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Articulações intermunicipais
19-05-01

[Municípios catarinenses se organizam em 21 microrregiões para projetar e alcançar

desenvolvimento]

[No início reivindicaram construção de estrada e expansão da rede elétrica]

 

Para oferecer melhores perspectivas aos 4500 municípios rurais, onde estão mais de 50
milhões de habitantes, qualquer projeto de desenvolvimento para o Brasil deverá conter
diretrizes, objetivos, e metas que favoreçam sinergias entre os setores primário,
secundário e terciário de suas economias locais. Precisará incentivar todas as formas de
empreendedorismo que possam explorar vantagens comparativas e competitivas de
seus territórios. E esse oceano de municípios rurais só poderá exercer influência
positiva na fixação dessas diretrizes, objetivos, e metas, em articulações locais com os
demais municípios de cada microrregião.
 
Não resta dúvida de que o desempenho socioeconômico de um município rural
depende muito das qualificações individuais de seu prefeito. Ele não pode fazer
milagres, mas são bem recorrentes os casos em que a dinamização pode ser atribuída à
eleição de uma pessoa “fora do comum”, capaz de atrair para seu município decisivos
investimentos privados e públicos. Quando fica patente a mudança de “atmosfera”,
constata-se inclusive o retorno de emigrantes que adquiriram alguma qualificação
profissional e fizeram poupança suficiente para abrir novos negócios. Mas esse papel
crucial do prefeito não vai muito longe se estiver isolado, e não conseguir
contrabalançar a força de gravidade do município urbano que domina os vínculos
sócio-econômicos da microrregião.
 
É portanto absolutamente necessária alguma forma de articulação microrregional dos
municípios rurais que inclua o município urbano que mais os influencia. Só assim
poderá haver diagnóstico, planejamento, divisão do trabalho e capacidade operacional.
Em todas as regiões do País já existem inúmeras indicações de tentativas informais de
se estabelecer “pactos”, e até algumas iniciativas de criação de consórcios
intermunicipais especializados. Mas nada indica que a excelente experiência adquirida
em Santa Catarina pelas “Associações de Municípios” e por seus respectivos “Fóruns
de Desenvolvimento” seja razoavelmente conhecida, e muito menos que esteja sendo
emulada.
 
O pior é que muitas políticas do governo federal enveredam pela contra-mão, ao
exigirem que pequenos municípios “se voltem para o próprio umbigo”, mediante
criação de conselhos municipais, quando o mais importante seria induzir articulações
intermunicipais. É compreensível que se queira incentivar a fiscalização da sociedade
sobre o uso que as prefeituras fazem das de verbas federais. Mas é equivocado
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pretender que um conselho de um minúsculo município rural possa sozinho
diagnosticar e planejar seu próprio desenvolvimento.
 
Em movimento independente das demarcações oficiais adotadas pelo governo estadual
(Microrregiões Polarizadas e Bacias Hidrográficas), e pelo IBGE (Microrregiões e
Mesorregiões Geográficas), os municípios catarinenses se organizaram em 21
microrregiões “espontâneas”, conhecidas como regiões das associações, cada uma
com seu respectivo centro regional, também chamado de “município-pólo”. As
Associações de Municípios catarinenses são instituições de caráter cooperativo que
começaram a ser implantadas desde a década de 1960. Mas foi só com a posterior
multiplicação que o governo estadual passou a estimular seus programas de trabalho e a
apoiar sua articulação
 
As duas primeiras reivindicações motivadoras do surgimento das Associações de
Municípios catarinenses foram: construção de estrada (BR-282) e expansão da rede de
energia elétrica. Desde então, o leque de objetivos não cessou de se ampliar. A
organização foi sendo moldada pelos vínculos sócio-econômicos e culturais que
existem entre os municípios. E as associações ficaram cada vez mais profissionalizadas.
Estudo de 1998 mostrou que mais da metade de seus empregados tinha nível superior,
além do pessoal de nível médio ser principalmente constituído por técnicos em
informática. E os municípios “que mais se apóiam na estrutura das associações são
justamente aqueles que são considerados de médio e de pequeno porte”, dizem as
geógrafas Maria Marcon e Valesca Marques.
 
A partir de 1992, surgiram convênios entre o governo estadual e as Associações de
Municípios para que fossem elaborados “Planos Básicos de Desenvolvimento
Regional”, que logo depois passaram a ser chamados de “Planos Básicos de
Desenvolvimento Ecológico-Econômico”, para se adequarem ao “Programa Nacional
de Zoneamento Ecológico-Econômico”. Como conseqüência, foi realizada uma viagem
a diversos países da Europa, com participação de alguns prefeitos, com o objetivo de
conhecer as estratégias utilizadas para a promoção do desenvolvimento regional. E foi
essa a origem dos Fóruns Regionais de Desenvolvimento, mais o Fórum Catarinense de
Desenvolvimento, criado em 1996, e composto de 59 entidades públicas e privadas,
que envolvem todos os segmentos organizados da sociedade. Com certeza a matriz
institucional de desenvolvimento mais avançada do País.
 


