decisão, no papel de representante do governo do 

estado na região. 

Entre a população a maioria admite ter ocorrido uma mudança na prática de 

governar, mas alguns comentários apontam algumas limitações no atual processo 

de descentralização. 

 

h) SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS LOCAIS NOS PROCESSOS DE 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PELO GOVERNO 

 

Questão 13 - As empresas localizadas na região têm participado dos processos 

licitatórios de aquisição de bens e serviços para o governo? 

 

Posicionamento dos servidores 

62% dos servidores efetivos  e 86% dos servidores comissionados responderam 

(SIM), com os seguintes comentários: 

[...]praticamente na totalidade dos processos as empresas 
vencedoras são da região. 
[...]estão satisfeitas de participar e pelo comprometimento dos 
pagamentos sempre em dia. 
[...]90% das contratações  realizadas são com empresas regionais. 
[...] e isso é inovador, pois dá maior chance as empresas locais, 
gerando empregos e desenvolvendo a região. 
[...] poucas, mas sei que outras estão buscando tornar-se aptas para 
participar. 
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[...]as empresas participam e estão satisfeitas com a transparência 
dos processos e do cumprimento com as datas de pagamento. 
[…] todos os processos que passam pelo protocolo trazem  nomes de 
entidades locais. 

 

 Análise: 

De acordo com os servidores,  a maioria dos contratos de aquisição de 

serviços e obras do governo na região são firmados com empresas locais. Os 

comentários apresentados revelam a satisfação e os benefícios gerados para a 

região. 

Os modelos de planejamento contemporâneos vêm dando maior enfoque às 

questões ligadas à geração de emprego e de renda; à diminuição das disparidades 

regionais e interpessoais de renda e às mudanças nos padrões de produção e 

consumo.  

Uma das competências da SDR é promover a mobilização e articulação de 

ações de geração de emprego e renda que estejam integradas com a realidade e 

necessidades locais. Desta forma, criar oportunidade para que empresas locais 

possam prestar serviços e obras ao Estado, é um estímulo à economia local, o  que 

poderá atenuar os desequilíbrios e desigualdades regionais gerados pelo acúmulo 

de vantagens oferecidas à determinadas empresas, geralmente de grande porte e 

de fora da região, em detrimento das pequenas empresas locais.  

 Esta iniciativa do poder público estimula um desenvolvimento regional mais 

equilibrado dentro do território, criando oportunidade para um processo produtivo 

mais difuso e de menor escala,  que possa gerar mais emprego e renda para a 

comunidade local. Além disto, a valorização das empresas locais na prestação de 

serviços públicos ao Estado traz maior aproveitamento dos recursos humanos, 

naturais e financeiros locais. 

 

i) SOBRE A APROVAÇÃO DO MODELO DESCENTRALIZADO  

 

Questão 14 - O  novo modelo de gestão  descentralizado, composto pela Secretaria 

de Desenvolvimento Regional e Conselho de Desenvolvimento Regional foi  

assimilado e aprovado pela população da região de Curitibanos? 

 

Posicionamento dos servidores 
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70% dos efetivos e 100% dos comissionados responderam (SIM), com os seguintes 

comentários: 

[…] acredito que a população, embora ainda não tenha total 

conhecimento da estrutura/teórica, aprova os resultados práticos. 

[…] podemos comprovar isto com o grande número de pessoas que 

participam das reuniões. 

[…] acreditamos que sim, pelas manifestações  de aprovação da 

população. 

[…] sim, mas acredito que ainda é necessário maior divulgação do 

conselho para  melhor entendimento. 

[…] para aqueles que se informam sobre as SDRs sim. Mas ainda há 

muita gente  desinformada sobre o funcionamento e acabam 

desaprovando. 

[…] não tenho muitas informações mas acredito que sim, haja vista o 

contentamento da população com as obras. 

[…] toda população tem conhecimento e embora a prioridade seja 
mais com o físico, acho que com o tempo as coisas vão se acertando 
e a necessidade de se investir no humano com certeza vai 
acontecer. 
[…] sim pois nós vemos as ações se concretizarem ou seja pela 
regional ou com parcerias de municípios vizinhos. 

 

Posicionamento dos conselheiros 

57% dos representantes da sociedade civil e 87% dos representantes do governo 

responderam (SIM). 43% dos conselheiros da sociedade civil e 13% dos 

representantes do governo não têm informações a respeito desta questão. Os 

comentários foram os seguintes: 

[…] toda gestão  que interage com a comunidade é sempre bem 
respaldada. 
[…] nos quatro cantos de santa Catarina só temos bons comentários. 
[…] a população resolve seus problemas na Secretaria. 

 

  Posicionamento da  população 

73% respondeu (SIM). Os comentários: 

[…] uma boa parte já assimilou. Falta mais esclarecimento e 
participação e divulgação dos benefícios conquistados. 
[…] se tivessem assimilado conversariam mais sobre esta 
descentralização. 
[…] hoje está bem presente no seio da comunidade. 
 […] no início a SDR era inoperante. A partir do 2º ano começou a 
dar resultado. 
[…] no inicio a percepção era de “cabide de emprego” pelas disputas 
iniciais pelos cargos. 
[…] assimilaram e aprovaram. Mas precisa ser mais divulgado para a 
população. 
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[..] eu não era favorável achava que não ia funcionar e hoje percebo 
que funciona. 
[…] para Santa Cecilia foi bom. É só fazer o projeto, o prefeito 
manda parao secretariado na regional. Os projetos são aprovados ali 
na SDR. 
[…] falam que é “cabide” mas nunca ouvi falar que não funciona. O 
balanço é positivo. 
[…] a população já assimilou porque á muito divulgada. 
[…] houve uma  certa resistência no início, que seriam mais “tetas”, 
mas elas se mostraram produtivas para a região. 
[…] no começo diziam que era “cabide de emprego” mas agora o 
pessoal está gostando. 
[…] alguém descontente sempre vai ter, mas a maioria pensa que 
melhorou bastante. 
[…] a população instruída assimilou e a menos instruída ainda não. 
[…] já deu tempo para assimilar, pois é bem divulgado. 
 
 

Análise: Será feita em conjunto com a questão seguinte, por serem complementares. 

 

j) SOBRE A CONTINUIDADE  DO MODELO DESCENTRALIZADO 

 

Questão 15 -  Acredita que o atual modelo irá perdurar nas próximas gestões de 

governo? 

 

Posicionamento dos servidores 

85% dos efetivos e 86% dos comissionados responderam (SIM), apresentando os 

seguintes comentários: 

[…] partindo da idéia de que o que dá certo deve ser mantido, 
acredito que perdurará. 
[…] deverá estar sempre em prol da população e foi bom  e aprovado 
pela população. 
[…] é um modelo de gestão que está dando certo portando acredito 
que perdurará. 
[…] tudo depende do partido político que vencer as eleições futuras. 
[…] espero que perdure pois é a maneira dos municípios serem 
ouvidos e beneficiados. 
[…] acho que nenhuma gestão futura terá respaldo para voltar no 
passado e regredir. 
[…] se as ações forem para o lado técnico e não apenas político, 
acredito que perdurará, do contrário deverá acabar, haja visto não 
cumpre a função da descentralização.. 
[…] acredito que sim, pois é eficiente, rápido e atende as 
necessidades de cada região. 
 […] não tem como voltar, seria retrocesso. 
[…] não tem como voltar, todas as regiões do estado foram 
beneficiadas. 
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[…] sim, espero e acredito que este modelo seja irreversível, pois é 
nítido e notório a melhoria de todas as regiões do Estado e devemos  
considerar sempre o avanço dos processos administrativos públicos. 
[…] espero que sim pois esta forma de gestão dá oportunidade de 
atender realmente as necessidades da região.. 
[…] dependendo das próximas gestões, deve continuar com as 
secretarias, ainda mais agora que “engrenou” e anda a todo vapor. 
[…] depois de um governo completamente transparente, 
informatizado e com participação direta nas decisões não é possível 
voltar nos tempos da ´dedocracia´.. 
[…] queria ter certeza que sim, mas não sabemos como vai ser a 
forma de governar do novo governo. 
[…] a descentralização já é uma política de Estado. 
[…] deveria sim, independentemente de partido político, pois o 
modelo está aprovadíssimo. 
 […] particularmente gostaria que continuasse. Mas quem sabe o que 
se passa na cabeça dos próximos gestores? 
[…] considero um modelo viável e apresenta resultados eficazes, 

devendo permanecer a aprimorar-se nas próximas gestões. 
 

Posicionamento dos Conselheiros 

100% dos conselheiros, tanto representantes da sociedade civil como do governo 

responderam (SIM), com os seguintes comentários: 

[…] acredito que sim porque já provou que dá certo, e nós 
precisamos disso. 
[…] esta conquista foi benéfica para todos e precisamos manter. 
Acho que os próximos governos não acabarão com as regiões. 
[…] termina a aglomeração de políticos buscando recursos em 
Florianópolis. 
[…] acho que governo nenhum de partido qualquer deixará de 
continuar a descentralização. 
[…] através deste modelo a região de Curitibanos recebeu  recursos, 
melhorando muito a qualidade de vida da nossa gente.. 
[…] a descentralização deve ser uma política de Estado, e não mais 
de governo,seria o maior erro interromper. 
[…] não só deve ser mantida como expandida para todo o país. 
 

Posicionamento da  população 

73%  respondeu (SIM) 17% não tinham informações sobre essa questão. Os 

comentários foram os seguintes: 

[...] acho que  outro governo vai modificar mas não gostaria que 
mudasse. 
[..] o governo tem que pensar na população. Deve continuar se está 
dando certo. Aperfeiçoar. 
[…] acho uma boa política, sou a favor. 
[…] se está dando certo tem que continuar, sempre melhorando 
algumas falhas. 
[…] em termos de política é bom, embora as criticas existam. Mas 
acho que não volta. Os problemas estão sendo resolvidos na SDR 
evitando o deslocamento. 
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[...] deu certo. Sou contra se mudar. O que dá certo deve ter 
continuidade, independentemente de partido. 
[…] não tem mais como centralizar. Seria um retrocesso. 
[…] acredito que o conselho vai se impôs e vai continuar. 
[…] capaz de entrar a oposição e derrubar. Mas  acho que seria 
difícil pois já está funcionando. Eu pessoalmente acho que deveria 
continuar. 
[…] não tem como não, mas dá para enxugar o pessoal da SDR. 
Tem muita gente, pode ser melhorado. 
[…] acho que seria difícil o modelo ser extinto por completo. Haveria 
uma pressão social se fosse extinta. 
 

Posicionamento da sociedade civil organizada 

62% respondeu (SIM) e 37% não tem informações sobre o assunto. Os comentários : 

[…] mas precisa melhorar a maneira de trabalhar. 
[…] acho que deu certo. Tomara que permaneça. Acredito que 
perdurará nos outros governos. 
[…] se existir mais contato com a comunidade. A idéia é boa. Mas 
não do jeito que está sendo conduzido hoje. 
[...]fortaleceu as regiões. O governador teve essa visão fantástica de 
Governo. 
[…] as comunidades querem que continue. 
[…] seria interessante se a SDR se voltasse mais para a 
comunidade, mas elas não vão nas localidades rurais. 
[…] mas deve melhorar a maneira de  atuar. Não sou contra. Deve 
evoluir de verdade. 
[…] depende do governo que vier. Acredito que traz vantagens. O  
Secretário   

Análise: 

O resultado revela que todos os segmentos pesquisados assimilaram e 

aprovaram o modelo descentralizado, mesmo aqueles que tiveram posicionamentos 

mais críticos com relação às demais questões pesquisadas.  

A assimilação e aprovação do modelo de gestão descentralizado por parte da 

sociedade é um fator muito importante para a sua efetiva implementação, 

possibilitando que o mesmo seja  consolidado e aperfeiçoado.  

Um outro fator positivo resultante desta aprovação é o fortalecimento da 

governabilidade. Governabilidade e governança são aspectos importantes e 

fundamentais para o êxito da administração pública. Um governo tem 

governabilidade quando os seus dirigentes têm os apoios políticos para governar, no 

entanto, pode governar mal se não tiver capacidade de governança.  Um governo 

tem governança quando tem as condições financeiras e administrativas para 

transformar em realidade as decisões que toma. Estes princípios se interagem na 

medida em que, sem governabilidade é impossível governança, mas esta pode ser 

muito deficiente em situações satisfatórias de governabilidade.  
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Quando a sociedade aprova a atuação do governo, fortalece a sua legitimidade 

para governar,  proporcionando-lhe governabilidade.  

Os comentários críticos  e sugestões de mudanças na maneira de trabalhar 

da SDR e do CDR, reclamando maior proximidade com a comunidade/povo, é um 

alerta aos gestores públicos, no sentido de aumentarem a representatividade da 

participação popular,  cuja fragilidade foi apontada em várias questões pesquisadas.  

O comentário  [...] “do jeito que está não traz desenvolvimento regional ”, ratifica a 

necessidade de aperfeiçoamento do modelo de gestão descentralizado, que embora 

esteja disseminado e aprovado,  corre  o risco de não obter êxito quanto ao seu 

principal objetivo: o desenvolvimento regional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As práticas de planejamento público em Santa Catarina acompanham as 

diretrizes e normas gerais estabelecidas pelo governo federal, resultando na 

elaboração e implementação de planos de desenvolvimento predominantemente 

voltados para o setor econômico e a expansão industrial. 

  O primeiro plano de desenvolvimento regional catarinense com o objetivo de 

corrigir os desequilíbrios regionais foi a Política de Desenvolvimento Regional e 

Urbano de Santa Catarina (PDRU) elaborado em 1981 pelo Gabinete de 

Planejamento (GAPLAN) com apoio do governo federal.  

Os objetivos constantes neste plano eram: fortalecer o sistema de 

planejamento; reduzir as disparidades regionais de renda; reduzir o êxodo rural e a 

devastação ambiental; apoiar as micro-empresas industriais e aumentar a 

acessibilidade do oeste catarinense.  

Entretanto, este plano não foi implementado e conseqüentemente seus 

objetivos  não foram atingidos, com exceção dos dois últimos, concretizados através 

da implementação das ações constantes no plano de governo.  

A segunda tentativa voltada ao desenvolvimento regional ocorreu entre 1992 

e 1999, período em que foram elaborados de forma descentralizada, os Planos 

Básicos de Desenvolvimento Regional (PBDR), pelas Associações de Municípios, 

com apoio técnico e financeiro do governo estadual e federal, mais tarde renomeado 

de Plano de Desenvolvimento Ecológico-Econômico (PBDEE), os quais detalhavam 

diagnósticos, propostas, projetos e ações de cada área territorial constituída pelas 

associações de municípios.  

Apesar das boas intenções e dos esforços demandados, constatou-se que os 

os planos não conseguiram implementar a grande parte de suas propostas, pois a 

maioria delas dependia do interesse e da decisão política do governo do estado e do 

governo federal.  

Assim, muitos destes planos caíram no esquecimento ou transformaram-se 

em documentos isolados, sem implementação e acompanhamento efetivos e de 

uma forma geral, o processo de planejamento regional catarinense resultou em 

apenas planos de ações e investimentos sem maior expressão territorial.  
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Em que pese os obstáculos à implementação dos planos regionais, percebe-

se estar havendo uma mudança na forma de elaboração dos mesmos, antes 

centralizada, evoluindo gradativamente para uma prática descentralizada, trazendo 

conceitos mais amplos de desenvolvimento e utilizando metodologias que envolvem 

cada vez mais a participação social em seu processo. 

 O modelo descentralizado em curso, implementado a partir de 2003, constitui-

se a terceira tentativa de desenvolvimento regional, que se diferencia das anteriores, 

pela forte consistência legal, institucional e política envolvidas. 

A consistência legal refere-se às leis complementares e regulamentações que 

estabeleceram detalhadamente uma diversidade de dispositivos e critérios legais a 

serem cumpridos na operacionalização do novo modelo de gestão.  

A consistência institucional caracteriza-se pela criação das 36 Secretarias de 

Estado de Desenvolvimento Regional, com estrutura organizacional e orçamento 

próprio, constituída de titulares com nível hierárquico e poder de decisão iguais aos 

Secretários de Estado Setoriais, qualificados como governadores regionais.  

A consistência política resulta da criação dos 36 Conselhos de 

Desenvolvimento Regional vinculados às Secretarias, constituídos de lideranças 

locais, com poderes de articulação e decisão para elaborar planos e priorizar ações 

e recursos públicos para a região.  

O governo estadual utilizou ainda um instrumento de planejamento 

denominado Projeto Meu Lugar, criado a partir de um acordo firmado com o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A partir de 2005, 

foram elaborados planos de desenvolvimento regional, utilizando-se conceitos e 

metodologias de desenvolvimento local, com a participação dos atores locais na 

definição do futuro de cada uma das regiões, objetivando Transformar Regiões 

Administrativas em Territórios de Desenvolvimento.  

A tentativa de desenvolvimento regional em curso, mobilizou portanto, muitos 

esforços e recursos. Para melhor compreensão deste processo, buscou-se uma  

aproximação com a realidade, observando a experiência do modelo descentralizado 

de desenvolvimento na região de Curitibanos. 

A região de Curitibanos apresenta um índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDH-M) de nível médio (0,76), mas apesar disto, indicadores isolados 

apontam que a sua população está dentro de um quadro de exclusão social. 
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A geração de renda é insuficiente, especialmente para os que vivem na área 

rural, os quais ainda sofrem com a falta de acesso a rede de água potável e rede 

coletora de esgoto e coleta de lixo. Na área urbana esses indicadores são melhores, 

exceto no tocante ao sistema de esgoto que atende apenas 32,6% da população. 

A taxa regional de mortalidade Infantil na região de Curitibanos, de 16,42 

mortes por mil nascidos, está acima do aceitável pela OMS, piorando ainda mais 

quando observam-se os municípios de Santa Cecília (24,48) e São Cristóvão do Sul 

(24,71). 

Quanto à demografia, verificou-se que no período entre 2003 a 2009 houve 

uma mobilização populacional diferenciada entre os municípios: os de maior 

população urbana ganharam população provavelmente vinda das áreas rurais do 

seu próprio município ou de municípios vizinhos; outros tiveram perda populacional, 

como o município de Frei Rogério, essencialmente agrícola, cuja perda populacional 

foi superior a 9%.  

De acordo com o modelo proposto pelo governo catarinense, a correção das 

desigualdades e desequilíbrios regionais depende diretamente da atuação das 

Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e respectivos Conselhos de 

Desenvolvimento Regional. 

No período entre 2003 a 2009 foi possível verificar que a SDR de Curitibanos 

aplicou R$ 31 milhões na região, entre recursos estaduais e federais, para executar 

as inúmeras ações constantes de seu plano plurianual e orçamento. Contudo, o 

valor total aplicado na região, neste mesmo período, foi bem maior, totalizando R$ 

172 milhões.   

Esta expressiva diferença a maior, refere-se aos recursos que não passaram 

pelo orçamento da SDR, tendo seguido outros fluxos, dentre os quais, o atendimento 

das exigências legais federais, ou mesmo pelo fato de algumas empresas públicas 

estaduais ter mantido as suas próprias regionalizações, ou ainda, porque algumas 

atividades foram excetuadas do atual processo de descentralização.  

 Constatou-se que do total de recursos aplicados na região, apenas 18%  

foram intermediados pela SDR de Curitibanos, o que nos leva a concluir que o 

modelo descentralizado em curso não atingiu a sua plenitude quanto à 

descentralização dos recursos. Entretanto, é importante considerar a fala 

governamental, que assegura que nenhum projeto ou ação, convênio, financiamento 
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ou parceria do Estado com o município ou entidade, está sendo executado sem a 

prévia aprovação do Conselho de Desenvolvimento Regional.  

 Na pesquisa de campo, realizada junto aos segmentos e atores locais da 

região de Curitibanos, verificou-se que houve um posicionamento geral bem 

favorável ao modelo descentralizado em curso, destacando-se algumas 

constatações: 

 

Quanto ao Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) de Curitibanos: 

 

Apesar da satisfação geral demonstrada com relação às ações executadas e 

recursos aplicados na região, o PDR revelou-se um documento desconhecido por 

parte de todos os pesquisados.  

É certo que as ações executadas e os recursos aplicados trarão benefícios à 

região de Curitibanos, independentemente de plano, pois se deve considerar que a 

intimidade dos atores locais com a região faz com que se prescinda de diagnósticos, 

substituídos pela vivência e conhecimento dos problemas, como forma de embasar 

a elaboração de ações e projetos para o desenvolvimento regional.  

No entanto, entende-se que o alinhamento entre as ações realizadas com o 

Plano de Desenvolvimento Regional já elaborado é um requisito fundamental para o 

êxito do atual modelo de desenvolvimento regional. Deve-se considerar que no 

processo de elaboração deste plano, que teve apoio de um organismo internacional, 

foram utilizadas metodologias participativas com os grupos locais, os quais 

identificaram as necessidades e anseios da região e o conhecimento da realidade na 

construção do diagnóstico. 

 Deve-se considerar também, que a valorização do desenvolvimento social 

resultante do conhecimento adquirido e a consciência crítica formada entre os atores 

sociais que foram envolvidos neste processo é um fator muito importante para 

fortalecer a dimensão social, responsável pela sustentação e legitimidade ao 

processo de desenvolvimento regional, servindo de contraponto à dimensão política, 

que se mostra bem mais fortalecida neste modelo. 

 A pesquisa demonstra que, mais uma vez, depara-se com um dos maiores 

obstáculos ao desenvolvimento regional, como ocorreu no passado, quando os 

planos caem no esquecimento ou transformam-se em estudos estanques. E o que 
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surpreende é que isto tenha ocorrido dentro de um mesmo período de governo, 

quando o mais comum é ocorrer a interrupção do processo de planejamento nas 

mudanças de gestão dos governos. 

 

Quanto ao fortalecimento e integração entre as esferas estadual e municipal: 

 

Verificou-se entre os conselheiros e servidores que houve um maior 

fortalecimento e integração entre o poder estadual e municipal.  

Constatou-se que foi consolidado um espaço de integração e diálogo entre as 

lideranças mais representativas da região. Este fortalecimento da dimensão política 

como resultado da integração entre o poder estadual e municipal é uma etapa 

fundamental no processo de desenvolvimento regional, pois é a partir desta 

dimensão que o poder público viabiliza a participação social neste espaço, onde a 

população poderá aprender a participar,  defender e disputar os seus interesses. 

   

Quanto à valorização e fortalecimento da região de Curitibanos: 

 

Verificou-se um alto índice de constatação por parte de todos os segmentos 

pesquisados sobre a valorização e fortalecimento da região, devido ao incremento 

de ações e recursos aplicados, e um maior envolvimento e atuação por parte das 

lideranças políticas da região 

No segmento População, embora poucos tenham demonstrado 

descontentamento, a grande maioria dos entrevistados percebeu maior valorização 

e fortalecimento da região, sentindo maior presença e proximidade do Estado no 

município.  

No segmento da Sociedade Civil Organizada, da mesma forma, a maioria  

afirmou que percebeu ter ocorrido maior valorização na região, sob a ótica da 

dimensão política. Para outros deste mesmo segmento, o fortalecimento e a 

valorização regional é elitizado e não atende toda a população, principalmente o 

agricultor. 
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Quanto à existência de um enfoque de planejamento “de baixo para cima”: 

 

A maioria dos segmentos pesquisados respondeu positivamente, afirmando 

que agora estão sendo ouvidos e que as necessidades do lugar e da região estão 

refletindo a realidade através das políticas públicas.  Alguns servidores foram mais 

cautelosos sobre esta questão, afirmando que ainda não está totalmente 

participativo e deve ser aperfeiçoado. Outros afirmaram que o poder e as decisões 

ainda são “de cima para baixo”, mas que está sendo aprovado pela comunidade, 

embora ainda seja incipiente a participação popular na formulação de políticas 

públicas. 

 Entre os conselheiros, este modelo de gestão foi considerado eficiente e 

transparente na aplicação dos recursos públicos, onde a população solicita as obras 

e ações, que são encaminhadas ao Conselho.para apreciação e votação. 

 No segmento: Organizações Civis, as opiniões ficaram divididas. Os 

comentários positivos afirmam que as demandas locais estão mais presentes e que 

as comunidades chegam no governo. Os comentários negativos referem-se à área 

da agricultura, que se sente mais distanciada e não é chamada para discussão. 

Constatou-se que para a maioria dos pesquisados, a atuação do Conselho de 

Desenvolvimento Regional foi fundamental na aprovação do modelo 

descentralizado, revelando-se a existência de uma parceria entre o poder público 

estadual, municipal e as organizações civis que constituem o Conselho. 

Para o desenvolvimento regional, é fundamental que sejam criados foros de 

consensos em torno de problemas, com representações de empresas, sindicatos, 

organizações comunitárias, organizações não governamentais e instituições de 

pesquisa presentes na região, visando assegurar o processo participativo na gestão 

pública.  

 Em que pese a fragilidade identificada quanto à incipiente participação 

popular no Conselho, constata-se que o processo de planejamento público 

catarinense viabiliza uma prática de tomada de decisões conjunta com a região, 

distanciando-se da antiga realidade autoritária e centralizadora do passado. 
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Quanto à atuação do Conselho de Desenvolvimento Regional: 

 

Verificou-se que a maioria da população já tinha ouvido falar ou conheciam os 

prefeitos ou vereadores que constituem o Conselho. No entanto, mais uma vez 

alguns comentários evidenciaram que não há participação significativa da população 

nas reuniões. Alguns sabem que as lideranças se reúnem e definem as prioridades 

do município, conhecem alguns conselheiros, mas no entanto alguns afirmam que 

não há diálogo com a comunidade. 

Perguntando aos conselheiros se estariam propiciando a participação das 

comunidades locais na formulação e implementação das políticas públicas e planos 

de desenvolvimento para a região, a maioria respondeu afirmativamente, através da 

participação das várias instituições representantes do Conselho.  

No entanto, para os representantes da sociedade civil pesquisada, as 

opiniões ficaram divididas, afirmando que não há um chamamento muito aberto e 

que a  sociedade não participa muito.  

Perguntando a este segmento, se teriam interesse em fazer parte do 

Conselho,  a maioria dos entrevistados respondeu positivamente, considerando 

importante a sua participação nas discussões para contribuir com o desenvolvimento 

regional. 

Os que demonstraram desinteresse em participar do Conselho, comentaram 

que o conceito de desenvolvimento regional não é o mesmo dos agricultores e que 

não há interesse pois não existe uma “filosofia de inclusão.”  

 Assim, constatou-se que, se por um lado os conselheiros acreditam estar 

propiciando a participação social, por outro, entre os entrevistados da sociedade 

civil, que representam a população rural, revelou-se a existência de um 

distanciamento deste segmento com o Conselho.  Isto também foi observado junto 

ao segmento da população, os quais revelaram existir uma deficiência no diálogo do 

Conselho com a população. 

 Ao observarmos a composição do Conselho, pode-se verificar que a 

representatividade popular é de fato inexpressiva. Em contrapartida existe uma forte 

representatividade política, pela presença dos cinco prefeitos e cinco vereadores 

municipais. Existe também a representatividade comercial e industrial, pela 

participação da Associação Comercial e Industrial de Curitibanos, da Câmara de 
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Dirigentes Lojistas e de empresários do setor madeireiro da região. Existe ainda a   

representação científica, da Universidade do Contestado, de fundamental 

importância para o processo de desenvolvimento da região de Curitibanos.  

Contudo, entende-se que sem a participação da população rural e demais 

representantes de grupos sociais, especialmente os mais fragilizados, torna-se 

inválida a teoria e a metodologia de planejamento participativo que se propôs aportar 

ao modelo descentralizado de desenvolvimento regional, através da parceria firmada 

com o PNUD e o Projeto Meu Lugar. 

 

Quanto à atuação da Secretaria de Desenvolvimento Regional 

 

Perguntando à população, se foram de alguma maneira beneficiados pela 

ação da SDR, a maioria respondeu positivamente, especialmente devido às ações 

realizadas e os recursos aplicados na região. São favoráveis à sua existência e 

manutenção e sugerem o aperfeiçoamento. Aprovam a  intermediação do Secretário, 

em sua função de “governante da região” lugar onde “se conhecem as pessoas para 

cobrar as reivindicações.” 

Entretanto, junto à sociedade civil organizada, a maioria mostrou-se 

insatisfeita, afirmando que podiam atuar melhor, pois tem muitas pessoas “sem 

visão”, prevalecendo apenas com conhecimento político-partidário. Afirmam que a 

SDR “não trabalha com o povo” e que “não está na comunidade”. 

Assim, no segmento: população,  constatou-se que a maioria é favorável e  

sentem-se beneficiados pela atuação da SDR.  

Contudo, a  maioria dos representantes da sociedade civil organizada sente-

se insatisfeita, não com o modelo descentralizado propriamente dito, mas com a 

forma de atuação da SDR. Verificou-se uma cobrança por parte deste segmento,  de 

uma postura de maior envolvimento com a população e com a realidade regional. 

 

Quanto à participação das empresas locais nos processos licitatórios de 

aquisição de bens e serviços para o governo: 

 

Verificou-se que os contratos de aquisição de serviços e obras do governo na 

região estão sendo firmados, preferencialmente, com empresas locais, sendo  
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considerado  inovador e possibilitando a geração de empregos e desenvolvimento  

para a região. 

Criar oportunidades para que as empresas locais possam prestar serviços e 

obras ao Estado, é um estímulo à economia local, atenuando desequilíbrios e 

desigualdades gerados pelo acúmulo de vantagens oferecidas à determinadas 

empresas, que são geralmente de grande porte e de fora da região, em detrimento 

das pequenas empresas localizadas na região.   

 Para o desenvolvimento regional, é fundamental que sejam criadas  

oportunidades de um processo produtivo mais difuso e de menor escala, que 

agregue maior valor aos produtos e que possa gerar mais emprego e renda para a 

comunidade local. 

 

Quanto à aprovação e continuidade do modelo descentralizado  

 

A pesquisa revelou que em todos os segmentos, a maioria aprovou o modelo 

descentralizado em curso, mesmo naqueles cujos posicionamentos foram mais 

críticos com relação a algumas questões específicas pesquisadas.  

Um aspecto importante nesta aprovação foi o fortalecimento do poder público e 

portanto, de sua governabilidade, que acontece quando a sociedade aprova a 

atuação do governo e fortalece a sua legitimidade para governar. 

Os comentários críticos e sugestões de mudanças quanto à forma de atuação 

da SDR e do CDR, reclamando maior proximidade com a população e maior 

participação popular, é um alerta aos gestores públicos, no sentido de viabilizarem 

maior proximidade com a população e representatividade no conselho, tendo sido 

esta fragilidade recorrente em algumas questões pesquisadas.   

Alguns comentários refletiram a necessidade de um aperfeiçoamento deste 

modelo, pois embora tenha sido constatada a sua consolidação e aprovação, corre-

se o risco de que não atingir o seu principal objetivo, de promover o 

desenvolvimento regional. 

Neste sentido, sugere-se que o Conselho de Desenvolvimento Regional deve 

permitir um espaço de maior sinergia entre o poder público e a sociedade, 

contemplando a participação dos agricultores e demais segmentos representativos 

de grupos sociais locais. 
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Observou-se que na constituição do Conselho, existe uma interlocução com 

segmentos que fortalecem as classes dominantes da região. Porém, a  busca do 

desenvolvimento regional deve levar em conta que não pode mais haver 

predominância de interesses individualizados sobre o território e a sua população. 

Observou-se que ainda ocorre o predomínio dos segmentos classistas,  

relacionados na  formação social da região,  cuja base está nas propriedades rurais, 

com predomínio da agropecuária e atualmente com os reflorestamentos. Os 

pequenos produtores rurais, cujas áreas de terras vão sendo subdivididas devido às 

heranças, os assentamentos de agricultores sem terra, os reassentamentos de 

famílias desalojadas pelas represas construídas no Estado, eleva o percentual de 

população que apresenta níveis de pobreza, sendo excluídas do processo de 

tomada de decisão. 

Os pequenos produtores rurais necessitam de apoio do poder público e de 

instrumentos de planejamento para um desenvolvimento que traga novas opções de 

produção e garantia de renda para suas famílias.  

Desta forma, independentemente do apoio oferecido pelos programas e 

ações do governo federal, entende-se que este segmento deve ter 

representatividade forte e plena participação nas discussões do Conselho de 

Desenvolvimento Regional de Curitibanos. 

 Cabe ao poder público, um esforço neste sentido, utilizando estratégias de 

envolvimento popular que resulte em um maior fortalecimento da dimensão social 

neste processo, como contraponto ao fortalecimento da dimensão política, 

constatada na presente pesquisa. 

 Outra questão importante relativa ao processo de descentralização em curso 

refere-se à missão das SDRs, que devem induzir e motivar o engajamento, a 

integração e a participação da sociedade organizada para implementar políticas 

públicas e instrumentos de desenvolvimento econômico sustentável para a geração 

de novas oportunidades de trabalho e renda, promovendo a equidade entre pessoas 

e regiões. 

Constatou-se que a criação das SDR desconsiderou algumas experiências de 

desenvolvimento regional já institucionalizadas e que são referências em Santa 

Catarina. Isto gerou algumas críticas por parte de estudiosos, que sinalizaram para a 

institucionalização “de cima para baixo” das SDRs, em detrimento das formas de 
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cooperação existentes em nosso Estado, que desenvolvem suas ações mesmo sem 

apoio formal do governo 

 

 A capacidade de engajamento e integração das SDR exigirá um esforço 

coletivo de articulação com as demais formas institucionalizadas, como as 

Associações de Municípios, Fóruns de Desenvolvimento e Agências de 

Desenvolvimento Regional, que já têm uma experiência concreta em prol do 

desenvolvimento regional e local. 
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ANEXO 

 

ESTRUTURA DAS ENTREVISTAS 

 

Segmento: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 

 

1. As ações constantes no Plano de Desenvolvimento Regional de Curitibanos estão sendo 

implementadas? 

 

2. Existe um sistema de acompanhamento e avaliação do Plano de Desenvolvimento de 

Desenvolvimento Regional de Curitibanos? 

 

3. A estrutura física e de pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 

está adequada para que as suas funções sejam satisfatoriamente desempenhadas? 

 

4. Os recursos orçamentários e financeiros da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 

Curitibanos são suficientes para que as suas funções sejam satisfatoriamente 

desempenhadas? 

 

5. As atividades desempenhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e respectivo 

Conselho fortaleceram a integração entre as esferas estadual e municipal? 

 

6. O modelo de gestão descentralizado, composto pela Secretaria de Desenvolvimento 

Regional de Curitibanos  e respectivo Conselho, valorizou e fortaleceu a região de 

Curitibanos? 

 

7. Este modelo de gestão descentralizado, trouxe um novo enfoque de planejamento para o 

desenvolvimento regional, “de baixo para cima”? 

 

8. Este modelo priorizou a implementação de políticas públicas visando o desenvolvimento 

dos municípios mais fragilizados? 

 

9. As empresas localizadas na região de Curitibanos estão participando dos processos 

licitatórios de aquisição de bens e serviços para o governo? 

 

10. A descentralização transformou a antiga prática de decisão centralizadora de governar, 

em uma nova forma de gestão descentralizada e compartilhada? 

 

11. O modelo de gestão descentralizado composto pela Secretaria de Desenvolvimento 

Regional e respectivo conselho foi assimilado e aprovado pela população da região de 

Curitibanos? 

 

12. Considera que este modelo perdurará nas próximas gestões administrativas do Estado? 
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Segmento: Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos 

 

1 As ações do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) estão sendo implementadas? 

 

2 As atividades desempenhadas pela SDR e CDR fortaleceram a integração entre as 

esferas de governo estadual e municipal? 

 

3 O modelo descentralizado, composto pela SDR e CDR trouxe maior valorização e 

fortalecimento para a região de Curitibanos? 

 

4 O modelo de gestão trouxe um novo enfoque de planejamento “de baixo para cima”? 

 

5 O CDR propiciou a participação das comunidades locais (Ongs, associações, 

cooperativas) na formulação e implementação das políticas públicas e planos de 

desenvolvimento para a região? 

 

6 A partir da descentralização, os prefeitos reduziram suas idas à Capital, na busca de 

soluções para os seus municípios? 

 

7.O fato dos prefeitos da região não fazerem parte da aliança partidária do governo 

estadual, teria prejudicado ou limitado o repasse de recursos para a implementação de 

projetos e ações na região? 

 

8.O novo modelo de gestão descentralizado, composto pela Secretaria de Desenvolvimento 

Regional e Conselho de Desenvolvimento Regional foi assimilado e aprovado pela 

população da região de Curitibanos? 

 
9.Acredita que o atual modelo irá perdurar nas próximas gestões de governo? 

 

 

 

Segmento: Sociedade Civil Organizada 

 

 

1.A Secretaria de Desenvolvimento Regional e Conselho de Desenvolvimento Regional vêm 

desempenhando um papel importante para o desenvolvimento da região de Curitibanos? 

 

2. Sua organização foi convidada a participar do Conselho de Desenvolvimento Regional? 

 

3. Sua organização participa do Conselho de Desenvolvimento Regional? 

 

4. Existe interesse de sua organização em fazer parte do Conselho de Desenvolvimento 

Regional? 
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5. O Conselho de Desenvolvimento Regional tem motivado a participação da comunidade 

local na discussão e implementação de projetos e ações de desenvolvimento regional? 

 

6.A partir da descentralização, percebe se o governo está mais próximo do cidadão? 

 

7. Existe interesse da comunidade local em participar do processo de desenvolvimento 

regional? 

 

8. Existe interesse da comunidade local em participar do processo de desenvolvimento 

regional? 

 

9..A partir da descentralização, percebe-se um novo enfoque de desenvolvimento regional 

“de baixo para cima”? 

 

10.A descentralização valorizou a região de Curitibanos? 

 

11. Acredita que a descentralização poderá consolidar em uma nova cultura organizacional 

no Estado? 

 

12. Acredita na continuidade do atual modelo descentralizado na próxima gestão de 

governo? 

 

 

Segmento: População 

 

 

1.Sabe onde fica ou já ouviu falar da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 

Curitibanos? 

 

2. Foi de alguma maneira beneficiado pela ação da Secretaria de Desenvolvimento Regional 

de Curitibanos? 

 

3. Percebeu maior presença do governo do Estado em sua região, por meio de obras ou 

serviços públicos? 

 

4. Já ouviu falar da atuação do Conselho de Desenvolvimento Regional de Curitibanos? 

 

5. Conhece alguém que participa deste Conselho? 

 

6. Participa de alguma associação, cooperativa ou outra organização não governamental 

que poderia participar deste Conselho? 

 

7. Tem participado de reuniões, audiências públicas que tratam de políticas públicas ? 

 

8. Percebeu se a população da região de Curitibanos se sente mais valorizada e fortalecida 

a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional  e Conselho de 

Desenvolvimento Regional? 
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9. A partir da descentralização, você acha que reduziu as idas das pessoas à capital, uma 

vez que encontram soluções para os seus problemas na região? 

 

10.Qual a sua posição com relação à Secretaria de Desenvolvimento Regional de 

Curitibanos? 

 

11.Considera que este modelo perdurará nas próximas gestões administrativas? 

 

12.O modelo de gestão descentralizado composto pela Secretaria de Desenvolvimento 

Regional e respectivo conselho foi assimilado e aprovado pela população da região de 

Curitibanos? 


