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O crescimento acelerado e desordenado, sobretudo os municípios localizados na 

faixa litorânea brasileira tem acarretado em problemas comuns a todas as cidades, sejam 

elas de grande, médio ou pequeno porte. A participação popular no planejamento e na 

gestão urbana vem se apresentando como uma possibilidade de encarar os graves 

problemas que as cidades vem enfrentando desde as últimas décadas do século passado. 

Itajaí, município de porte médio do litoral catarinense, apresenta problemas similares ao de 

outras cidades brasileiras, como a segregação sócio-espacial e a baixa qualidade de vida. 

Diante disso, através de pesquisa in loco na periferia urbana, pesquisas bibliográficas e 

discussões com articuladores de vários modelos de democracia participativa, buscou-se 

desenvolver estratégias de planejamento e gestão urbana com participação comunitária 

para Itajaí, visando corroborar com os tradicionais métodos de orçamento participativo, 

somando o planejamento a médio e longo prazo, com as ações pontuais de curto prazo. 

Inclusão social, cidadania, reforma urbana e autonomia, são princípios implícitos no plano 

de participação popular proposto, criando uma rede de cooperação entre a sociedade local. 

Torna-se indissociável a participação questões como inclusão e cidadania, conquistas ainda 

virtuais em um país com tantas diferenças e segregações quanto o Brasil. Esta pesquisa 

cumpre o papel de instigar os representantes da sociedade civil organizada, os governantes 

e a comunidade como um todo, na busca da ampliação da democracia, da inclusão social e 

do desenvolvimento urbano. 

Palavras-chave: Planejamento e Gestão Urbana. Democracia Direta. Cidadania 

1. INTRODUÇÃO. 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

 A participação popular na gestão urbana tem se tornado nos últimos anos, um 

instigante tema de pesquisa para diversas áreas das ciências sociais, entre elas as ciências 

políticas, a geografia e a arquitetura e urbanismo. Desde 1996 um grupo de pesquisadores 

da UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, em conjunto com a Prefeitura Municipal de 

Itajaí, realizaram uma pesquisa referente às periferias urbanas do referido município. 

                                                 
1 fsanjos@terra.com.br Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI 
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 No desenvolvimento destes trabalhos, destacou-se a área Centro-Oeste, 

denominada atualmente Bairro Cidade Nova, como um objeto síntese para as pesquisas 

sócio-espaciais. Este espaço, produzido de forma rápida e ocupado recentemente, se 

destaca pela forte atuação do poder público, tanto na regulação da ocupação, quanto na 

própria produção da área, com a implantação de vários conjuntos habitacionais de baixa 

renda. Desta forma, o bairro se torna o retrato do surgimento e crescimento das periferias 

nas cidades médias catarinenses. 

 Percebeu-se nesta pesquisa, que a atuação do Estado, nas três esferas de poder, se 

mantém como elemento de destaque para a consolidação da ocupação da área. Para 

desvendar-se as facetas que a área de estudo apresenta, estudou-se Itajaí como todo e 

suas inter-relações. Assim, o município como pólo regional importante, e principalmente 

como cidade portuária, sofre interferências diretas do processo de mundialização, refletidos 

nas relações sócio-espaciais de forma evidente. 

 Com os problemas urbanos vivenciados nos últimos anos e a visível falta de 

respostas da forma tradicional de gestão urbana, aliados ao advento da globalização e as 

mudanças de paradigmas que o cenário político nos revelou, considera-se de extrema 

importância a participação mais efetiva da comunidade nas tomadas de decisões referentes 

à gestão de seu espaço de convívio. Desta forma, a sustentabilidade de vida e cidadania 

nos conglomerados urbanos está intimamente ligada a uma mudança de visão dos atuais 

gestores públicos, substituindo uma visão mecanicista por uma visão sistêmica, onde a 

descentralização das decisões e a idéia de rede no espaço urbano sejam pontos de partida 

e chegada. De encontro com este pensamento, o Estatuto da Cidade reforça a necessidade 

de se definir diretrizes de regulamentação urbana, na direção de uma cidade mais 

eqüitativa, sustentável e democrática. 

 Esta pesquisa buscou estabelecer estratégias de gestão urbana participativa para o 

município de Itajaí, levando em consideração o seu papel geopolítico de extrema 

importância na reorganização dos espaços capitalista no séc. XXI. Contudo, este trabalho 

não tem a intenção de ser um produto acabado, ou uma espécie de “manual de implantação 

de gestão participativa”, mas sim dar diretrizes para que a comunidade, em todas as suas 

instancias, encontre ao longo dos anos, o processo ideal de democracia participativa. 

 Neste sentido, esta pesquisa cumpre o papel de contribuir para o debate no meio 

acadêmico e corroborando com outras pesquisas, e ampliando as discussões sobre 

cidadania e participação popular neste inicio de novo século. 
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1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA. 

 O processo de urbanização das cidades no Brasil, especialmente nas regiões sul e 

sudeste, tem desencadeado grandes problemas para os gestores urbanos. O Brasil tornou-

se predominantemente urbano, chegando ao fim do século passado, segundo o censo de 

2000, com 81% da população vivendo nos centros urbanos. 

 A baixa qualidade de vida facilmente identificada nos centros urbanos, ao mesmo 

tempo é resultado e reflexo imediato deste crescimento desordenado. Esse processo foi 

reforçado por políticas urbanas equivocadas e pelo paradigma adotado pelos gestores 

públicos, nos últimos anos, quando se acreditava que o crescimento econômico em si traria 

a qualidade de vida. Este pensamento deixou conseqüências desastrosas às cidades, 

emergindo problemas como o desemprego, a favelização, a degradação de espaços, e 

tantos outros, que são hoje cada vez mais evidentes. 

 O crescimento econômico acabou acontecendo em alguns períodos, mas a 

distribuição dos ganhos deste crescimento tem sido feita de forma excludente. Com o 

retorno da soberania do voto e da democracia no estado brasileiro, a disputa pelo poder 

político tornou-se mais pluralizado, possibilitando a emergência de uma nova elite dirigente 

comprometida com novas formas de utilização dos recursos públicos. Assim, ocorreu a 

transição de um modelo centralizador e todo poderoso de administração pública, para outro, 

em que a descentralização e a participação da sociedade aparecem como estratégia para 

uma gestão pública em maior sintonia aos anseios da comunidade. A disputa mais 

equilibrada no plano descentralizado possibilitou ao cidadão não apenas participar de forma 

ativa das resoluções dos problemas de sua comunidade, mas também vislumbrar uma real 

possibilidade de chegar ao poder efetivo. Os movimentos sociais no Brasil passaram de 

simples contestadores das ações do Estado autoritário para reivindicadores da participação 

direta da sociedade em instâncias decisórias das políticas setoriais, além de disputar o 

poder em espaços onde a competição pode ser mais democratizada, e as condições de 

operar as reformas pretendidas tornara-se mais concretas. Este ímpeto renovador não se 

constitui em monopólio da esquerda, sendo também incorporado e reconhecido por 

importantes lideranças da oposição liberal-democrática e do antigo regime militar. 

 Com esta significativa mudança estrutural e política e com a descentralização das 

medidas, se inicia, na segunda metade da década de 80, de forma mais significativa em 

várias cidades brasileiras, um processo de participação popular mais amplo. Destacamos a 

cidade de Porto Alegre, com um exemplo concreto, que com o programa de orçamento 

participativo tem alcançado resultados satisfatórios, sendo alvo de estudos de várias 

instituições e servindo de base e exemplo para diversas cidades no mundo inteiro. 
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 Neste processo, a participação consciente, organizada e crítica de setores da 

sociedade é fundamental. O exercício da cidadania no seu sentido mais amplo, a formação 

de uma consciência critica e o aprofundamento da politização dos problemas urbanos em 

função da explicitação dos interesses, parecem os principais legados que a participação 

popular na gestão urbana pode oferecer para a consolidação da democracia no Brasil, 

democratizando assim tanto o Estado como a Sociedade Civil. Seguindo esta tendência de 

fortalecimento da democracia e principalmente da função e força dos municípios neste 

processo, no ano 2000, foi promulgada a lei nº 10.257 de julho de 2001, denominado 

“Estatuto da Cidade” e no atual governo, pela primeira vez no Brasil, foi criado o Ministério 

das Cidades, que apesar de ser muito criticado pela grande mídia, deverá se transformar em 

um importante vetor de desenvolvimento dos municípios em todo o país. 

1.3. A OBJETIVAÇÃO DO ESTUDO 

 O município de Itajaí é a cidade pólo da microrregião da foz do Rio Itajaí Açu, que 

pela classificação do IBGE (SANTA CATARINA 1991)3, é composta por outros dez 

municípios, a saber: Balneário Camboriú, Navegantes, Camboriú, Porto Belo, Itapema, 

Ilhota, Piçarras, Luiz Alves, Bombinhas e Penha. 

A microrregião em questão apresenta um alto índice de crescimento populacional (um dos 

mais altos do Estado), da ordem de 2,2% ao ano, ligado diretamente à atração de pessoas 

provenientes de áreas agrícolas decadentes do interior catarinense, e do movimento 

populacional intercidades, tornando-se uma das áreas de mais alta densidade demográfica 

de Santa Catarina. 

 A indústria, o comércio e os serviços são suas principais atividades econômicas, 

normalmente ligadas ao Porto. Como município pólo, Itajaí, tem sua economia baseada nos 

setores: secundário (industria) e terciário (comercio varejista, atacadista e serviços). 

 Em relação às taxas de crescimento populacional, percebe-se que mesmo Itajaí 

tendo sofrido uma redução de 3,4 % ao ano, na década de oitenta, para 2,4% ao ano, na 

década de noventa, ainda permanece com uma taxa bem superior a média catarinense. Nos 

últimos 30 anos, Itajaí teve um crescimento demográfico da ordem de 131%, e 

conseqüentemente seu espaço urbano vem sendo ampliado muito rapidamente, ocupando 

áreas disponíveis, no caso as planícies dos Rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim, e proporcionado 

pelo seu relevo plano, teve seu crescimento de forma horizontal. Este crescimento delineou-

se a partir do núcleo urbano central, situado a margem esquerda do rio Itajaí-Açu, próximo a 

sua foz. 

                                                 
3 SANTA CATARINA, Secretaria de Estado da Coordenação Geral e Planejamento, Atlas Escolar de 
Santa Catarina, Rio de Janeiro Aerofoto Cruzeiro, 1991.    
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 O rio Itajaí-Açu serve como uma barreira natural para a ocupação da margem direita. 

As serras ao Sul a Sudeste impedem o desenvolvimento para aquelas áreas. Diante disso, o 

crescimento dá-se nas direções Sudoeste, Oeste e Nordeste. 

 Como cidade-portuária, Itajaí impõem-se como protagonista central, junto com as 

demais cidades-portuárias, do processo de globalização que se apresenta nos dias de hoje. 

Desenvolvendo novas competências no papel econômico central, as praças portuárias, além 

do transporte e passagem de inúmeros fluxos de cargas e mercadorias, também e, 

sobretudo captam trocas de informações, colocando, com estes cruzamentos de dados 

materiais e imateriais, as cidades portuárias em posição privilegiada de coordenação da 

interface dos mercados regionais com a mundialização. 

 Com a produção mundializada, dispersa em vários centros de fabricação a circulação 

tende a se regionalizar, tornando o papel geopolítico da cidade portuária de grande 

importância, sendo estas protagonistas essenciais dessa reorganização capitalista do 

espaço. 

 Itajaí é uma cidade-portuária no sentido pleno do termo, pois nela o porto é seu o 

maior instrumento de desenvolvimento, e é ainda uma empresa mundial, que necessita das 

competências imateriais das cidades para captar as subjetividades das demandas, podemos 

afirmar que além da infra-estrutura, a gestão do porto deve estar em sintonia com a gestão 

da cidade. 

2. CIDADE E PARTICIPAÇÃO 

2.1. CIDADANIA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E INCLUSÃO SOCIAL. 

 No livro "O Espaço do Cidadão" (1993, p. 7), Milton Santos questiona sobre a real 

existência de cidadãos neste país, colocando-nos duas perguntas de forma muito direta, que 

são: "Quantos habitantes, no Brasil são cidadãos?", e "Quantos nem sequer sabem que o 

são?”, para podermos responder a estas questões, é necessário conceituarmos a figura do 

cidadão, neste início de século, tempo de diversas transformações sociais e geopolíticas. 

 Ao nascer, o indivíduo recebe uma soma de direitos apenas pelo fato de ingressar na 

sociedade humana. Desta forma, ele assume uma herança moral, que o faz e juntamente 

com os outros indivíduos torna-se portador de prerrogativas sociais. Tantas vezes 

proclamada e repetida, e também menosprezada, as liberdades humanas e os direitos que 

garantem tal prerrogativa são vastos. Entre eles está o direito social, no qual podemos citar 

o direito à educação, à saúde, à justiça, à moradia, ao lazer, ao trabalho e a liberdade, entre 

outros. 
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 Assim, o que forma o cidadão neste inicio de século é a sua consciência política e 

participativa, e o direito de lutar democraticamente pelos seus anseios. 

Segundo Santos (1993, p 8), 

"Para manter-se pelas gerações sucessivas, para ser eficácia e ser fontes 

de direitos, ela deve se inscrever na própria letra das leis, mediante 

dispositivos institucionais que assegurem a fruição das prerrogativas 

pactuadas e, sempre que haja recusa, o direito de reclamar e ser ouvido”. 

 O direito primordial dos cidadãos é não se contentar com respostas setoriais, que 

alcança satisfações limitadas e sim ter o direito e o dever ao debate sobre suas ações, 

sejam elas públicas ou privadas. Neste sentido, Santos (1993, p75) descreve que: "As 

sociedades de moradores tem um inegável papel organizativo, mas não tem fôlego para 

ultrapassar o funcional, deixando intacto o estrutural”. 

 Então o papel destas sociedades de moradores hoje, se esgota quando o 

atendimento aos reclamos é efetuado. A visão do espaço como uno, global ou como um 

sistema é substituído por uma visão momentânea e fracionada. Agindo desta forma, sobre 

uma porção do solo, sem que a ação seja pensada de maneira abrangente, as soluções 

oferecidas são limitadas no tempo. 

 Guidicci (1980, p.174), neste sentido nos mostra que: 

"(...) nada pode dar mais errado, visto a grande dimensão, que agir 

somente ao nível da pequena (dimensão), quebrando iniciativas que 

somente em determinada escala podem fazer sentido e obter eficácia no 

mundo moderno”. 

 Assim, podemos dizer que a cidadania é mais que uma conquista individual, e ela só 

é exercida em sua plenitude, quando feita em grupo. Com isso, o campo de luta e 

consciência se alarga, rompendo com as amarras da alienação. Com o grupo encontrando 

meios de multiplicar suas forças individuais mediante a organização, pois assim como a 

cidadania, a individualidade só se realiza em grupo. Santos (1993, p.78), baseando-se em 

Marx, diz que: "somente na Polis, em comunidade com outros, o homem é capaz de cultivar 

em todas as direções todos os seus dotes, afirmando a sua liberdade, pois não há liberdade 

solitária”. 

 Por fim Santos (1993, p.7-80) afirma que "a cidadania, sem duvida, se aprende", se 

tornando um estado de espírito e enraizando culturalmente, e que 
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"A luta pela cidadania não se esgota na confecção de uma lei ou da 

Constituição porque a lei é apenas uma concreção, um momento finito de 

um debate filosófico sempre inacabado. Assim como o indivíduo deve estar 

sempre vigiando a si mesmo para não se enredar pela alienação 

circundante, assim o cidadão, a partir das conquistas obtidas, tem de 

permanecer alerta para garantir e ampliar sua cidadania”. 

  Neste sentido, pode-se considerar que o processo educativo na pratica da 

participação diretas dos cidadãos na gestão urbana, proporciona aprendizados significantes 

para o exercício da cidadania, desta forma, as pessoas deixam de ser coadjuvantes, para se 

tornarem cidadão-sujeitos na definição das ações e políticas públicas. Segundo Pontual 

(2003), exemplos de participação popular como os Orçamentos Participativos tem 

possibilitado que cidadãos comuns, que nunca tiveram cargos públicos, passem a discutir 

sobre onde e como investir os recursos de seu município. 

 Desta forma, a questão da participação torna-se indissociável da questão de inclusão 

social, segundo Sposati (1998, p.03) “… o conceito de exclusão social hoje se confronta 

diretamente com a concepção de universalidade e com ela a dos direitos sociais e da 

cidadania. A exclusão é a negação da cidadania”. Assim, exclusão social não pode ser mais 

tratada apenas como problema de pobreza e nutrição, como é comumente tratada por 

diversos governos. 

2.2. GESTÃO URBANA PARTICIPATIVA 

 A participação popular na gestão urbana pode ser entendida como um processo em 

que as partes interessadas não só influenciam, como controlam iniciativas de 

desenvolvimento, as decisões e recursos que os atendem. Entre os interessados estão a 

sociedade civil como um todo, o setor privado e o Estado, sendo que a participação de todos 

na implementação e no acompanhamento de estratégias de gestão urbana pode ajudar a 

formar parcerias baseadas na confiança e no consenso entre os setores da sociedade. 

 Além destas parcerias, a participação popular na gestão vem sendo encarada como 

uma forma de desmontar o esquema histórico da apropriação da maquina estatal por elites 

e oligarquias locais em varias cidades onde este processo já é realidade e busca aperfeiçoar 

a democracia representativa, buscando minimizar as falhas desta forma de democracia. 

 A democracia implantada no Brasil, assim como na maior parte do mundo, segundo 

Souza (2003, p. 323) 

“…tornou-se para muitos simplesmente sinônimo da” democracia 

“existente em todos os paises auto-rotulados como” democráticos “. No 
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entanto, esse é apenas um tipo de sistema ou regime democrático – o 

representativo. O outro tipo fundamental é a chamada democracia direta.” 

 Vários modelos de democracia direta podem ser encontrados na ao longo da história, 

desde os conselhos de fábricas instaurados em alguns paises europeus, os sovietes russos, 

no inicio da Revolução Bolchevique. O exemplo mais evidente e de mais longa duração foi o 

da cidade grega de Atenas, onde a democracia existiu de forma plena por cerca de dois 

séculos (de 510 a.C. a 322 a. C.) SOUZA (2003). 

 Nesta época, em Atenas, os cidadãos decidiam livremente sobre os fins da atividade 

política e da vida na Polis, mesmo que apenas os homens, os demos, pudessem decidir, 

sendo que as mulheres tinham estatus jurídico-político inferior. A atividade política era 

entendida como discussão e deliberação de determinados fins, compreendida como direito e 

ocupação de todos, ficando a cargo da sociedade as decisões sobre assuntos gerais. 

 É importante notar que as decisões eram de direito do povo, e não de meros 

especialistas sobre determinados assuntos. Segundo Souza (2003, p. 323) “a escolha dos 

meios mais adequados para determinados fins, contudo, era delegada a um expert”. Desta 

forma, as estratégias de guerra eram delegadas a um comandante reconhecido e talentoso, 

assim como assuntos de ordem financeira, entre outros. Todos que exerciam cargo público 

deveriam prestar contas de suas ações, mesmo depois do término de seu mandato, aos 

cidadãos. Na Atenas democrática desta época, ao contrário dos dias atuais, os cidadãos 

quando atribuíam a outrem certas tarefas específicas, não alienavam seu poder decisório 

em favor de outrem, apenas delegavam incumbências, tornando os delegados apenas 

porta-vozes daquilo que havia sido deliberado em reuniões anteriores. Sendo que esta 

delegação sempre foi apenas executiva e não decisória. 

 O caso da democracia direta em Atenas pode servir com exemplo histórico, mas 

inviável, a priori, nos dias atuais, pois o contexto geral da democracia brasileira é de 

“democracia representativa”, com alguns casos de um misto entre as duas formas. O 

Orçamento Participativo, que será detalhado a seguir, podem ser exemplos de uma forma 

de democracia direta dentro de um plano geral já consolidado, assim como os conselhos 

regionais, apesar de suas distorções em várias cidades. A busca por uma maior participação 

da população nas decisões, passa, essencialmente, por uma vontade política e 

compromisso com a transparência e com a cidadania por parte dos governantes. O caso de 

Porto Alegre, com o Orçamento Participativo, movimento reconhecido e base para várias 

cidades, é bem exemplar. Em 1989, com a eleição do prefeito Olívio Dutra, Porto Alegre 

elegia diretamente seu segundo prefeito após os anos de ditadura militar, que dizimaram a 

maioria das organizações da sociedade civil. Além disso, a Frente Popular, coligação que 

elegeu Dutra, não possuía maioria na câmara dos vereadores e buscou o apoio direto da 
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população para seus projetos. Neste caso, o fator mais relevante para a implantação do 

programa de participação popular na gestão da cidade foi o interesse e a necessidade que o 

executivo tinha de trazer a população para discutir e deliberar e não propriamente uma 

organização comunitária forte que reivindicou este espaço de dialogo. É importante perceber 

que em Itajaí, como será aprofundado mais adiante, também não existem espaços claros de 

dialogo com a sociedade, e nem uma organização social forte, ativa e independente, e que 

estes fatores não inviabilizam a implantação de um programa de democracia participativa. 

  O Orçamento Participativo (OP) apresenta-se como um importante instrumento de 

gestão urbana, rompendo com o método usualmente praticado, onde o orçamento municipal 

é elaborado apenas dentro dos gabinetes, contribuindo para manter a população afastada 

do processo decisório. Esta nova forma de gestão proporciona a participação direta da 

população na definição das prioridades de investimentos públicos. 

 O espaço decisório criado pelo OP, no qual a sociedade civil e o poder público são 

os atores, estabelece uma espécie de "contrato social" que opera como regulador dos 

direitos e como elemento construtor de uma cultura pública democrática. Neste sentido, 

Abers (2000 p.5), diz que: "O Orçamento Participativo, através da participação e fiscalização 

da sociedade, se forma cada vez mais como um instrumento no combate à corrupção e ao 

clientelismo". 

 O Brasil tem tido, nos últimos anos, um papel de destaque em relação ao OP, com 

várias cidades brasileiras já utilizando deste importante instrumento de gestão, e 

“importando” métodos e idéias teóricas para outras cidades. A experiência brasileira com o 

OP teve inicio no final da década de 70, ainda na ditadura militar, com a experiência do 

município catarinense de Lages, seguido, no inicio dos anos 80, pelos municípios de Pelotas 

(RS), Vila Velha (ES), Piracicaba (SP), entre outros, sendo que as condições políticas 

vividas pelo país naquele momento colaboraram para que estas experiências tivessem 

pouca visibilidade e vida curta. Depois deste primeiro momento, em 1989, surge em Porto 

Alegre o exemplo mais concreto e de maior duração, com 15 anos de experiência. Estima-

se que atualmente, mais de cem municípios brasileiros adotam o OP, sendo que segundo 

Souza (2003, p. 345) “…os níveis de seriedade e arrojo são muitíssimos variáveis.” 

 O grande desafio que se impõem atualmente à sociedade, é como ir além do OP. Se 

por um lado, o Orçamento Participativo é inovador e necessário, por outro não se pode 

restringir a participação da população em torno dele. O OP deve ser um canal articulado 

com outras políticas de participação como os conselhos gestores. 

 Os conselhos utilizados na gestão pública ou em coletivos organizados da sociedade 

civil têm origens tão antigas quanto a democracia participativa. A organização administrativa 

e política das Câmaras Municipais e Prefeituras do Brasil colônia foram organizadas 
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segundo este sistema (Vieira 1992), sendo que os conselhos que se tornaram mais 

conhecidos na história foram, entre outros, a Comuna de Paris e os conselhos dos Sovietes 

Russos. Na modernidade, pode-se observar que os conselhos são geralmente instituídos ou 

convocados em momentos de crises políticas e institucionais, conflitando com as 

organizações mais tradicionais, uma vez que os conselhos populares se opunham à lógica 

do capitalismo, buscando outras formas de poder. 

 No Brasil, nas ultimas décadas, temos os exemplos dos conselhos populares, 

criados para atuarem junto à administração popular, no final dos anos 70 e inicio dos 80 e os 

conselhos gestores institucionalizados, já nos anos 90. 

 Os conselhos são instrumentos de expressão, representação e participação da 

população, portanto, segundo Gohn (2001, p.3): 

“... insere-se na esfera pública e, por força de lei, integram-se com os 

órgãos públicos vinculados ao poder executivo, voltados para políticas 

especificas, sendo responsáveis pela assessoria e suporte ao 

funcionamento das áreas onde atuam” 

 Outro problema a ser debatido, vem sendo a multiplicidade de conselhos no 

município, competindo entre si por verbas e espaços políticos, não existindo ações 

coordenadas entre eles. Entretanto, acredita-se que os conselhos podem criar condições 

para um sistema de vigilância sobre a gestão pública e implicam numa maior cobrança de 

prestação de contas do poder executivo. Para isso, deve-se antever certas questões 

relevantes para a criação e a implementação, ou até mesmo a reestruturação dos conselhos 

gestores, como a representatividade qualitativa dos diferentes segmentos da sociedade, o 

equilíbrio quantitativo entre os representantes da sociedade civil e do governo, o acesso à 

informação e a capacitação dos representantes da sociedade civil, os poderes e os 

mecanismos de aplicação das decisões do conselho, o tempo de mandato dos conselheiros, 

não coincidindo com o tempo de mandato dos governantes, e, sobretudo, o acesso por parte 

da população às decisões do conselho, a fim de se obter um controle destas decisões 

(Carvalho, 1998). 

 Os conselhos de desenvolvimento urbano, juntamente com os conselhos do OP, 

podem ser considerados, os símbolos mais recentes de um processo de democratização da 

gestão e planejamento da urbe. O papel dos conselhos de desenvolvimento urbano, é atuar 

nas definições, confecção e acompanhamento da implementação de políticas públicas e 

intervenções diversas, como os planos diretores, políticas de transportes, habitação, meio 

ambiente, entre outros (Souza 2003). 
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 Os conselhos de desenvolvimento urbano têm sido implementados em diversos 

municípios, onde a participação da comunidade na gestão faz parte do programa de 

governo, mas não alcançaram tanta visibilidade se comparados ao OP. Exemplo claro disso, 

pode ser percebido em Porto Alegre, que tem um programa de OP reconhecido pelo seu 

pioneirismo e arrojo, mas que na questão mais ampla de planejamento, deixa a desejar no 

quesito da participação popular. 

3. GESTÃO URBANA PARTICIPATIVA - DIRETRIZES PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ 

A partir de uma análise do município de Itajaí de uma maneira geral, utilizou-se o 

bairro Cidade Nova como referência de estudo, por se tratar de uma síntese dos espaços de 

periferia no município. O Bairro Cidade Nova, produzido inicialmente por agentes exógenos, 

pode ser pensado, na atualidade, como núcleo produzido por grupos sociais não nivelados 

pela pobreza, embora a baixa renda possa ser, fundamentalmente indicadora da formação 

inicial desta área periférica. Como espaço socialmente elaborado, possui nítidas 

características de segregação social em relação ao centro urbano, mesmo se assinalando, 

na referida área, a existência de atividades comerciais esparsas, e também, um modesto 

setor de produção. 

Alem de entrevistas com os moradores do bairro Cidade Nova, que foram utilizadas 

para desvendar as percepções da população quanto os serviços públicos, a ocupação do 

espaço e o meio ambiente natural. Também foram realizadas entrevistas com técnicos da 

prefeitura municipal (setores de Planejamento Urbano e Ação Social) e com representantes 

da AGENDA 21 LOCAL. 

3.1 O QUADRO ATUAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO URBANA EM 

ITAJAÍ. 

 A participação popular na gestão urbana em Itajaí atualmente pode ser pontuada 

como uma pseudoparticipação, não existindo instâncias onde o cidadão possa expressar de 

forma direta e ampla suas considerações. 

 Esta pseudoparticipação pode ser percebida em vários setores, principalmente nos 

conselhos gestores, instituídos no município em várias áreas, e que tem entre seus objetivos 

a obtenção dos recursos federais destinados à área social, uma vez que a legislação exige a 

existência destes conselhos, mas não indica uma metodologia de composição. Desta forma, 

os conselhos em Itajaí são usados como objetos de manobra política, uma vez que quem 

indica seus componentes é o chefe do poder executivo. 

O suporte administrativo necessário ao funcionamento de cada um dos conselhos é 

feito pela Secretaria Executiva dos Conselhos e Comissões, utilizando as instalações e os 

funcionários que são cedidos pelo governo local. 
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Além disso, a forma ortodoxa e conservadora de gestão encarada pelo executivo 

atual, se reflete no espaço urbano através das intervenções realizadas. Neste sentido, um 

exemplo pode ser a revitalização do calçadão da rua Hercílio Luz, obra que não contou com 

a participação da comunidade geral e nem com os comerciantes estabelecidos no calçadão. 

Este exemplo parece emblemático, uma vez que Estatuto da Cidade estabelece vários 

instrumentos na busca de cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 

setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. 

3.2 A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA EM ITAJAÍ. 

 Na contextualização, pode-se perceber que a região litoral norte de Santa Catarina 

vem recebendo nos últimos anos um contingente significativo de migrantes, sobretudo 

provenientes de periferias de centros urbanos próximos. Além disto, o movimento 

populacional intraurbano em Itajaí é muito dinâmico, principalmente intraperiferias. Estes 

fatos, aliados a falta de compromisso dos últimos governos com a democracia direta, e 

principalmente a uma política populista de cooptação, por parte dos tradicionais políticos 

profissionais, da maioria dos presidentes de associações comunitárias, que nem sempre se 

consolidam como líderes da comunidade, fez com que a organização comunitária em Itajaí 

esteja em um período de hibernação, apesar da existência formal das associações e 

também da União das Associações de Moradores. Além disso, esta política de cooptação 

vem sendo explorada como um modelo de participação na gestão. 

Historicamente, Itajaí sempre teve uma comunidade organizada, principalmente em 

relação à classe operária. Já no inicio do século passado, os trabalhadores da área 

portuária fundaram a Sociedade Beneficente XV de Novembro, em 1906, e que tinha como 

objetivo regular os horários dos trabalhos, estabelecer as bases salariais, entre outros. 

Percebe-se que tais organizações já tinham um caráter político, além do beneficente, e 

faziam o papel hoje exercido pelos sindicatos. Em 1922, foi fundada a Sociedade 

Beneficente dos Estivadores, que veio a fortalecer a luta do operariado e mais tarde se 

tornaria o Sindicato dos Estivadores de Itajaí. 

Em 1934, foi realizado em Itajaí o Primeiro Congresso Proletário de Santa Catarina, 

tendo a participação dos estivadores e de outras organizações locais. Outro fato significante, 

e que demonstra o poder de mobilização da sociedade Itajaiense de outrora, foi a greve de 

1935, que durou 17 dias e que parou a região só sendo finda com a intermediação do então 

governador Nereu Ramos. 

Um capítulo a parte, na questão da organização comunitária atual em Itajaí começou 

a se moldar em meados de 2001, com a constituição do Fórum Permanente da AGENDA 21 

Local, em que fazem parte entidades governamentais e não governamentais. A ação local 

em Itajaí teve seu inicio a partir do seminário de Educação Ambiental “O Papel dos 
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Conselhos Municipais na Elaboração da Agenda 21”, promovido pelo SINE/SC, UNIVALI 

(ProPPEX/CTTMar) e Prefeitura Municipal de Itajaí (CODEMA e FAMAI), onde foram 

abordados temas como cidadania, voluntariado e Agenda 21 global, brasileira e catarinense. 

O decreto municipal criando o Fórum Permanente é de 13 de março de 2002, sob o 

numero 6.459, onde foram designadas varias entidades a compor o seu quadro. Em 2003, o 

Fórum foi dividido em quatro grupos temáticos: Recursos, Informação, Comunidade e 

Comunicação Social, buscando maior agilidade aos trabalhos. Foram promovidas (até julho 

de 2004) 28 reuniões de caráter itinerante, nas mais diversas localidades do município, na 

busca do maior número de participantes possível. 

Durante o primeiro semestre de 2003, também foram desenvolvidas ações nas 

comunidades, viabilizadas a partir da execução do “Projeto Ação Voluntária Cidadã: A 

Construção da Agenda 21 Local como Fomento à Criação de Redes de ONG’s Para o 

Desenvolvimento Sustentável”, chamado de projeto BNDES, pelos participantes, pelo fato 

de este ser selecionado no Concurso de Projetos de Promoção do Voluntariado, promovido 

pela COMUNITAS – Parcerias para o Desenvolvimento Solidário, com apoio do Banco 

Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

O projeto teve como proponente a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, através 

do Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais, tendo como parceiros a associação 

ambientalista Voluntários Pela Verdade Ambiental – V AMBIENTAL, a União das 

Associações de Moradores de Itajaí – UNAMI e o Fórum Permanente de Construção da 

Agenda 21 Local de Itajaí. 

Entre as ações propostas pelo “projeto BNDES”, as que mais chamam a atenção, 

pois estariam na mesma linha de um projeto de participação mais amplo na gestão urbana 

são: 

• Curso de Formação de Voluntários: com objetivo de formar um grupo de voluntários 

que estivessem dispostos e aptos a falar, de uma maneira simples e acessível a 

todos os setores da sociedade, sobre o tema Agenda 21. 

• Oficina Metodológica dos participantes do Fórum da Agenda 21 Local de Itajaí: a fim 

de capacitar os representantes das entidades envolvida para a definição da 

metodologia de ação nos bairros. A capacitação foi estruturada em mesmo teor e 

forma que o curso de formação de voluntários, diferenciando-se apenas na 

discussão dos procedimentos metodológicos das futuras ações do Fórum da Agenda 

21 de Itajaí. 
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• Reuniões comunitárias: A grande finalidade das reuniões era de apresentar o 

processo de construção da Agenda 21 Local de Itajaí e a importância de participação 

da comunidade. Foram promovidas 17 reuniões nos diferentes bairros de Itajaí, 

participando um total aproximado de 800 pessoas. As reuniões tinham duração entre 

45 e 75 minutos, com número de participantes oscilando entre 11 e 120 pessoas. 

Serviu também como um importante espaço de mobilização social, aproximando a 

comunidade das suas representações legais – as associações de moradores; 

Nestas reuniões os participantes discutiram coletivamente 4 perguntas básicas: a) “O 

que o bairro tem de bom?”; b)” O que precisa melhorar?”; c) “Como pode melhorar?” e; d) 

“Como eu posso ajudar?”. 

Segundo o relatório de atividades da Agenda 21 Itajaí (2003): 

 “... a estrutura de questionamentos foi montada de maneira à comunidade 

perceber que a) nem tudo na comunidade são problemas, e, que a comunidade 

deve destacar também as suas potencialidades; b) a comunidade é capaz de 

discutir e apresentar suas principais necessidades; c) é fundamental que não 

sejam apontados apenas os problemas, mas também devem ser discutidas as 

possíveis soluções e; d) a comunidade deve discutir o seu envolvimento na 

solução de problemas.” 

Terminadas as discussões, foram apontadas pelas comunidades três principais 

prioridades sobre o que havia sido produzido pelo grupo. Após a discussão acerca dos 

principais problemas e/ou condições que precisam melhorar apontados por cada grupo, os 

participantes definiam coletivamente os três principais problemas de cada bairro. 

O principal problema apontado está ligado a questões de segurança pública, desde a 

falta de policiais e rondas nas ruas, passando por problemas ligados ao tráfico de drogas e 

violência nos bairros e a falta de segurança nas escolas, especialmente as escolas públicas. 

Estes fatos já haviam sido diagnosticados em pesquisas anteriores no bairro Cidade Nova. 

Como se pode ver no gráfico 04, a segurança é apontada como o principal problema, e esse 

resultado, aponta a grande preocupação da comunidade com a tranqüilidade dos bairros, 

em se tratando de vivenciar o local, mas principalmente, com a preocupação em relação à 

segurança dos filhos. Entre as soluções apontadas pelos participantes, destaca-se o 

aumento de efetivos; ronda policial motorizada nos bairros e a criação de guardas 

municipais(Gráfico 01). 
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Gráfico 01: Distribuição total dos problemas prioritários. 

Fonte: Relatório de Atividades Fórum Permanente da Agenda 21 Local de Itajaí 

O segundo problema mais evidenciado diz respeito à infra-estrutura que envolve 

desde a reestruturação de vias públicas e melhorias dos serviços públicos, como coleta de 

lixo, e limpeza urbana, até a definição de um programa de gestão de resíduos sólidos no 

município. É possível observar nos mais diferentes bairros, a grande heterogeneidade 

quanto à infra-estrutura disponível, que reflete realidades bem distintas entre as áreas da 

cidade. 

Os problemas ligados à água e ao tratamento de esgotos fizeram parte de 

discussões preliminares, e foram apontados em quase todas as reuniões. Em muitos bairros 

o esgoto doméstico corre a céu aberto, as chamadas “valas”, fato já observado no bairro 

Cidade Nova foram motivos de grande discussão entre os moradores dos bairros. Foram 

também identificados problemas ligados à qualidade da água, alguns locais com problema 

de sinalização. 

Os apontamentos da comunidade foram então ranqueados, recebendo 3 pontos o 

principal problema, 2 pontos e 1 ponto, respectivamente, o segundo e o terceiro problema. 

Para análise dos dados, estes foram agrupados em 10 categorias, que já servirão de temas 

norteadores para as próximas discussões na comunidade. 

A realização destas reuniões, e o relatório gerado podem-se servir como um 

balizador das possibilidades de êxito de um processo amplo de participação comunitária na 

gestão do município. A população tem interesse pelo seu habitat, e carece de espaços de 

decisões. 
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Apesar dos esforços, ainda é necessária melhoria substancial a serem feitas ao 

Fórum da Agenda 21, principalmente no que diz respeito aos seus participantes, já que o 

decreto nº 6.719, definiu os representantes de forma paritária entre entidades 

governamentais e não governamentais. O forte peso do governo local, pode por si só pode 

gerar certos tipos de privilégios e jogos de interesses. Além disso, a população não conta 

com representantes diretos no Fórum, sendo, em uma primeira análise, resguardada apenas 

seu direito à consulta. Por fim, pode-se afirmar que o Fórum foi estruturado de maneira um 

pouco “engessada”, permitindo alterações em sua composição apenas com decreto 

municipal, ficando novamente na mão do chefe do executivo. 

4. A FORMAÇÃO DE UM CONSELHO DE PLANEJAMENTO URBANO E ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO – Uma proposta de participação popular para Itajaí. 

De acordo com os objetivos propostos buscou-se a partir dos referenciais da 

pesquisa, realizar um exercício de aplicação em Itajaí. Nas entrevistas realizadas com os 

técnicos da prefeitura, e os representantes do terceiro setor, principalmente com os 

envolvidos no programa da AGENDA 21, pode-se perceber que o município de Itajaí tem 

características próprias que levam a crer na grande possibilidade de êxito na implantação de 

um plano como este que será apresentado. Entre tais indicações, pode-se salientar o forte 

interesse da máquina pública, principalmente nos âmbitos das secretarias de planejamento 

urbano e de ação social, a arrecadação crescente do município nos últimos anos, aliado ao 

baixo comprometimento deste montante arrecadado com a sustentação da máquina, se 

comparado a outros municípios, e, sobretudo, na grata experiência, que tem se tornou o 

Fórum Permanente da AGENDA 21 Local. 

 A partir de uma perspectiva autonomista, em que o foco central do planejamento e 

da gestão do espaço urbano não esteja no Estado, mas sim na autonomia da sociedade 

organizada, Souza (2003) propõem a articulação do planejamento e da gestão em um único 

conselho. Desta forma, as ações de curto prazo, deliberadas pelo orçamento anual, 

estariam articuladas as questões de longo prazo, pensadas atualmente, em algumas 

cidades, no âmbito dos conselhos de desenvolvimento urbano. Segundo Souza (2003, 

p.365) 

“Orçamento e planejamento precisam ser integrados, e essa integração, 

normalmente, ou não existe ou é deficiente, em se tratando tanto de planos 

diretores convencionais e orçamentos não participativos, quanto de planos 

diretores progressistas e orçamentos participativos”. 

 A relevância desta integração está explícito também o fato de que as propostas de 

intervenção e os investimentos previstos no plano diretor têm de estar vinculados a uma 

realidade orçamentária, assim como a aplicação de novos instrumentos de reforma urbana 
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como o “IPTU progressivo” e o “Solo Criado” propiciam um aumento de receita, melhorando 

a margem de manobra para novos investimentos (GIACOMONI, 1997). 

 A idéia do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Orçamento Participativo é criar 

um espaço onde se discuta e acompanhe as aplicações de instrumentos e planos, quanto 

garanta as prioridades de investimentos propostos por cada região. Assim, se evitaria os 

atritos existentes quando estes Conselhos são separados, maximizando os esforços, e 

garantindo o controle popular nos recursos advindos das taxas, impostos municipais e 

transferências, assim como das receitas derivadas dos instrumentos de reforma urbana. 

Metodologicamente, a proposta se inspira no exemplo do Orçamento Participativo de 

Porto Alegre, no que diz respeito à dinâmica de participação, esquema de eleição dos 

delegados, composição do conselho e a divisão do município em Unidades Especiais de 

Planejamento e Gestão (UEPG). 

 Em relação à divisão territorial, no caso de Itajaí, cidade média e com expressiva 

área rural, a divisão das UEPG poderia ser feita a partir dos distritos rurais, Salseiros, 

Espinheiros, Itaipava e Canhanduba, cada um estabelecendo uma unidade, e no âmbito 

urbano, poderia ser dividido da seguinte forma 

- as áreas administrativas mais populosas, como, São Vicente, Cidade Nova, 

Fazenda e Centro, poderiam cada uma formar um UEPG; 

- as praias de Cabeçudas e Praia Brava, poderiam formar a UEPG das Praias; 

- os bairros Vila Operaria, Ressacada e Dom Bosco somados a favela do Matadouro, 

poderiam formar a UEPG Centro/Sul; 

- o bairro São João, poderia juntar-se a Barra do Rio e ao Imaruí, e formar a UEPG 

Barra do Rio; e 

- o bairro Cordeiros, poderia somar-se a Murta e ao Salseiros, e formar a UEPG 

Cordeiros. (Mapa 1) 

Desta forma, Itajaí ficaria dividida em 12 Unidades Especiais de planejamento, 

nenhuma com mais de 30 mil habitantes, e abrangendo áreas reduzidas, evitando grandes 

deslocamentos dos cidadãos, o que poderia ocasionar um esvaziamento na participação. 

Entretanto, esta é uma proposta de divisão, levando em conta apenas questões 

espaciais e populacionais. Sugere-se que o processo de divisão territorial seja também feito 

de forma participativa, pois a identidade sócio-espacial, as tradições de organização 

político–espacial da própria sociedade civil devem ser consideradas e respeitadas no 
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momento de definição. Neste sentido, Souza (2003, p.371) adverte com a seguinte 

explicação: 

“Se as unidades espaciais de referencia forem meros produtos da 

aplicação de critérios pretensamente objetivos (de critérios econômico-

sociais, até limites de bacias de drenagem), definidos de cima para baixo, 

certamente elas serão, sob o angulo das relações sociais, menos ou mais” 

artificiais “. E, sendo artificiais, vários riscos se apresentarão: o risco de as 

pessoas não se identificarem com as fronteiras e os limites propostos,…” 

 

Mapa 01: Divisão Territorial de Itajaí por UEPG 

 A dinâmica de participação popular direta, seria feita a partir de um ciclo de reuniões, 

nos moldes do ciclo do OP porto-alegrense, onde se desenrolariam os debates, as eleições 
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dos delegados, definições de demandas e constituição do conselho (Figura 1). 

Aprofundando estas questões, poder-se-ia definir da seguinte forma: 

 

Figura 1: Esquema do Ciclo do Conselho 

• Em um primeiro momento, na escala de UEPG, seriam apresentados pelo prefeito 

municipal e técnicos da prefeitura os recursos disponíveis para investimentos, o plano de 

investimentos e obras aprovados pelo ciclo anterior, as prestações de contas do ultimo ano, 

e ainda o regimento interno do conselho, que seria discutido e modificado, se necessário no 

final de cada ciclo. Além destas atividades, que dizem mais respeito ao orçamento, nesta 

primeira reunião, seriam discutidos problemas e desafios de planejamento urbano. 

• O segundo momento se daria em nível de bairro, Subdivisões Especiais de 

Planejamento e Gestão (SUEPG) e como se poderiam denominar estas áreas. Nesta 

reunião seriam debatidas as questões de planejamento e prioridades de cada SUEPG, que 

seriam preparatórias para uma terceira rodada. Nesta segunda rodada seriam ainda 

escolhidos os delegados, que tem como função articular e organizar as discussões sobre as 

prioridades de investimentos e assuntos de planejamento urbano na escala do bairro. 

Assim, os delegados são representantes dos bairros e não da UEPG, no caso de Itajaí, se 

tomássemos como exemplo a UEPG formada, pelos bairros Dom Bosco, Ressacada e 
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Matadouro, cada uma das áreas teriam seus delegados respectivos. Em UEPG que são 

formadas por apenas um bairro, poderia ser feita subdivisão interna, analisando cada caso. 

Um exemplo disso poderia acontecer no bairro Cidade Nova, podendo este ser dividido em 

três partes, representando os momentos de formação, cada uma em torno de um conjunto 

Promorar. O numero de delegados eleitos poderia ser de 1 delegado para cada 10 cidadãos 

presentes nesta segunda rodada. Estes delegados formariam ainda o Fórum de Delegados, 

com a função de acompanhamento e monitoramento das propostas e intervenções. 

• O terceiro momento seria novamente em nível de UEPG, onde seriam apresentadas 

a demandas de cada SUEPG, e dariam prosseguimento as discussões, em nível de cada 

unidade, sobre o planejamento urbano da cidade. Temas como o uso do solo, projetos 

estratégicos, reforma urbana, etc, seriam debatidos no âmbito das UEPG, que contaria com 

a participação de possíveis consultores, ficando a critério de cada unidade. Nesta terceira 

rodada, seriam ainda escolhidos os delegados conselheiros, ou apenas conselheiros, que 

teriam a função de representar a unidade no conselho. Seriam escolhidos dois conselheiros 

titulares e dois suplentes, com mandato de um ano, sem a possibilidade de reeleição. É 

importante que se reitere, que os delegados conselheiros, assim como os delegados 

simples, tem um vinculo de consulta e delegação com a sua base. Desta forma as lógicas 

da delegação se contrapõem a da representatividade, podem este delegado ser destituído 

do seu cargo no momento em que a base achar necessário. A delegação não transfere 

poder de decisão da comunidade ao delegado, apenas faz deste seu porta-voz. 

• O quarto momento já seria no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Urbano e 

Orçamento Participativo, que tem a função de debater e deliberar. Fazem parte do conselho 

os delegados conselheiros eleitos nas UEPG, com direito a voz e voto, e técnicos e 

planejadores profissionais indicados pelo poder executivo, apenas com direito a voz. O 

conselho poderia ser complementado ainda com a participação de planejadores 

profissionais independentes, escolhidos pelos delegados conselheiros, a fim de oferecer a 

estes informações e aconselhamentos alternativos aos dados por técnicos da prefeitura, 

com o objetivo de evitar a indução do voto dos conselheiros por parte dos representantes do 

executivo. O produto dos trabalhos do Conselho é enviado a uma instância externa, para 

que sejam preparados os documentos na sua forma técnico-formal definitiva, seja ele um 

projeto de lei, como a matriz orçamentária ou o plano diretor, ou um decreto, para 

posteriormente serem enviados a Câmara Municipal de Vereadores. 

• O quinto momento do ciclo do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Orçamento 

Participativo se constitui de reuniões realizadas em nível dos fóruns de delegados, com o 

objetivo de discussão da metodologia do ciclo, onde seriam debatidas possíveis alterações 

nos critérios técnicos e no regimento interno do processo. 
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• O sexto momento é destinado à votação das propostas de alterações do regimento 

interno e dos critérios técnicos. Estas duas últimas etapas são essenciais, para que o 

processo não fique “engessado”, sendo que nestes momentos os técnicos da prefeitura têm 

também apenas o direito a voz. 

Ampliando à dinâmica de elaboração e submissão de propostas ao conselho de 

desenvolvimento e orçamento participativo, propõe-se a realização de pesquisas de opinião, 

assim como a colocação de determinados planos, propostas ou projetos, a apreciação da 

população. Esta apreciação poderia ser em nível de SUEPG, nos mesmos moldes em que 

são realizadas as reuniões com a comunidade pelo Fórum Permanente da Agenda 21 Local. 

Esta consulta tem grande valia, principalmente em projetos de maior alcance como planos 

estratégicos e etc. As questões das intervenções maiores deveriam ser tratadas com muita 

atenção, pois seria importante cuidar para que os investimentos não sejam pulverização em 

apenas obras que interessam somente o bairro ou a unidade, prejudicando intervenções de 

caráter mesolocal e estruturadoras para a cidade. Para isso, poderia ser reservado um 

percentual variável, entre o montante de investimentos, para esse tipo de obra. 

Outra questão de grande relevância é a formação da comunidade, condição 

indispensável para que uma proposta, como a apresentada, tenha êxito em sua 

implementação. Para que a população possa ter segurança e discernimento na hora de 

discutir com os técnicos é importância a capacitação dos interessados, sobretudo dos 

delegados e delegados conselheiros, em temas tão complexos como Matriz Orçamentária, 

Estatuto da Cidade, etc. O fórum permanente da Agenda 21 local de Itajaí, vem trabalhando 

neste sentido, como já foi relatado. Seria interessante que ao contrário da Agenda 21, em 

que a formação é dada pelos próprios representantes do fórum, que a capacitação no caso 

do processo, ou do movimento do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Orçamento 

Participativo, fosse ministrada por agentes externos, sem envolvimento com o poder 

executivo. Para isso, sugere-se a busca de parcerias com Institutos como Polis, Florestan 

Fernandes ou Observatorio Internacional de Democracia Participativa. 

Além do Conselho, se propõe ainda a criação do CDUOP criança, que poderia ser 

articulado entre o Conselho de Desenvolvimento, a Secretária de Educação, os Conselhos 

do Bem Estar do Menor (COMBEMI) e o programa de Pós-graduação em Educação da 

UNIVALI, no sentido de implantar-se um processo semelhante ao encontrado em São Paulo 

e Recife, buscando a participação direta das crianças e dos adolescentes nas decisões que 

os cercam, e acostumar os futuros membros do processo total com a cultura da 

participação. 

Outro fator importante, e relacionado com o processo de reforma urbana, seria a 

implantação de subprefeituras nas localidades das UEPG, descentralizando a figura do 
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poder público, e ainda facilitando operacionalmente a execução e o acompanhamento das 

obras demandadas pelo conselho. A implantação das subprefeituras teria ainda a 

incumbência de se tornarem vetores de criação ou de consolidação dos centros de cada 

UEPG, com a implementação de equipamentos públicos de qualidade, polivalentes e 

seguros que garantam a centralidade e a inclusão objetivada. (Borja, 2001). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O processo de democracia direta pode servir de ambiente para a criação das redes 

planejamento e gestão dentro do espaço urbano, sendo indissociável da questão de 

participação, da inclusão social e, sobretudo de cidadania, conquistas ainda virtuais em um 

país com tantas diferenças e segregações quanto o nosso. Em uma sociedade pouco 

acostumada com o poder de decisão e tão desarticulada quanto a de Itajaí, seria 

ingenuidade se pensar que um processo possa partir da sociedade. Assim sendo, a “ponta 

pé” inicial tem de partir do Estado. 

Esta pesquisa procurou dar um passo além aos programas de orçamento 

participativo analisados, fazendo uma junção dos planos de OP com os Conselhos de 

Desenvolvimento Urbano, criando uma nova forma de conselho, onde são discutidas e 

deliberadas tanto demandas de longo e médio, quanto de curto prazo, sendo 

metodologicamente embasada no programa de Porto Alegre. É importante salientar que 

este trabalho não se configura em hipótese alguma em um modelo pronto, uma vez que a 

própria comunidade de Itajaí deve chegar a melhor forma de um projeto de participação. 

Todavia, este trabalho cumpre com seu papel de instigar os representantes da sociedade 

civil organizada, os governantes e a comunidade como um todo, na busca da ampliação da 

democracia, da inclusão social e do desenvolvimento urbano. Neste sentido, acredita-se que 

o aprofundamento dos estudos de novos instrumentos de reforma urbana instaurados pelo 

estatuto da cidade, assim como de novas formas de participação popular a ainda análises 

de exemplos de como outras cidades podem servir de base para a busca de um equilíbrio 

entre a sustentabilidade social e a reprodução capital, sobretudo em uma cidade tão 

fragilizada pelos reflexos da globalização, como é o caso de Itajaí com seu porto. 
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