
CONSULTA AOS CANDIDATOS A PRESIDENTE, SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, GOVERNADOR E 

DEPUTADO ESTADUAL EM 2014, SOBRE VISÕES E PROPOSTAS PARA A GESTÃO PÚBLICA 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Sr.(a) candidato, nós, do Campo de Públicas, uma comunidade que congrega 

aproximadamente 50.000 pessoas no Brasil, entre professores, gestores acadêmicos e 

estudantes dos cursos de graduação em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas 

Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social, gostaríamos de conhecer sua visão sobre 

e propostas referentes à gestão pública no nível da federação a que corresponde o cargo que 

disputa nessas eleições (União ou Estado). Assim, solicitamos a gentileza de responder o 

questionário abaixo e remeter para o e-mail pires.valdemir@gmail.com, para que seja 

disponibilizado no blog do Campo de Públicas (http://campodepublicas.wordpress.com/ ) e no 

grupo do Campo de Públicas no Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/campodepubllicas/ )para consulta dos interessados, no 

momento de decidirem seus votos nas eleições deste ano, e para uso em futuras pesquisas 

acadêmicas.  

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Identificação do candidato: 

Nome: Leonardo Secchi 

Número: 40567 

Partido: PSB/Rede 

Estado: SC 

E-mail para contato: leonardo.secchi@codeputado.com.br 

Telefone para contato (se desejar informar): (48) 3206–2926 

Endereço na internet: www.codeputado.com.br 

 

2. É candidato à reeleição: (  ) Sim     (x) Não 

 

3. Quais suas principais propostas para melhorar o funcionamento da administração pública? 

A administração pública de Santa Catarina adota um dos modelos mais burocráticos 
entre os estados do Brasil. Este modelo burocrático de gestão dá ênfase excessiva nas 
atividades-meio, de controle de legalidade, deixando a desejar nas atividades fim de prestação 
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de serviços públicos de saúde, educação, segurança, defesa do meio ambiente. Para a 
modernização da administração pública, seguem as minhas propostas: 

 
1. Governo Nota 10: menos cabide e mais qualificação 
 
Base: Na administração pública de Santa Catarina a legislação é muito permissiva para a 
indicação de cargos em comissão. Pessoas sem o mínimo de qualificação técnica ou gerencial 
assumem funções de diretoria, gerenciamento e coordenação só porque têm as “costas 
quentes”. 
 
Solução: A proposta é a alteração da Lei 381/2007 que trata da matéria, obrigado os 
governantes a indicar servidores tecnicamente capacitados para menos 50% dos cargos em 
comissão do Governo de Santa Catarina, além de instituir obrigatoriamente que a pessoa que 
seja indicada para o cargo tenha competência técnica ou gerencial comprovada. O proejto 
Governo Nota 10: menos cabide e mais qualificação é uma iniciativa dos alunos do 
mestrado 
em administração da ESAG/UDESC, dentro da disciplina de Policy Advocacy ministrada pelos 
professores Leonardo Secchi e Leandro Schmitz, e já conta com o apoio de 15 instituições 
catarinenses, entre elas o Ministério Público, associações comerciais e industriais, sindicatos 
de servidores públicos, e meios de comunicação. Esta iniciativa também deve ser levada aos 
cargos em comissão do poder Legislativo estadual. 
Estratégia de engajamento: mobilização social, mobilização do poder executivo. 
 
 
2. Gratuidade de taxas cartoriais 
 
Problema: o cidadão sofre imensamente com a burocracia governamental, e ainda paga altas 
taxas para cumprir com os formalismos e legalismos herdados da administração pública 
patrimonialista e burocrática. Os cartórios estão sempre lotados, em especial nas grandes 
cidades, as filas enormes, e as taxas cartoriais são uma afronta ao cidadão que já paga tantos 
impostos. Na prática os cartórios permissionários mantém monopólio sobre os serviços mais 
comuns: reconhecimento de firma e autenticação de documentos. Em 2014 a ALESC aprovou 
projeto de lei que aumentava o valor das taxas cartoriais em até 1.000%, um desrespeito ao 
cidadão que foi então posteriormente vetado pelo governador. 
 
Solução: estabelecer gratuidade das taxas de reconhecimento de firma e autenticação de 
documentos em todo o território de Santa Catarina, através de banco de dados eletrônico 
integrado de firmas dos cidadãos em todos os órgãos públicos estaduais, além de ampla 
divulgação que servidores públicos podem prestar o serviço de autenticação de documentos 
gratuitamente (Decreto 6.932/2009). Desta maneira o cidadão poderá ir a qualquer órgão 
público estadual para reconhecer firma ou autenticar documentos de maneira gratuita, 
evitando filas e ficando livre das taxas cartoriais. 
 

Estratégia de engajamento: projeto de lei pelo legislativo. 
 
3. Tribunal de Resultados do Estado 
 

Problema: o Tribunal de Contas do Estado é órgão ligado à Assembleia Legislativa que tem a 
incumbência de fiscalizar os atos da administração pública do Estado e dos municípios. O 
problema é que o TCE funciona apenas como um órgão de fiscalização de legalidade e 
verificação de adequação de contas, dando pouca atenção os resultados. Em outras palavras, 
se os bens comprados em uma licitação não são de qualidade (ex. material escolar, 



medicamentos, computadores de baixa qualidade), ou se a obra pública realizada foi mal 
executada ninguém é responsabilizado. 
 

Solução: a proposta é reverter a lógica de controle de legalidade, para uma lógica de controle 
de resultados da Administração Pública, e das políticas públicas. O princípio da eficiência e da 
transparência na Administração Pública devem ser valorizados, e isso depende de uma revisão 
do art. 59 da Constituição do Estado de Santa Catarina que inclua a atribuição ao Tribunal de 
Contas de “fiscalizar os resultados, a eficácia e responsividade da ação administrativa e das 
políticas públicas do estado e dos municípios”. 
 
Estratégia de engajamento: projeto de lei pelo legislativo, mobilização do poder executivo, 
mobilização social. 
 
 
4. Revisão do modelo de concessão rodoviária 
 

Problema: a concessão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal é prerrogativa do 
Estado, e faz parte do modelo de gestão pública. O modelo catarinense de transporte 
intermunicipal é baseado em empresas de ônibus que possuem, na prática, monopólio sobre 
suas linhas. Com a baixa competitividade o preço das passagens é um absurdo. Em muitas 
situações é mais barato viajar para outro estado do que viajar dentro de Santa Catarina. 
Frequentemente é mais caro viajar de ônibus entre Florianópolis e Chapecó, em uma viagem 
que dura mais de 8 horas, do que ir de avião a um preço mais barato, e em viagem que dura 
apenas 45 minutos. A qualidade dos ônibus também deixa a desejar. Os preços das passagens 
rodoviárias em Santa Catarina são muito elevadas, e o usuário paga mais pois, muitas vezes, 
entra na pegadinha do “seguro optativo”, que acaba sendo obrigatório, pois o atendente no 
guichê não alerta o cliente que esse seguro é desnecessário, aumentando ainda mais o preço 
da passagem. 
 
Solução: a proposta é realizar uma revisão completa do modelo de concessão de transporte 
rodoviário intermunicipal em Santa Catarina, com objetivo de: 1) aumentar a competitividade 
entre empresas de ônibus 2) diminuir o preço; 3) extinguir o “seguro optativo”, visto que todos 
os viajantes já são cobertos pelo DPVAT; 4) Melhorar a qualidade do transporte de ônibus. 
Estratégia de engajamento: mobilização do poder executivo, mobilização social. 
 
5. EPPGG em Santa Catarina 
 

Base: Em pelo menos 11 estados da federação e outras tantas capitais que estão 
modernizando a gestão pública, foi criada a carreira de Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental. A carreira de EPPGGs é destinada para pessoal altamente qualificado, 
com capacidade de análise de políticas públicas, ferramentas de gestão e de melhoria da 
eficiência do gasto. Exemplos são os modelos de Pernambuco e Minas Gerais. 
 

Solução: A proposta é criar a carreira de EPPGG como carreira estratégica de Estado, para 
que 
tenhamos pessoal altamente capacitado nas diversas Secretarias e órgãos da Administração 
Pública. Estes especialistas deverão passar por concurso muito rígido, de conhecimento, 
habilidades e perfil inovador, serão capacitados por pelo menos seis meses antes de entrar nos 
órgãos, e se tornarão “tropa de elite da eficiência” da Administração Pública em Santa 
Catarina. 
Estratégia de engajamento: mobilização do executivo. 
 



6. Valorização do serviço público 
 
Problema: o servidor público é mal visto pela sociedade. O modelo de gestão burocrática na 
administração pública estadual imprime sobre o servidor uma lógica processualista, formalista, 
avessa à criatividade e ao aproveitamento de todo o potencial intelectual e de trabalho do 
servidor. Muitos servidores nas atividades fim (professores, médicos, enfermeiros, policiais) e 
das atividades meio (administradores, contadores, auditores, fiscais de tributos) acabam 
desmotivados pela falta de valorização de suas competências e do seu potencial criativo. Há 
que valorizar as carreiras típicas de Estado. 
 
Solução: a proposta é criar na Assembleia Legislativa diversos mecanismos legais de 
valorização dos servidores: 

● Acesso privilegiado a funções de gerência, diretoria e secretaria no governo do Estado 
(vide projeto Governo Nota 10), para que eles se motivem a crescer e assumir funções 
de alta responsabilidade; 

● Revisão da legislação referente à avaliação de desempenho (substituindo controles de 
processo por controles de resultados associado a ganhos de desempenho), e que 
impliquem em melhoria da remuneração alta para os servidores de alto desempenho, 
e demissão dos servidores de baixo de desempenho; 

● Planos de capacitação constante dos servidores com foco em desburocratização, redes 
sociais, criatividade, design thinking, planejamento, metas, accountability, 
atendimento ao público, além de cursos especializados para servidores das áreas de 
educação, saúde e segurança. 
 
Estratégia de engajamento: mobilização do poder executivo, mobilização social. 
 
7. GovJam na ALESC 
 

Problema: a administração pública de modelo burocrático em Santa Catarina inibe a 
criatividade e a inovação nas formas de prestação de serviços públicos, subutilizando o 
potencial dos servidores e alijando tecnologias sociais de melhoria da gestão pública. 
 

Solução: a proposta é promover sessões periódicas de GovJams na Assembleia Legislativa. 
GovJam é um encontro de pessoas das mais variadas origens e formações que são convidadas 
para maratonas criativas de soluções para a Administração Pública. Nesses eventos são 
formados grupos interdisciplinares, apresentados problemas recorrentes da gestão pública 
estadual, e incentivada a competição de soluções nas áreas de governo eletrônico, 
desburocratização, democracia participativa, gestão da informação, usando técnicas de design 

thinking, e outras técnicas de geração organizada de soluções. 
 
Estratégia de engajamento: iniciativa autônoma do Gabinete do deputado Leonardo 
Secchi, 
mobilização social. 

 

4. Na sua opinião, qual a importância dos recursos humanos para o bom desempenho da 

administração pública? 

A questão dos recursos humanos para o bom desempenho da administração 
pública é fundamental. Entretanto, se faz necessária capacitação dos servidores 
públicos, aumentar o uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação 
aplicada ao governo (e-government). Sabemos que há um excesso de cargos em 



comissão sem qualificação técnica ou gerencial. Modelos de eficiência, transparência e 
participação na Administração Pública como a Nova 
Gestão Pública, o Novo Serviço Público e a Governança Pública são necessários para 
transformar a Administração Pública em Santa Catarina. 
 
5. Reconhecendo-se a importância de cargos de confiança de livre nomeação na 

administração pública, o que, na sua opinião, os justifica e em que situações não são 

cabíveis? 

 

São cabíveis para os cargos de topo organizacional e mesmo estes devem ter um crivo técnico-

gerencial. A profissionalização passa pela capacidade técnica e gerencial dos nomeados. Veja a 

nossa propostas Governo Nota 10, menos cabide mais qualificação. 

 

6. A contratação para os cargos de carreira da administração pública devem ser feitas por 

meio de concurso público. O modelo atual desses concursos é adequado para recrutar os 

melhores funcionários? Se não, em que devem ser aperfeiçoados? 

 

Devem ser ampliadas as formas de apreender as habilidades e atitudes, e não apenas os 

conhecimentos em provas de múltipla escolha.  

 

7. É do seu conhecimento que nos últimos anos se multiplicaram os cursos superiores que 

formam profissionais capacitados para a gestão pública (Administração Pública, Gestão 

Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social), dotados de 

competência tecnopolítica? 

 

Sim, sou professor do Campo de Públicas. #Tamo junto!! 

 

8. É do seu conhecimento que os cursos mencionados na questão 7 são regidos, desde 

janeiro deste ano, por Diretrizes Curriculares Nacionais próprias (Resolução disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=14957&I

temid= )? 

 

Oh, yes babe!  

 

9. Tem alguma sugestão para o melhor aproveitamento dos recursos humanos de nível 

superior que está sendo formado no país nos cursos mencionados na questão 7? 
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Fazer as provas de seleção para cargos na administração pública com conteúdos que são 

ensinados nos cursos de graduação do camplo de públicas. Abaixo o corporativismo!  

 

 

10. De que modo fará a escolha dos ocupantes dos cargos de confiança que atuarão em seu 

governo ou mandato? Pretende manter, reduzir ou aumentar o número desses cargos e por 

quê? 

 

Seleção criteriosa com base em habilidades e competência. Perfil empreendedor, anti-

burocrático.  

 

OBRIGADO! 

 


