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Instituída a partir da lei número 2.976, de 28 de novembro de 1956 e extinta pelo Decreto-Lei 301 de 28 de fevereiro de 1967, a

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste — SPVERFS — fora a primeira

autarquia destinada ao planejamento do desenvolvimento da Região Sul do país. A iniciativa pioneira de sua criação acontece

em um momento onde os debates relativos ao desenvolvimento regional e a integração nacional ganham força no Brasil, na

década de 1950. Sua área de abrangência compreendia municípios da fronteira sudoeste do país, ou seja, municípios

localizados ao sudoeste dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, e sua sede se localizava

em Porto Alegre.

Resumo

Estudar a trajetória da SPVERFSP, na perspectiva da história econômica, e a tentativa estatal de formular, orientar e executar

planos de desenvolvimento regional no período de 1956-1967, enfocando Santa Catarina.
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Objetivo

O fio condutor que norteará nossa pesquisa será entender: qual o papel desempenhado pela SPVERFS no desenvolvimento

econômico da região Sudoeste no período de 1956-1967 e quais as causas para que ela fosse substituída pela SUDESUL?

Problema

a) Pesquisa na Internet junto ao Senado Federal na Coleção de Leis e Decretos da República e outros;

b) Pesquisa de campo em fontes documentais, como nas bibliotecas BRDE, FEE, UFSC, UFRGS, entre outros;

c) Entrevistas com ex-funcionários da SUDESUL.

Metodologia
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