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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA DL
Venzon, João Amin, Maurício Eskudlark, Antonio Aguiar e Altair Silva,
com a finalidade de acompanhar as políticas públicas, programas e
projetos da atividade apicultora e meliponicultura, estimular o aumento
da produtividade e competitividade no setor, bem como, reforçar a
divulgação positiva da imagem do segmento.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 028-DL, de 2017
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, com amparo no art. 65, inciso VI, alínea “l” do Regimento
Interno e na Resolução nº 005/2005, no uso de suas atribuições

PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 26 de setembro de 2017.
Deputado SILVIO DREVECK

PresidenteCONSTITUI a Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura Catari-
nense, integrada pelos Senhores Deputados Dóia Guglielmi, Darci de
Matos, Natalino Lázare, Marcos Vieira, Kennedy Nunes, Serafim

*** X X X ***

P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Deputado Estadual Cleiton Salvaro, também propositor da audiência
pública; o excelentíssimo Deputado Estadual Mário Marcondes, 2º Vice-
Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina; o
excelentíssimo Deputado Estadual José Nei Alberton Ascari; o
excelentíssimo Deputado Estadual Ricardo Guidi; o excelentíssimo
Deputado Estadual Dóia Guglielmi; o excelentíssimo senhor Agenor
Coral (Noi), Prefeito de Morro da Fumaça; o excelentíssimo senhor
Ademir Magagnin, Prefeito de Cocal do Sul e presidente da Associação
dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec); o excelentíssimo
Vereador José Carlos Bortolin, Presidente da Câmara de Vereadores de
Morro da Fumaça; o excelentíssimo Vereador Luiz Henrique Bittencourt,
Presidente da Câmara Municipal de Cocal do Sul; o excelentíssimo
senhor João Fabris, Secretário Executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional de Criciúma; o excelentíssimo senhor José
Gilberto Machado, gerente do Departamento de Patrimônio e
Suprimentos da Ferrovia Tereza Cristina; o excelentíssimo senhor
Antonio Robson Rodrigues, coordenador do Movimento pela Paz,
Estação Cocal, Distrito do Município de Morro da Fumaça; o
excelentíssimo senhor Eduardo Sartor Guollo, Vice-Prefeito de Morro da
Fumaça; e a excelentíssima senhora Cirlene Gonçalves Scarpato
(Aninha), Vice-Prefeita de Cocal do Sul.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE
TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA DEBATER A
CONCLUSÃO DAS OBRAS DA RODOVIA SC-442, QUE LIGA OS
MUNICÍPIOS DE COCAL DO SUL E MORRO DA FUMAÇA, REAIZADA
NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, ÀS 19H, NO SALÃO PAROQUIAL DA
IGREJA SANTA CATARINA EM ESTAÇÃO COCAL, MUNICÍPIO DE
MORRO DA FUMAÇA

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (Vilmar Gross) - Autoridades
presentes, senhoras e senhores, boa noite.

Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catari-
nense, damos início à audiência pública convocada pelo Deputado
Estadual João Amin, Presidente da Comissão de Transportes e
Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, por proposição dos Deputados João Amin e Cleiton Salvaro,
para debater a conclusão das obras da Rodovia SC-442, que liga os
Municípios de Cocal do Sul e Morro da Fumaça, em Santa Catarina.

Convido para compor a mesa dos trabalhos as seguintes
autoridades: o excelentíssimo Deputado Estadual João Amin,
Presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina; o excelentíssimo

Convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo Deputado
Estadual João Amin, Presidente da Comissão de Transportes e
Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, que conduzirá os trabalhos desta audiência.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Boa
noite. Eu queria cumprimentar todas as autoridades já nominadas. As
autoridades e representantes que fizerem a sua inscrição no Cerimonial
serão anunciadas no decorrer da nossa audiência pública.

mentar, representando o Deputado Estadual Rodrigo Minotto; do
Vereador Dilanio Willian Sartor, Vice-Presidente da Câmara Municipal, do
Município Morro da Fumaça; do senhor Edmar Beckmamm, Secretário de
Infraestrutura de Morro da Fumaça; do senhor Wagner Bressan, Secretário
de Saúde de Morro da Fumaça; e da senhora Márcia Daniel Warmling
Cechinel, Secretária de Educação de Morro da Fumaça.

Eu vou iniciar este momento com algumas informações para
a gente transformar esta nossa audiência em um momento produtivo.
Nós teremos aqui uma apresentação do senhor Antonio Robson
Rodrigues, que vai fazer a justificativa do motivo pelo qual estamos
realizando esta nossa reunião; depois, os Prefeitos de Morro da
Fumaça e Cocal do Sul farão uso da palavra; a seguir, o representante
do governo do Estado e, a partir daí, abriremos a palavra ao público que
nos prestigia esta noite.

Com a palavra o senhor Agenor Coral (Noi), Prefeito de Morro
da Fumaça.

O SR. PREFEITO AGENOR CORAL (NOI) (Morro da
Fumaça/SC) - Boa noite a todos e a todas.

(Cumprimenta os componentes da mesa e os demais presentes.)
Dizer que é um momento que podia ser diferente; que podia

ser uma audiência para tratarmos de alguma obra importante que
tivesse início e fim, e não que estivéssemos aqui, hoje, para
decidirmos ou resolvermos o problema do final de uma obra, que é tão
importante, mas que neste momento está causando tantos conflitos e
tantos problemas. [Taquígrafa-Revisora: Almerinda Lemos Thomé]

Eu queria não só anunciar a presença, mas pedir uma salva
de palmas principalmente para os alunos da Escola de Educação
Básica Vitório Burigo. (Palmas.) Que eles não tenham uma aula de
cidadania, mas que nos deem uma aula de cidadania hoje.

Quem percorre a SC-442 que hoje vai ser debatida aqui vê,
sendo bem objetivo, uma obra muito necessária para os dois
Municípios. Eu queria parabenizar os dois Municípios, no nome dos
dois Prefeitos, tanto do Agenor quanto do Ademir por estarem aqui,
porque não é uma causa única, não é uma causa individual de um
Município, é uma causa coletiva. Agora, o que temos que discutir hoje,
aqui, é do porquê de uma obra de 10 quilômetros ter 8 quilômetros
executados, o dinheiro terminado, e a obra não está concluída.
Obviamente, que o contraditório desta audiência pública vai ser muito
bom, e o principal serão os encaminhamentos que tivermos hoje aqui.
Não adianta as famílias, pai, mãe e alunos, que estão aqui, que
deixaram suas casas, virem aqui perder tempo. Nós temos que
aproveitar esta oportunidade para fazer bons encaminhamentos que
serão muito importantes para alcançarmos o objetivo da audiência.

Eu, como gestor, já encaminhei uma indicação na Câmara
para ver uma proibição do tráfico pesado de caminhões aqui na rua
João de Rochi. É difícil para mim optar por esse impedindo, porque a
gente estaria impedindo a circulação do nosso comércio, da nossa
indústria, do nosso alimento; mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me
colocar como cidadão que mora ao lado dessa Rodovia, e se for para
escolher, eu estou ao lado da população fumacense, do nosso morador
do Distrito de Estação Cocal.

Eu queria dizer aos Deputados, ao Presidente da Comissão,
ao governo que, na forma da lei, se eu puder impedir o tráfego desses
caminhões pesados nessa Rodovia, eu irei fazer, porque eu acho que a
população não merece pagar o preço de uma desorganização que já
vem do início do projeto. Eu mesmo e alguns Vereadores fomos até
Tubarão, na rede ferroviária, e lá ficamos sabendo que desde o início já
se sabia que a obra não teria fim. Quem fez parte desse projeto
também já estava sabendo que era necessário esse viaduto.

Eu queria parabenizar o Deputado Cleiton Salvaro por propor
esta audiência. Eu peço para que todos sejam objetivos para podermos
dar oportunidade a todos que queiram se manifestar. Informo ainda aos
que quiserem fazer uso da palavra que se dirijam, por favor, ao Cerimonial e
dê o seu nome para que a assessoria da Comissão faça as inscrições. Cada
um terá três minutos para falar, com mais trinta segundos de tolerância,
para todos que estão aqui, hoje, independentemente de ter cargo eletivo ou
não, possam fazer igualitariamente o uso da palavra.

Então, como eu até me expressei em outra ocasião, que a
população mais uma vez foi enganada pelos políticos, até peço
desculpas, talvez coloquei de maneira errada políticos, mas pelos
responsáveis por este projeto. Eu, assim como o Antônio, como o
Movimento pela Paz, defendo o trajeto original ou que se arrume outra
solução. Que se arrume outra estrada, outro percurso, mas que jamais esse
movimento pesado passe por dentro do Distrito, na Rodovia João de Rochi.

Por isso, dou por iniciada a presente audiência pública
passando de imediato a palavra ao senhor Antonio Robson Rodrigues,
coordenador do Movimento pela Paz Estação Cocal, Distrito de Morro
da Fumaça. (Palmas.)

Muito obrigado e boa noite todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Muito

obrigado, Prefeito Agenor Coral, do Município de Morro da Fumaça.O SR. ANTONIO ROBSON RODRIGUES - Cumprimentando o
Deputado Estadual João Amin, cumprimento as demais autoridades
componentes da mesa e as demais autoridades que estão nesta
audiência. Uma boa-noite a todos e a todas. Muito fraco pessoal, boa
noite. (A plenária dá um caloroso cumprimento de boa noite.)

Registro a presença dos seguintes Vereadores de Morro da
Fumaça: Raimundo Marques, Jerson Maragno, Edivaldo Marcolino,
Tiago Minatto, e Miguel Zaccaron Darolt; das Vereadoras de Cocal do
Sul: Giovana Galato Santa Rosa e Roseny Cittadin Barbosa (Nega
Cittadin); e dos Vereadores de Cocal do Sul: Agenor Benati Pedroso e
Richardson Vieira; do Vereador Miri Dagostim, de Criciúma; do senhor
Victor Santos Zaccaron, presidente da Associação dos Aposentados,
Pensionista e Idosos de Morro da Fumaça; do senhor Natan Felipe
Souza, diretor superintendente da Fundação Municipal do Meio
Ambiente de Morro da Fumaça (Fumaf); do senhor Jeverson Guollo,
diretor da Escola de Educação Básica Vitório Búrigo; do senhor Carlos
Sweder de Rocchi Venerio, diretor de Esportes de Morro da Fumaça; do
senhor Ari Arlei Esteves de Matos, diretor da Rádio Comunitária de
Morro da Fumaça; do senhor Fernando de Fáveri, gerente Regional de
Saúde de Criciúma; da senhora Adriana da Rosa Alves, presidente da
Associação de Moradores do Bairro Vila Rica de Morro da Fumaça; do
senhor Jolmar Bortolato, coordenador da Liderança da Capela Santa
Catarina Estação Cocal; do senhor Lauro Coan Filho, assessor parla-
mentar da senhora Geovânia de Sá, Deputada Federal; do senhor Eduardo
Lodetti, assessor parlamentar representando o Deputado Estadual José
Milton Scheffer; do senhor Carlos Alberto Sartor, sócio e gerente comercial
da Mineração Nossa Senhora do Carmo Carlos; e o senhor Wagner Pizzetti,
representando o Deputado Estadual Manoel Mota.

Muito obrigado.
A gente vem se deparando com muitas informações a

respeito da conclusão dessa obra, pelo menos, desde o início do ano,
uma obra que já foi dito de muita importância para toda a região.
Muitas vezes, informações desencontradas, em um momento, ela vai
ser concluída em seu projeto original, que foi aprovado pela
comunidade; noutro momento, que devido ao entrave junto à Tereza
Cristina não há recurso para concluí-la em seu trajeto original; e haveria
uma proposta de asfaltar a João de Rochi e, em contrapartida, a
permissão para que todo o trânsito pesado da região, com destino a
BR-101/Norte, passe pelo centro do Distrito.

O que nós defendemos, com muita convicção, é o trajeto
original. Que ele seja concluído, e não queremos desculpas, porque já
estamos cansados delas. O que nós queremos é solução e também
que venha o asfaltamento da João de Rochi. Isso também nós queremos...
(palmas) obrigado, porém de forma alguma queremos o trânsito pesado por
essa via. Falo isso de cadeira, são vinte anos como policial rodoviário federal
e sei, digo de cadeira, não comporta o trânsito pesado por essa via. É isso
que eu gostaria de deixar bem claro.

Nós fizemos uma carta aberta à população e pedimos que as
autoridades constituídas se manifestassem para o movimento e, a não
ser o Prefeito local, ninguém mais se manifestou.

Com a palavra o senhor Ademir Magagnin, Prefeito do
Município de Cocal do Sul e presidente da Associação dos Municípios
da Região Carbonífera (Amrec). (Palmas.)

Repito, trajeto original já. O SR. PREFEITO ADEMIR MAGAGNIN (Cocal do Sul/SC) -
Quero saudar o nosso povo de Estação Cocal, tenho muito carinho por
esta terra porque foi aqui que eu iniciei toda a minha vida de trabalho,
de estudos, enfim. Então tenho um carinho muito grande por Morro da
Fumaça, por ser natural deste Município.

Muito obrigado pela atenção. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Muito

obrigado pelas palavras, senhor Antonio Robson.
Faço o registro de algumas presenças: do senhor Josias

Sorato, diretor superintendente da Fundação de Meio Ambiente de
Cocal do Sul (Fundac); do senhor Alex Sandro de Jesus, assessor parla-

Mas acho que nós estamos vivenciando um momento muito
importante para tratar de um assunto muito sério da Rodovia SC-442.
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Esta Rodovia foi fruto de um trabalho incansável das duas
administrações de Cocal, de Morro da Fumaça, na época com Prefeito
Agnaldo, onde nós estávamos buscando o tempo todo junto ao governo
do Estado a implantação dessa Rodovia.

Antes de passar a palavra, anuncio a presença do Senhor
Alison Felix Bertan, Vereador da Câmara Municipal de Morro da Fumaça;
Alécio João Goulart, Vereador da Câmara Municipal de Sangão; Giovani
Zakszeski, Vereador da Câmara Municipal de Sangão; José Hugo de
Rochi, tesoureiro da Cooperativa de Agricultura Familiar Fruto da Terra -
Estação Cocal.

Mas não podemos deixar também de falar da grande empresa
Eliane, e eu não sei se tem algum representante desta empresa hoje
aqui. Se tiver, gostaríamos também que depois ele pudesse falar um
pouco do empenho. Mas a Eliane foi peça fundamental para que se
consolidasse a construção dessa Rodovia, onde se buscou através da
empresa privada esse recurso público-privado onde a Eliane paga a
Rodovia e depois ela faz um desconto em cima dos impostos que ela
pagaria para o governo.

Passo a palavra ao senhor João Fabris, Secretário Executivo
da Agência Regional de Criciúma.

O SR. JOÃO FABRIS - (Cumprimenta os componentes da mesa e

os demais presentes.) [Taquígrafo-Revisor: Eduardo Delvalhas dos Santos]

Quero dizer para vocês que esta Parceria Público-Privada que
se fez aqui na Rodovia 442, entre a Eliane e o governo do Estado, foi
apresentado um projeto para o governo, o governo aceitou e foi licitado
e agora ficamos surpresos porque não está sendo cumprido o trajeto
que foi licitado, mas eu estou aqui para ouvir, anotar e levar a
reivindicação de todos vocês ao Deputado e Secretário de
Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro. Aproveito para justificar a sua
ausência pois hoje está acompanhando nosso Governador, em
exercício, doutor Eduardo Pinho Moreira, em Imaruí, à noite em Turvo,
amanhã em Braço do Norte e Urussanga. Acreditamos, que quando
licitamos uma obra, o projeto deva ser cumprido no que foi licitado. O
Estado não tem gerência sobre o projeto porque quem está
administrando e fiscalizando é a Eliane, somos parceiros em troca de
ICMS. Vamos estar juntos naquilo que vocês decidirem, discutindo com
o governo, e aqui está o Zé Nei Ascari que também levará ao Gover-
nador todas as reivindicações de vocês. Estamos aqui acompanhando
e vamos levar todas as informações para nosso Governador e Vice-
Governador.

Acho que foi um modelo de sucesso, foi um modelo
importante para que nós pudéssemos avançar rapidamente nesse
projeto, mas que infelizmente ficou travado. Eu acredito que houve o
erro no dimensionamento do projeto, tendo em vista que hoje faltam
em torno de dois quilômetros e meio e, de fato, não há mais recursos
dentro desta licitação que foi feita.

Então, acho que aqui cabe ao Estado, agora, achar as
alternativas. Eu acho que aqui um representante do Estado, que é o
João, que está à frente da Secretaria Regional. Cabe ao Estado achar
esta alternativa para que esta Rodovia seja, de fato, concluída. A
Rodovia não pode ficar desta maneira, até porque quando nós
iniciamos, lá em Cocal, toda essa tratativa em busca dessa Rodovia,
nós pensamos na seguinte situação: precisamos desviar o trânsito
pesado de Cocal do Sul para a SC-442, e esse é o nosso propósito.
Agora, hoje, se nós fizermos isso, onde é que ele vai desembocar? Ele
vai desembocar dentro da comunidade de Estação Cocal. Nós, que estamos
lá vivenciando o quanto é difícil circular na nossa Rodovia, principalmente por
conta do tráfego pesado, eu não tenho dúvida de que este movimento, que
com certeza vai ter uma luta, uma batalha muito grande para que o trânsito
pesado não circule dentro desse bairro.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado senhor João Fabris. Registro a presença do senhor Antonio Ary
Deluca, Vereador da Câmara Municipal de Morro da Fumaça.

Agora, o que eu proponho neste momento, senhores Deputados,
além do Cleiton, do Guidi e do Zé Nei, também temos outros Deputados no
sul, é que esta solução tenha que vir do governo do Estado.

Com a palavra o senhor José Gilberto Machado, gerente do
Departamento de Patrimônio da Ferrovia Tereza Cristina.

O SR. JOSÉ GILBERTO MACHADO - Boa noite a todos.
Em reunião há cerca de oito meses, nós tivemos, o Zé Nei, o

Guidi e outros Deputados aqui do sul que estavam nesta reunião com o
Vice-Governador; nós estivemos com o Secretário da Fazenda, o
Gavazzoni, onde lá nós levamos já este problema, alertado pela
empresa que estava executando a obra, Setep, e a empresa Eliane, o
recurso chegaria apenas em torno de seis quilômetros e faltariam dois
quilômetros e meio.

Primeiramente quero agradecer pela oportunidade de
podermos estar aqui para prestarmos alguns esclarecimentos e já, de
antemão, dizer que a Ferrovia Tereza Cristina sempre fomentou
desenvolver os Municípios, não só aqui, mas todos os Municípios. A
SC-442 é necessária porque irá trazer um benefício muito grande para o
local. Então, somos totalmente a favor de que essa rodovia não
paralise, que se complete, que passe por cima sim, da ferrovia, mas
obedecendo as leis e normas porque a Ferrovia Tereza Cristina é uma
concessionária de um serviço público de transporte ferroviário. Temos
uma agência reguladora que coloca normas e nos fiscaliza.

Isso nós já alertamos, o Vice-Governador, juntamente com
todo o quadro da Fazenda, prometeram ir em busca de uma solução, e
eu acredito que nós precisamos, agora, fazer um encaminhamento para
o Vice-Governador, para o Governador Raimundo Colombo e lá, os dois,
juntamente com os Deputados, com a comunidade, com os
Vereadores, enfim, possamos sair de lá com a solução para esta
Rodovia, que não pode ficar da maneira como está, porque realmente a
Estação Cocal vai ter um problema muito sério no trânsito, e nós
precisamos concluir esta alça. Faltam em torno de dois a dois
quilômetros e meio; resolver a questão com a estrada de ferro, acho
que há a possibilidade de se discutir, fazer um elevado que não seja
tão caro. Acho que isso é possível e com isso nós possamos concluir.

Eu diria que a nossa palavra aqui será meramente técnica.
Na Ferrovia Tereza Cristina temos duas grandes metas, uma
relacionada à produção - que não vem ao caso aqui - e a outra
relacionada à segurança operacional, quando se fala em acidentes,
enfim...Como eu disse, temos algumas legislações a seguir, e o
Decreto de Lei nº 1832/96, no artigo 10 diz o seguinte: “A
administração ferroviária não poderá impedir a travessia de suas linhas
por outras vias, anterior ou posteriormente estabelecidas, devendo os
pontos de cruzamento ser fixados pela administração ferroviária, tendo
em vista a segurança do tráfego e observadas as normas e a legislação
vigente.” O parágrafo 1º diz: “A travessia far-se-á, preferencialmente,
em níveis diferentes, devendo as passagens de nível existentes ser
gradativamente eliminadas.”Então, eu diria, que a primeira norma
imposta é não sermos negligentes permitindo uma passagem em nível.
Não tem como! A SC-442 perante o Código de Trânsito Brasileiro será
uma via de trânsito rápido e via de trânsito rápido se trafega a 80
quilômetros por hora, portanto, não existe passagem em nível. Qual
seria a solução? Defendemos uma passagem superior no viaduto.
Temos a mesma situação no trevo de Laguna. Laguna hoje, tem uma
entrada pelo sul, e quem vem do norte do Estado, em Barbacena, terá
outra saída que também terá que ser através de um viaduto, uma
passagem superior.

Essa é a minha proposição, eu entendo que mesmo que o
trecho de Cocal do Sul está praticamente concluído, faltam apenas 600
metros no entorno da Eliane, mas para nós se, de fato, vier esta
proibição do tráfego pesado passar por dentro de Estação Cocal, nós
não vamos conseguir realizar o nosso projeto, que é tirar o tráfego de
dentro de Cocal do Sul, o tráfego de caminhões e jogar para a SC-442,
que era o nosso grande objetivo, que foi um grande trabalho que nós
fizemos junto ao governo do Estado. A nossa Vice-Prefeita poderá dar o
testemunho do quanto nós incomodamos o Governador Raimundo
Colombo. Ele já não podia mais ouvir: Governador, e a SC-442? De tal
forma que acabou saindo. Só que o nosso grande projeto, de tirar o
tráfego pesado de dentro de Cocal do Sul, passa pela conclusão da
Rodovia. Por isso essa proposição, para o Governador, para o Vice-
Governador, para os nossos Deputados e para a comunidade. Quero informá-los, também, que a Ferrovia foi procurada pela

primeira vez para tratar deste assunto, em março de 2015. Na
oportunidade, recebemos uma correspondência da empresa Ceal. Essa
correspondência nos foi encaminhada por uma engenheira-residente da
Ceal (Consultoria em Engenharia e Assessoria), e também foi subscrita
pelo engenheiro fiscal de obras do Departamento Estadual de
Infraestrutura. No dia 3 de Março recebemos essa correspondência
solicitando a aprovação de um projeto de sinalização, e para ficar bem
claro, um projeto de sinalização serve para transpor a linha em nível.

Nós faremos um encaminhamento e assim traremos de lá
essa solução, que não é tão difícil assim. São dois quilômetros e
pouco, e eu acho que é fácil de concluir esse grande projeto, muito
importante para o desenvolvimento desses dois Municípios.

Era isso o que eu queria dizer, um abraço a todos e obrigado,
João, por esta assembleia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado, Prefeito Ademir.
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Quando recebemos a solicitação, a nossa área técnica orientou esses
mesmos engenheiros, comunicando-os que teriam que protocolizar
outra solicitação na Ferrovia Tereza Cristina, pedindo o equipamento
correto para essa situação. Foram orientados, na época, que deveriam
apresentar um novo projeto de uma passagem superior, um viaduto.
Orientamos ainda, que somos fiscalizados pela ANTT (Agência Nacional
de Transportes Terrestres) e temos uma resolução que trata de como
neste caso, deva ser o procedimento de uma obra própria ou solicitada
por terceiros. O projeto desse viaduto, por exemplo, tinha que ser
elaborado considerando a resolução de obras.

para concluir uma estrada tem que ter audiência pública. Um amigo
lembrou-me hoje, que nós já realizamos duas audiências públicas para
a [Revisora: Ilka Maria Fretta] [Taquígrafa-Leiturista: Dulce M da Costa

Faria] construção dessa estrada. Uma foi aqui no Centro Pastoral e
outra em Cocal do Sul. E teve a aprovação, na época, de todos os
presentes, inclusive havia representantes da Ferrovia Dona Tereza
Cristina. Que me digam o contrário, que podemos mostrar o trajeto
aprovado. Então, nada mais justo, não concordo que a estrada passe
por cima do nível do trem, não concordo, plenamente não. É um atraso
de vida, nós estamos no século 21 e precisamos evoluir.

Em 2015 orientamos que seria impossível transpor a linha
férrea em uma passagem em nível. E naquela oportunidade a
solicitação foi arquivada porque estávamos esperando o novo projeto e
como não aconteceu, no começo deste ano tivemos diversas reuniões
na Ferrovia com pessoas daqui: o Prefeito, os Vereadores e do senhor
Antônio. Depois disso já conversamos várias vezes com um grupo
menor de pessoas apresentando os mesmos argumentos que estou
colocando, aqui, para vocês, mas agora, oficialmente, queremos dizer
que somos a favor sim do desenvolvimento, mas queremos um
desenvolvimento sem sofrimento. Não podemos lamentar futuramente
mortes e acidentes por conta dos erros. Se voltarmos no tempo, há dez
anos, vamos ver como evoluiu, como cresceu o trânsito e estamos
falando de trânsito de carga pesada. Se projetarmos para daqui dez
anos, não vou falar nem daqui trinta anos, mas dez anos não cabe
pensarmos, hoje, em algo que não seja uma passagem superior
naquele ponto.

Só para termos uma ideia, se nós não fizermos aquele
acesso lá embaixo, quando pararem três carretas por lá, a última vai
ficar com a parte traseira na SC-445; o trem vai estar parado ali e
ninguém vai passar (palmas). Também quero a conclusão do restante
que falta, lá em Cocal, na frente da Eliane.

Só quero deixar um recadinho aqui. Várias localidades
estão sofrendo com isso: Cocal do Sul, Orleans, São Ludgero, Braço do
Norte, Grão Pará, Serra do Rio do Corvo Branco. Vai passar por ali. Todo
mundo já está preocupadíssimo para achar um desvio para melhorar,
não o trânsito dentro da cidade que existe hoje.

Meu muito obrigado. (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a

palavra o Deputado Estadual José Nei Ascari.
O SR. DEPTUADO ESTADUAL JOSÉ NEI ASCARI - (Cumprimenta

os componentes da mesa e as demais autoridades).
Prometo que serei breve, pois o nosso propósito aqui, muito

mais do que falar, é ouvir.Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado senhor José Gilberto. Agora vamos começar a ouvir as pessoas
que se inscreveram. Solicito que seja respeitado o tempo de três minutos,
com uma tolerância de trinta segundos para finalização da fala.

Eu gostaria de fazer um elogio muito especial a essa
grande mobilização que vocês realizam. Essa mesma mobilização
determinou a deflagração do processo de pavimentação dessa rodovia.
Não fosse a unidade das lideranças de Morro da Fumaça e de Cocal do
Sul, nós não estaríamos aqui discutindo a sua conclusão, já que a obra
nem teria começado, pois foi essa mobilização que determinou o início
da pavimentação, que é um sonho acalentado há muito tempo e, com
certeza, essa mesma mobilização vai determinar uma solução
sintonizada com o anseio da comunidade.

Com a palavra o senhor Agenir Donato Zaccaron, morador do
Distrito da Estação Cocal de Morro da Fumaça.

O SR. AGENIR DONATO ZACCARON - Boa noite senhor
Presidente; autoridades constituídas nesta mesa e a todos os presentes.

Gostaria de reforçar o que muitos já colocaram aqui nesta
noite. Primeiramente gostaria de voltar há doze anos quando tudo
começou para se construir essa rodovia. Há doze anos, fomos
notificados que para asfaltar a SC-442 seria necessário a estadualização.
Quando isso surgiu há doze anos, achamos que era uma vitória. Nesse
longo tempo várias lideranças de Cocal do Sul, Morro da Fumaça, se
encaminharam por várias vezes, para reuniões na Capital.

Portanto, parabéns a vocês. Eu acompanhei o final dessa
luta, o trabalho realizado pela Administração de Cocal, do Ademir e da
Aninha; da Administração do Morro da Fumaça, do Agnaldo e
companhia limitada, dos Vereadores, das lideranças empresariais
comerciais e comunitárias, da imprensa e agora, evidentemente,
precisamos fazer com que a obra tenha não só começo, mas meio e
fim, Secretário João Fabris. E, se a Assembleia está aqui neste
momento - isso precisa ser deixado bem claro - é porque a Assembleia
se importa com esse assunto. Se nós estamos aqui em seis Depu-
tados Estaduais - inclusive dois que não são, diretamente, repre-
sentantes desta região, mas também têm preocupação com o tema - é
porque nós seis e os outros que não estão presentes, por motivos
justificados, nos importamos com esse assunto.

Agradecemos e parabenizamos hoje a Parceria Público-
Privada com a Cerâmica Eliane, que já construiu grande parte dessa
rodovia. Mas hoje nesta noite o que volta é aquilo que os Prefeitos das
duas cidades já colocaram e venho aqui defender. Existe um projeto já
elaborado, porém exige ser licitado, e por esta razão viemos aqui
encarecidamente, senhores Deputados, membros desta Comissão,
para que esta Comissão reforce ao governo do Estado para que seja
realmente concluído o trajeto original. Não podemos deixar que a
tragédia comesse pelo trânsito de uma rodovia que não terá
capacidade de aguentar um fluxo maior assim que for liberada.

E este debate é fundamental porque nós vamos levar todas
as informações colhidas aqui, para que, neste coro de unidade,
possamos sensibilizar as autoridades responsáveis pela decisão na
busca de uma solução, para que a obra aconteça da forma como foi
planejada. Eu vim aqui para reafirmar, de modo muito especial, meu
compromisso com essa luta, mas quero cumprimentar a mobilização de
vocês. Confesso que fiquei surpreso com o número de presentes nesta
audiência e tenho certeza de que, como já disse anteriormente, esta
mesma mobilização que determinou a pavimentação dessa rodovia e
sensibilizou o governo do Estado vai também sensibilizar as auto-
ridades, para que a obra seja concluída do modo desejado.

Portanto, em respeito às lideranças dos Municípios que já
participaram no passado, ao longo desses doze anos, de diversas
audiências e em decisões já tomadas, peço aos senhores que levem
ao governo do Estado as reivindicações do povo de Estação Cocal,
Cocal do Sul e Morro da Fumaça pela conclusão do trajeto original.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a

palavra o senhor José Hugo de Rochi, representando a Cooperativa de
Agricultura Familiar Fruto da Terra, e líder comunitário do Distrito de
Estação Cocal.

Parabéns a vocês!
Obrigado. (Palmas.)

O SR. JOSÉ HUGO DE ROCHI - Boa noite senhor Presidente.
Em seu nome cumprimento a mesa e as demais autoridades. O meu
muito obrigado do fundo do coração a essa plateia maravilhosa, que
veio nos prestigiar hoje aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Registro a presença da senhora Rozelaine Maragno Coral, primeira-
dama de Morro da Fumaça, e da senhora Roberta Ghise Inocêncio,
segunda-dama de Morro da Fumaça.

Nesta caminhada de lutas por esta rodovia, tive quatro
gestões como Vereador, desde 2001, e de lá para cá sempre
trabalhamos por esta rodovia. Diversos Deputados, várias pessoas,
várias entidades sabem da necessidade desse trajeto. É um dos
trechos mais curtos dentro do Estado de Santa Catarina, e já se tornou
uma novela para a sua conclusão. O povo sabe o que está falando,
sabe o que quer, e certamente cheio de razão pede a conclusão pelo
seu trajeto original. Solicitamos também a conclusão até o centro de
Estação Cocal porque vai ficar bom para o nosso comércio, o trânsito
pesado sai por lá e o povo passa por aqui. Só para terem uma ideia,

Com a palavra o senhor Samuel Woycekowski, morador de
Estação Cocal.

O SR. SAMUEL WOYCIEKOWSKI - Queria cumprimentar todas
as autoridades presentes e a comunidade. Parabéns pela presença
massiva nesta audiência pública. Eu estou aqui, não comunicador e
repórter da Rádio Estação Cocal, mas como morador da Rua João de
Rochi. Meu avô, o falecido Pedro Polaco, morreu em 2007, sonhando
com essa rodovia. Era um sonho e é um sonho ainda, para toda a
comunidade, que esta rodovia seja finalizada e que seja seu projeto original
seja respeitado, desviando o trânsito pesado de Cocal do Sul, que já sofre
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com isto, para desembocá-lo na SC-445 e que não passe pela Rodovia João
de Rochi, que já conta hoje com mais de vinte comércios.

É importante ressaltar que, se eu pudesse denominar esse
encontro - eu sei que a audiência pública é um mecanismo cons-
titucional e o Parlamento catarinense assim o faz -, talvez, eu mudasse
esse nome para “resposta pública”, pois nós já fomos ouvidos, o
projeto já foi aprovado, agora nós queremos uma resposta pública do
Parlamento catarinense e, também, das autoridades executivas que se
fazem aqui presentes, pois precisamos saber por que razão o trajeto
original não foi concluído.

Quero até citar o meu amigo Rogério Jacinto que mora bem
em frente à lombada - assim como eu -, e as madrugadas ali são
difíceis! Quando passa um caminhão, ouve-se o barulho dos freios e da
arrancada, ouve-se a caçamba bater, é um pesadelo. Ninguém que
mora próximo à lombada dorme direito. Não posso falar pelo restante
dos moradores da rua, mas sei que também sofrem com o movimento.
Sair de casa é uma aventura. Tirar o carro de casa é uma aventura. E
quando acontece uma avaria em um caminhão - como já aconteceu -
em frente à rádio, na subida do morro, é um perigo, pois a pessoa que
vem em sentido contrário para subir, não tem visibilidade nenhuma de quem
está subindo pelo outro lado. Então, se essa rodovia não for concluída... Não
quero tirar a credibilidade de vocês, autoridades, mas o momento político
que o Brasil vem vivendo já questiona a credibilidade dos políticos e quando
se fala em obra ou é mal feita ou é pela metade.

E ainda podemos constatar que existem inúmeras
fragilidades, tais como terraplanagem na comunidade de Vila Rica, que
foi alocada e não foi concluída; desapropriações, que foram pagas e
não foram concluídas; mais este relato do representante da Ferrovia
Tereza Cristina dizendo que só foi procurado em 2015, desde que o
projeto foi aprovado, em 2011.

Ora, pensaram no projeto sem antes consultar a Ferrovia
Tereza Cristina para saber dos ditames legais? Então, pedimos uma
resposta pública e somos a favor do trajeto original.Hoje eu li a notícia de que está sendo feita a licitação para

uma nova SC em Siderópolis ou Urussanga. Poxa, nem terminaram esta
aqui! Nem terminaram esta aqui, vão deixar pela metade (palmas)? Eu
não acho certo. Na minha opinião, é uma irresponsabilidade, e vocês
autoridades, por favor, tomem alguma providência e resolvam este
problema, para nossa comunidade do Morro da Fumaça, de Estação
Cocal e dos outros Municípios vizinhos que utilizam essa rodovia e a
Rua João de Rochi.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com

a palavra o Deputado Estadual Dóia Guglielmi. [Revisora: Cláudia

Fernandes de Souza].
O SR. DEPUTADO DÓIA GUGLIELMI - (Cumprimenta as auto-

ridades já nominadas e demais presentes.)
Estávamos comentando sobre o início das obras dessa

rodovia. O primeiro projeto foi feito com os recursos do governo do
Estado e da administração municipal, a rodovia realmente era municipal.
Depois do projeto pronto, na época gastados R$ 147 mil, foi transformada
em rodovia estadual. E aí veio a parceria com a Eliane e foi um grande
ganho para a nossa comunidade e para o governo do Estado.

Muito obrigado (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a

palavra o Deputado Estadual Rodrigo Guidi.
O SR. DEPUTADO ESTADUAL RICARDO GUIDI -

(Cumprimenta os componentes da mesa e as demais autoridades).
Queria parabenizar o Deputado Cleiton e a comunidade em

geral por essa audiência pública, tão importante para conhecermos
melhor esse problema e podermos, junto com vocês, lutar pela solução
dele. Tenho certeza de que a forma como as coisas estão acontecendo
não agrada a população, não resolve o problema, mas acredito que em
parceria com a comunidade e seus representantes vamos ao governo
do Estado buscar alternativas, buscar um caminho para que essa obra
seja finalizada. Muito dinheiro já foi investido aqui e não podemos
deixar essa obra pela metade. Vamos juntos achar alternativas e
buscar a solução desse problema.

Mas a nossa preocupação não se refere ao começo, mas sim
ao fato desse projeto estar parado, e não terminado. E nós, como
Parlamento catarinense, viemos aqui para ouvir vocês e realmente
afirmar e reafirmar o nosso compromisso de, juntamente com vocês,
encontrarmos uma grande saída para que a obra realmente seja
executada, essa que é uma obra tão desejada devido a sua importância
para o sul do Estado.

Nós estávamos vindo de Criciúma, Ademir, e demoramos
praticamente quinze minutos para atravessar uma parte de Cocal, e nós
sabemos que quando atravessa um caminhão a dificuldade é muito
maior, principalmente na nossa região que tem muitos criadores de
integrados de frango e de suínos, e é muito pior quando passa pela
cidade. Nós precisamos dessa grande alternativa.

Um grande abraço, podem contar comigo, tenho certeza de
que todos os Deputados que estão aqui têm real interesse na solução
desses problemas e que os Deputados que não puderam estar
aqui presentes - mas que são representantes da nossa região - e que
de uma forma ou outra mandaram representação, estarão conosco na
busca da solução desse grave problema que envolve esta região.

Primeiro, eu quero dar parabéns à comunidade local e a de
Cocal do Sul pela grande mobilização e pela participação efetiva nesta
audiência. Uma obra dessa magnitude e dessa importância que para o
governo do Estado é tão pequena diante dos recursos que faltam para
terminá-la, meramente R$ 4 milhões a R$ 5 milhões, independente-
mente de fazer o viaduto ou não, nós entendemos que no século 21 não
podemos mais estar passando ao nível da estrada de ferro. E aqui
cumprimento vocês, este é o momento de nós pensarmos não no futuro,
mas no nosso presente, porque são rodovias com fluxo muito grande de
trafegabilidade, e nós sabemos que os acidentes serão constantes.

Um grande abraço a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a

palavra o senhor Jacks Soratto, morador de Estação Cocal.
O SR. JACKS SORATTO - Cumprimentando o Deputado João

Amin, cumprimento todos os integrantes da mesa; cumprimentando a
Dorisalda de Rochi, uma das moradoras que mais circula pela Rua João
de Rochi, cumprimento todos os integrantes da comunidade.

Primeiramente, acho necessário lembrá-los de que o primeiro
anúncio público dessa rodovia foi feito em 1980, na época do governo
do João Paulo Bornhausen. Passaram aqui times azuis, time
vermelhos, passaram também pelo governo do Estado times verdes e
amarelos e tudo isso culminou nas audiências públicas acontecidas
aqui em Estação Cocal e Cocal do Sul, em 2011, situação em que o
Deinfra sustentou que não haveria possibilidade técnica da rodovia
passar por esse traçado, alegando que mais de 90% do tráfego dos
moradores de Cocal do Sul usariam a rodovia SC-442 para
deslocamento.

E dizer que estamos aqui empenhados e solidários ao
trabalho de vocês, ao respeito e ao carinho que você tiveram em vim a
esta audiência pública e solicitar o projeto original. Por isso contem
conosco, pois estaremos defendendo a liberação por parte do governo
do Estado do restante dos recursos, que são menos de R$ 4 milhões.
Nós temos essa incumbência, Deputados, de levar isso para o governo
e fazer com que esse recurso seja realocado para terminar essa obra e
trazer um pouco de tranquilidade para essa comunidade.

Um abraço a vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a

Palavra o senhor Adriano Zaboti Pereira, morador do Distrito Estação Cocal.Não vou entrar nas discussões técnicas, pois fazer isso
seria como querer provar que o mar não é salgado. Todo mundo sabe
que a Rua João de Rochi não comporta esse tráfego e posso não ser o
morador mais antigo da rua, pois moro ali há apenas 25 anos, mas falo com
propriedade porque sou o morador mais próximo das intempéries dessa
rodovia.Todos sentem os impactos da rodovia, mas eu sou um dos que
mais sentem seus impactos, sejam eles social, ambiental ou na saúde.

O SR. ADRIANO ZABOTI PEREIRA - Boa noite a todos, eu
quero parabenizar o pessoal da Estação Cocal por ter comparecido em
massa aqui em busca de um objetivo para o bem comum da localidade.

Eu quero fazer um resgate rápido que é o seguinte: muito
plausível a união dos Municípios para iniciar essa obra, vejo com bons
olhos a união das gestões porque a região é composta por Municípios
ligados; é uma rede que faz parte do sistema viário.Acordar de madrugada, como falou o Samuel, com uma

carreta que não consegue subir o morro quando o calçamento está
molhado, com aquela buzina de sinal de ré, que nos acorda às 3h da
manhã, é um desconforto que piora a qualidade de vida de qualquer
cidadão. Acima de tudo, de todas as questões sociais, da implicação
na circulação do tráfego e pedestres, da circulação dos moradores do
bairro, essa questão também implica a qualidade de vida das pessoas.

O que eu gostaria agora era que todos refletissem um pouco.
Eu sei que a gente tem a legislação, mas vamos olhar por outro ponto
de vista, já que nós estamos aqui buscando uma solução. Eu gostaria
muito que quando se falasse em trajeto original... não contempla nesse
trajeto original o viaduto, mas existe um trajeto a ser respeitado. A
minha sugestão é que Ferrovia Tereza Cristina não fique só no ponto
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acomodado de dizer: não pode passar no nível. Eu não sou a favor de
passar no nível, mas também não sou a favor de que se diga: “Aqui é a
Ferrovia Tereza Cristina, pode parar tudo.” Eu moro às margens da
Ferrovia Tereza Cristina, e simplesmente um dia foram lá e trancaram a
nossa passagem, deixaram a passagem por outro lado e ponto final. Eu
acho que deve haver comunicação entre a Ferrovia Tereza Cristina, o
Estado, o Município de Cocal e o Município de Morro da Fumaça para
fazer o trajeto acontecer, e eu não estou aqui defendendo a má gestão
do projeto, eu estou aqui visualizando uma solução de um problema. E
se num primeiro momento passa-se num nível para num segundo
momento buscar o viaduto, é o que eu penso, porque no centro de
Estação Cocal nenhuma carreta vai pular por cima do trilho. Essa é a
minha visão.

problemas que aqui foram colocados, mas principalmente com a
insegurança que tem causado o tráfego que passa pelo meio da
cidade, com o transtorno às pessoas, atingindo diretamente a
qualidade de vida de cada um de vocês.

É por isso que nós estamos aqui, para ser o eco de vocês no
governo do Estado, para levar a mensagem tirada desta audiência
pública, para que a gente chegue à solução, que a gente faça um
esforço sobremaneira para que acabe essa obra e que a gente
entregue esse benefício, dando a resposta pública a cada um de vocês,
senhoras e senhores aqui presentes.

Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado por estar aqui.
Essa mobilização é que vai chegar no fim positivo da entrega dessa
rodovia a cada um de vocês, seguindo o trajeto original.

E porque fica uma carreta atrás da outra aqui no centro de
Estação Cocal, eu prefiro que coloque um redutor de velocidade na SC
para que os veículos passem numa menor velocidade, que é como
acontece hoje na travessia da linha férrea que vai a Siderópolis, e que
se conclua o trajeto no projeto original. 

Boa noite. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a

palavra o senhor Edivaldo Marcolino, Vereador de Morro da Fumaça.
O SR. VEREADOR EDIVALDO MARCOLINO (Morro da

Fumaça/SC) - Boa noite, senhores Deputados, boa noite a todos os
presentes. Parabéns, Estação Cocal, pela mobilização.Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra a senhora Francine Niero Jacinto, moradora da Rua João de Rochi.

Deputados, peço encarecidamente que os senhores se
empenhem de verdade na conclusão desse trajeto, desse traçado
original porque Estação Cocal vem sofrendo e vem aumentando o seu
sofrimento. Infelizmente, Prefeito Ademir, a solução do problema de
Cocal do Sul traz um problema para a Estação Cocal. Infelizmente isso
vem acontecendo, o que resolve lá cria o problema aqui. Prefeito Noi,
eu pedi na Câmara indicação que o senhor proibisse o tráfego de
caminhões na João de Rochi. Eu também sei que é difícil fazer isso,
como gestor, mas peço que o senhor olhe com carinho, Prefeito,
porque se há demora para concluir uma obra - eu acredito muito que
seja concluída-, mas a gente sabe que pode levar um ano, dois anos ou
três anos, enfim; que nesse período o senhor realmente olhe pela
comunidade e pelo povo, como o senhor falou que o senhor vai ser pelo
povo, que realmente nesse tempo o senhor proíba o tráfego de
caminhão pesado na rua João de Rochi.

A SRA. FRANCINE NIERO JACINTO - Boa noite a todos, gostaria
de parabenizar a comunidade de Estação Cocal por este momento.

A minha fala é sobre a nossa angústia, dos moradores; não
sou moradora antiga da rua, mas nasci e cresci aqui no Distrito de
Estação Cocal. Moro apenas há seis anos na Rua João de Rochi e o
que eu posso falar hoje é que as nossas casas estão sendo dia após
dia deterioradas, casas novas e casas antigas. E não estamos falando
de caminhões de médio e de pequeno porte, porque isso sempre
existiu e isso nunca foi problema na Rua João de Rochi; nós estamos
falando de bitrens, de toneladas - sabe-se lá quantas toneladas tem
aqueles bitrens -, e nós simplesmente não estamos mais conseguindo
dormir na Rua João de Rochi. Eles param à 1h da manhã e iniciam às
3h da manhã novamente. Se nós temos uma hora ou duas horas de
descanso na noite, é muito. Essa audiência é muito importante, principalmente porque

ela foi convocada, buscada pela população, pelo Movimento pela
Paz Estação Cocal, pelas pessoas, pelos moradores, e isso dá
credibilidade muito grande porque não é palanque político, a gente
sabe muito bem disso, é realmente uma luta que o povo de
Estação Cocal faz.

Então, como professora em duas escolas aqui do Distrito,
venho trazer a minha angústia com relação às crianças que trafegam na
Rua João de Rochi em direção às escolas. E não vamos esperar que
aconteça uma tragédia com as nossas crianças, com algum morador,
porque nós já estamos sentindo a dificuldade entrar em nossas casas com
motoristas nos xingando em nossos portões porque nós estamos tentando
entrar nas nossas casas. Fica aqui a minha angústia, a angústia de muitos
dos meus vizinhos, da maioria, e estamos na luta, com certeza, pelo trajeto
original, e contamos com o apoio de vocês para isso.

Quero parabenizar muito, imensamente Estação Cocal, e tem
uma fala que eu sempre gosto de dizer: ou a gente se organiza em
comunidade ou estaremos condenados a viver na miséria social.
[Taquígrafa-Revisora: Sabrina Schmitz.] E este movimento de hoje, esta
audiência de hoje vem ao encontro disso.Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o Deputado Estadual Mário Marcondes, 2º Vice-Presidente da
Assembleia Legislativa.

Eu tenho mais três coisas para dizer: pela conclusão do
traçado original, pela conclusão do traçado original e pela conclusão do
traçado original.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL MÁRIO MARCONDES - Boa noite
a todos.

Boa noite, senhores. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, Vereador Edivaldo Marcolino.(Cumprimenta as autoridades já nominadas e demais presentes.)
Eu recebi no meu gabinete aquele folder que vocês fizeram com

todo o detalhamento, li, reli e é por isso que eu estou aqui, como Deputado
do Estado de Santa Catarina, como representante legítimo da sociedade.

Convido a fazer uso da palavra o senhor Fernando de Fáveri,
morador de Cocal do Sul.

O SR. FERNANDO DE FÁVERI - Senhor Presidente, o nosso
muito boa-noite a todos da mesa e a esse público que está aqui os
nossos parabéns.

Aqui, hoje, o que mais me chamou atenção, Deputado João
Amin, foi a fala de cada um, por demais pragmática e direta e colocada de
forma simples. Quem aqui sequer conhece o trajeto, conseguiu sair daqui
hoje entendendo o que está acontecendo nesta audiência pública.

Há quinze anos mais ou menos, com o senhor Pinho
Maranho, saí a pé, casa por casa, até Cocal do Sul, fazendo um convite
para uma reunião na casa do senhor Dolesi de Rochi. Isso há quinze
anos. E posteriormente a comunidade, as associações e as entidades
vieram trabalhando em cima dessa rodovia. Quis o destino, senhor
Presidente, que eu fosse chefe de gabinete do Deinfra na época, e
chegando lá, como morador de Cocal do Sul, a primeira coisa que eu fui
buscar foram informações sobre a SC-442. Para minha surpresa, a
única coisa que existia registrada no Deinfra era um pedido da Apae de
Cocal do Sul para essa rodovia. Somente esse pedido.

O Deputado José Nei fez aqui o retrospecto de quando tudo
começou, e agora chegamos pertinho do fim e as coisas travaram. Eu
acho que o maior avanço de tudo isso foi a parceria público-privada, tão
difícil de se conseguir nos dias de hoje, que a iniciativa privada venha
junto com o Poder Público construir melhorias para as comunidades, e
isso aconteceu aqui.

E também me chamou atenção a fala do representante da
Ferrovia Tereza Cristina, quando fez a leitura - e agora eu vou falar como
advogado, e não como Deputado -, e ali consta uma palavra que eu
acho que contém a solução dos nossos problemas, nobres Deputados:
excepcionalmente. Consta a palavra excepcionalmente no artigo e
assim podemos fazer a construção da passagem em nível. Quem sabe,
e como falou aqui o orador que me antecedeu, vamos resolver o
problema agora, de imediato, e vamos acabar essa rodovia, vamos
fazer o nível e que o governo do Estado faça o planejamento, faça o
orçamento para a construção do elevado, mas que hoje se resolva o
problema; que a gente faça esse encaminhamento para o governo do
Estado no sentido de acabar com esse drama, acabar com todos os

Depois veio uma verba para a Prefeitura de Cocal do Sul, na
época do ex-Prefeito Nilso Bortolatto, para fazer um projeto. Infeliz-
mente nós perdemos mais tempo naquela época, porque o projeto foi
feito em cima de uma rodovia municipal, de padrões municipais, para
os quais a espessura do asfalto é de um tipo, é diferente da estadual,
como é diferente de uma rodovia federal. Cada uma tem um padrão. E
hoje a gente já tem bitrem, rodotrem e não ia compor o tráfego da
época. Lá se vai mais dinheiro investido pelo ralo, jogado fora e
para fazer um novo projeto. Esse novo projeto foi feito, a AS Engenharia
ganhou a licitação, fez o projeto e infelizmente pouco se aproveitou do
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outro. As comunidades de Estação Cocal e de Cocal do Sul perderam
mais tempo e vidas foram perdidas também nessa rodovia.

Cristina ser nossa parceira. É isso o que eu venho pedir. Vamos
discutir, vamos levar ao Governador... E tem mais, se faz um projeto e
só vai procurar a Ferrovia depois de dez anos? O meu filho fazia esse
projeto, me desculpem os engenheiros, mas o meu filho de 8
anos faria o projeto.

Mas o tempo foi passando e se chegou então às conclusões
do projeto. Ali ao lado foi feita em 2011 a primeira audiência pública,
não é, Dóia, e o senhor deve lembrar bem porque estava junto, foi
mostrado o trajeto e o pessoal da ferrovia estava presente. Foi
mostrado item por item, local por local, e foi aprovado por unanimidade.
Teve discussão por causa de um passa-gado, por causa disso e por
causa daquilo, mas foi aprovado. Da mesma forma foram para Cocal do
Sul e foi aprovado o projeto.

Reafirmo: vou levar ao Governador junto com a Comissão,
com os Prefeitos, com os Deputados e vamos ver o que está
acontecendo. Agora uma coisa eu vou garantir para vocês: essa rodovia
vai ser no trajeto original. Estão aqui os Deputados para nos dar
embasamento na Assembleia, dar força e é para isso que nós
servimos, para legislar, para acompanhar onde estão sendo colocados
os recursos. A gente não tem o poder de executar e de liberar o
recurso, mas a gente tem o de fiscalizar e o de defender a população.

Então nós temos que apoiar o projeto original, Deputado José Nei,
e a solução, diz o nosso homem da Rede Ferroviária, é que a passagem é
preferencialmente, mas não é obrigatoriamente! É preferencialmente, assim
como diz o Deputado Marcondes. Não quer dizer que não se possa ter uma
segunda posição. Quem viaja o mundo sabe que na maioria das cidades a
passagem é de nível com uma cancela. Pode ser talvez para vocês, da
rodovia, uma maneira antiquada, atrasada, mas o trem passa cinco vezes
por dia e eu acho que não custa baixar uma cancela cinco vezes por dia, o
tráfego esperar e a rodovia funcionar no traçado original (palmas). É isto o
que a gente quer: o traçado original.

Foram muito boas as colocações do Samuel, só que ele falou
nos políticos, que estão desacreditados, que estão sem esperança na
classe política. Mas não vamos generalizar, porque se nós fôssemos
eles, não estaríamos aqui botando a cara a tapa junto com vocês.
Então vamos saber separar o joio do trigo. Tem políticos muito bons e
que fazem um belo trabalho, só que infelizmente o bom paga pelos
maus. E a colocação mais perfeita que teve esta noite foi a do Adriano,
que usou o bom-senso. É isso o que nós precisamos agora para
resolver esse problema; depois se discute o elevado e vamos buscar o
recurso para resolver a questão. Agora, temos que resolver e queremos
ser o mais rápido e o mais objetivo possível.

Para finalizar, Deputado, porque isso é histórico, quero dizer
que quando foi apresentado o projeto pronto levamos ao Governador e
ele disse o seguinte: “Não tem dinheiro. Achem a fórmula.” E o José
Nei lembra disso. A fórmula foi a PPP, e o que aconteceu? A Klabin fazia
isso, a Irmãos Fischer fazia isso e a Votorantim fazia isso, só que somente
5% do Orçamento do Estado podiam ser envolvidos nesse tipo de obra. Aí
chegou a época certa - a Eliane está aqui representada pelo Espíndola - e
graças a Deus nós tivemos a Eliane dando apoio e suporte.

Quero mais uma vez agradecer todos os envolvidos, o
Movimento da Paz... E esta audiência pública, gente, com mais de
quinhentas pessoas, move montanhas. Como eu falei na rádio hoje de
manhã, vocês não sabem o poder que vocês têm. Se nós nos unirmos,
nós conseguiremos os nossos objetivos. Mais uma vez obrigado,
Deputado João, por fazer esta audiência, os Prefeitos, os Deputados, o
meu amigo Mário Marcondes que veio de São José para dar apoio a
esse projeto, o Dóia, o Guidi, enfim, todos que estão envolvidos.

O mais difícil já passou, nós temos oito Deputados do sul,
está nas mãos de vocês junto com os dois Prefeitos e o nosso
Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional. Trabalhem a cancela
que vai resolver. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o Deputado Estadual Cleiton Salvaro.

A minha sugestão é montarmos uma comissão, junto com o
Movimento da Paz, para levarmos diretamente às mãos do governo para
saber o que está acontecendo. Agora, nós queremos a conclusão, quem vai
pagar a conta que arque com as suas consequências.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL CLEITON SALVARO -
Primeiramente, boa noite a todos.

Geralmente nas audiências públicas quem faz a proposição fala
primeiro, mas eu, como sempre, gosto de escutar e pedi para o Presidente
da Comissão de Transportes, Deputado João Amin, que me deixasse por
último, porque eu gosto de escutar, eu gosto de ouvir debates; e quando os
governantes se unirem à população e começarem a debater na mesa, vão
acabar esses problemas que estão acontecendo.

Gente, obrigado pela presença e estamos juntos, com
certeza. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado, Deputado Cleiton Salvaro.

Agradeço a presença de todos e como Presidente da
Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano quero fazer breves
apontamentos.Quero agradecer o João por aceitar o nosso pedido em

realizar esta audiência aqui em Estação Cocal, os Deputados, os
Prefeitos, os Vereadores - e temos bastante Vereadores -, mas,
principalmente, o Movimento da Paz, que veio me procurar através do
meu amigo Rafael Serafim e que me disse que não estavam
conseguindo fazer uma audiência pública aqui em Estação Cocal. Eu fui
buscar informações e encontrei muitas sem pé nem cabeça, aí é que
eu me invoquei e disse que queria essa audiência pública para saber o
que estava acontecendo. Se uma obra tem um planejamento, tem um
traçado, quando a população quer mudar é difícil, mas ela só quer o
trajeto original, gente. Agora, tem que ter...

Desta audiência será feita uma ata, pelos servidores da
taquigrafia da Assembleia que se encontram aqui, que é o documento
público do nosso encontro, é ela que tem que embasar os atos tanto
da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano quanto da
comissão que, por sugestão do Deputado Cleiton e dos dois Prefeitos,
vão cobrar do Governador as obras necessárias para finalizar com o
trajeto original. Então essa comissão vai ser formada juntamente com a
Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano.

Quero dizer que lamento muito - e não querendo desmerecer
aqui a presença do Secretário Executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional - a ausência tanto de representantes do
Deinfra quanto de representantes da Secretaria de Infraestrutura do
Estado de Santa Catarina (palmas). Eles deveriam estar aqui hoje, sem
desmerecer todos os que se encontram aqui.

Também quero agradecer a Ferrovia Tereza Cristina que
mandou um representante, porque nesta audiência eu pedi a presença
do Secretário da Infraestrutura, do Deinfra, da ANTT, dos Procuradores,
eu pedi a presença de todos, mas não estão aqui para se defender ou
para argumentar. A audiência está sendo feita e eu quero propor o
seguinte, João: tem boi na linha, então vamos levar esse resultado não
para o Secretário da Infraestrutura ou para o Deinfra, vou sugerir que
levemos direto ao Governador, porque ele não está sabendo o que está
acontecendo. (Palmas.)

O SR. DEPUTADO ESTADUAL CLEITON SALVARO - Deputado
João, desculpe-me interromper, mas muitos foram na rádio e disseram
que o problema estava resolvido. Por isso a não presença.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - É de se
lamentar.

Quando eu vim aqui conhecer o Movimento da Paz eu fiz o
trajeto e vi ali, gente, desapropriação, terraplanagem, mexeram as
cercas. Desapropriaram para quê, então? Por que gastaram o dinheiro para
desapropriar se não começaram a obra por ali, que era para ter iniciado por
aqui a obra e não por Cocal, pela informação que eu tenho? (Palmas.)

Então essa comissão terá a ata deste encontro, que é o que
vai valer para cobrar, senão não adianta. Mas a partir deste momento,
afinal já foram feitos outros encontros, há um documento público que
vai ser levado aos representantes, que são os responsáveis pela obra.
E como finalização desta noite, eu não poderia deixar de pedir mais
uma vez uma salva de palmas à Escola de Educação Básica Vitório
Burigo, que se encontra hoje aqui.

Acredito nas leis, sou um seguidor de leis, só que tem que
ter também bom-senso agora e resolver o problema, Tereza Cristina e
governo, para amenizar o sofrimento da população. Eu estive aqui hoje
pela manhã, eu passei numa rádio em Morro da Fumaça e numa em
Estação Cocal e vi como o trânsito está complicado, vi que esse calça-
mento tem problema e não vai suportar. Nós, Deputados, vamos ter
problemas daqui a seis meses com esse trajeto, porque vai afundar
tudo, vai começar a danificar casas. São caminhões que passam,
gente, é complicado. Então tem que ter bom-senso agora e a Tereza

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a audiência
pública. (Ata sem revisão dos oradores.) [Taquígrafa-Revisora: Siomara

G. Videira] [Taquígrafa-Leiturista: Sibelli D’Agostini][Leiturista-Final: Ilka

Maria Fretta]
DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN

PRESIDENTE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
*** X X X ***
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE TRANSPORTES E
DESENVOLVIMENTO URBANO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DAS OBRAS E
MUDANÇAS VIÁRIAS NAS MARGINAIS DA BR-101 - PERÍMETRO
URBANO DE TIJUCAS, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017,
ÀS 19H, NO PAVILHÃO DA CAPELA SANTA TEREZINHA, EM TIJUCAS

ações do poder público, e possamos construir um ponto de
convergência que satisfaça as necessidades do Vale do Rio Tijucas,
especialmente a nossa cidade e também aos turistas que utilizam o
trânsito Tijucas para chegar à Nova Trento. Por isso presidente da
Comissão, Deputado João Amin, muito obrigado por estar aqui
presente. Com os colegas Mário Marcondes, Jean Kuhlmann e os
demais Deputados, vamos trabalhar para unir forças na solução do
trânsito aqui de Tijucas.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (Vilmar Gross) - Autoridades
presentes, senhoras e senhores, boa noite.

Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catari-
nense, damos início à audiência pública convocada pelo excelentíssimo
senhor Deputado Estadual João Amin, Presidente da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, tendo o Deputado Estadual Altair Silva como
proponente, para tratar das obras e mudanças viárias nas marginais da
BR-101- perímetro urbano de Tijucas.

Uma boa-noite e boa reunião a todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, Deputado Altair Silva.
Convido para fazer uso da palavra o Prefeito Elói Mariano

Rocha, de Tijucas.
O SR. PREFEITO ELÓI MARIANO ROCHA (Tijucas/SC) -

(Cumprimenta os componentes da mesa e as demais autoridades)
Convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes

autoridades: Deputado Estadual João Amin, Presidente da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano; Deputado Estadual Altair Silva,
proponente da audiência pública; Deputado Estadual Jean Kuhlmann;
Deputado Estadual Mário Marcondes, 2º Vice-Presidente da Assembleia
Legislativa; Prefeito Elói Mariano Rocha, de Tijucas; Adalto Gomes,
Vice-Prefeito de Tijucas e Secretário de Obras, Transportes e Serviço
Público de Tijucas; Ari Rabaiolli, presidente da Federação das Empresas
de Transporte de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina
(Fetrancesc); Ademir Custódio, gerente de Operações da AutoPista
Litoral Sul, Grupo Arteris; José Alberto Salceda, engenheiro da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Rogério de Souza,
presidente da Associação Comercial e Industrial de Tijucas (Acit);
Romeu José dos Santos, arquiteto de Tijucas; Vereador Elói Pedro
Geraldo, Presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas.

O que queremos para Tijucas? Quero aqui parabenizar o
grupo que chamou vocês aqui Deputados, porque o que nos traz hoje
aqui está bem claro para nossa população que se faz presente. Tijucas
tem comando! Tijucas tem povo! Tijucas tem história! Assumimos há
mais de sete meses nosso Município e encontramos uma barreira
muito grande que foi a inviabilidade da capacidade econômica de
investimentos. Essa inviabilidade se dá pelo bloqueio das marginais.
Estou vendo aqui uma faixa: “Comunidade de Imacol isolada”. A
comunidade de Sul do Rio está com muitas dificuldades, a comunidade
de Morretes e mais, todo esse corredor onde Tijucas se posiciona
geograficamente é prejudicada pelo escoamento da produção.

Nenhum Prefeito vai virar as costas para a maior empresa
que temos no Município, nossa cerâmica Portobello, aquela que é a
responsável por grande parte dos impostos arrecadados e que sustenta
muitas e muitas famílias, e hoje está prejudicada. Veja bem, João,
Brasília está transferindo muitos problemas para o Município na
questão das creches, da saúde, da ação social. Como gestor, como um
homem responsável, tenho que fazer o que é para ser feito e dar
condições ao desenvolvimento da nossa cidade. Eu me vejo hoje
amarrado por uma portaria que faz com que a produção, os insumos, o
custo de produção dos nossos caminhoneiros, das
nossas transportadoras se desloquem até o Município vizinho para
poderem retornar e abastecer a cerâmica, que é uma empresa que
sustenta mais de duas mil famílias. Como se não bastasse isso, a
dificuldade das pessoas de se deslocarem até o trabalho.

Convido o senhor Deputado Estadual João Amin, presidente
da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano para a
condução da audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Boa noite.
Ao darmos início a essa audiência pública, gostaria de passar

algumas informações a todos os senhores sobre a dinâmica desta
reunião para tornarmos este momento proveitoso. Viemos fazendo
desta forma, desde o início de 2015, nas audiências da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano, e as audiências públicas
realmente estão sendo muito positivas.

Temos um assunto hoje para debater que afeta não só a
cidade de Tijucas, mas toda a região, e entre uma fala e outra vamos
citando as autoridades que fizeram o seu registro no cerimonial, como
também vamos dar oportunidade de manifestação a todos que estão
aqui hoje, que deixaram as suas famílias para virem aqui discutir um
assunto muito importante. Esta audiência pública será um documento
que irá registrar o anseio e a vontade de todos que estão aqui. Então,
será importante a manifestação de todos e, para isso, vou pedir a
consideração de vocês para que sejamos objetivos. Os encaminha-
mentos serão levados ao Fórum Parlamentar Catarinense que nos
representa em Brasília, que é formado por dezesseis Deputados
Federais, três Senadores e todos os órgãos, sejam de Santa Catarina e
do Governo Federal, órgãos estes responsáveis pelas cobranças.
Lembrando que o diretor da ANTT teve recentemente aqui na cidade de
Tijucas se comprometendo com algumas situações que serão
debatidas nesta noite.

Senhores Deputados, daqui a pouco o Romeu vai mostrar
tecnicamente as possibilidades para tornar a marginal, mão dupla da
cerâmica Portobello, que é o que queremos na realidade, mas para isso
tenho que ter uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Recebi
a viabilidade da Imacol, a marginal, e está aqui a Portaria nº 127 e
também recebi do nosso arquiteto, Romeu, a Portaria 171, que
possibilita a mudança do trânsito da Avenida Valério Gomes, debaixo
da ponte, e também a Marginal Beira-Rio. Recebi essa portaria, falta
assinar o contrato. No meu entendimento, isso também precisa da
ajuda dos senhores e é unilateral, simplesmente é determinada toda a
transferência para o Município. Até que ponto posso assumir essa
responsabilidade de transferir tudo para o Município? E por que não a
ANTT nos ajudar? E por que não a concessionária Autopista nos
ajudar? Está na hora de darmos um basta e o Prefeito aqui está junto
com todos vocês.

Muito obrigado. (Palmas.)
Nesse momento, passo a palavra ao Deputado Estadual Altair

Silva, que é o Deputado proponente desta audiência pública.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado Prefeito Elói.
Muito obrigado. Solicito para que a cópia dessas portarias seja anexada à ata

da audiência pública, acho que é muito importante, e o seu registro,
Prefeito, foi muito importante.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL ALTAIR SILVA - Boa noite.
Quero saudar as comunidades de Tijucas e do Vale do Rio

Tijucas aqui presentes. Saudar o presidente da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa,
nosso colega Deputado João Amin, que se mostrou sensível quando,
juntamente com o Deputado Estadual Mário Marcondes, propusemos
essa ação aqui em Tijucas, no sentido de que nós pudéssemos fazer
um diálogo mais proeminente, um diálogo no sentido de construirmos
uma convergência da diversidade que o trânsito vive aqui. Quero saudar
nosso colega Jean Kuhlmann, de Blumenau, e todos os Municípios do
Vale do Rio Tijucas, como Blumenau e Brusque que também
desembocam aqui em Tijucas e que encontram as adversidades que o
trânsito apresenta no momento. E quero saudar o Prefeito Elói e o Vice-
Prefeito, de Tijucas.

Faço o registro e convido para fazer parte da mesa o
Deputado Estadual Serafim Venzon.

Antes de passar a palavra para o arquiteto Romeu, quero
fazer alguns registros: do Vereador Adair da Conceição Lopes Filho,
presidente da Câmara de Vereadores de Canelinha; do Vereador Vilson
Natálio Silvino, de Tijucas; do senhor Edson Flores, representando a
Procuradoria-Geral de Tijucas; da senhora Paula Regina da Silva,
Secretária Municipal de Cultura e Esporte, de Tijucas; Rosenildo de
Amorim, Secretário Municipal de Administração, de Tijucas; Neide Reis,
Secretária Municipal de Educação, de Tijucas; Moacir Batista, Vice-
Prefeito do Município de Major Gercino; Vereador Rodrigo dos Santos,
de Major Gercino; Vereador Claudionor João Silveira, de Major Gercino;
Vereador Augustinho Orlandi, de Major Gercino; Vereador Claudir Ernani
Albanas, de Major Gercino. Na sequência farei os demais registros das
autoridades.

São muitas as reuniões sobre o trânsito de Tijucas. Minha
fala será curta porque na condução dos trabalhos, queremos ouvir
vocês primeiramente, para depois atuarmos como intermediários nas
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Com a palavra o arquiteto Romeu José dos Santos que fará
uma apresentação.

Estatuto da Cidade, obrigava Municípios, como o de Tijucas, a se
enquadrarem no Estatuto da Cidade, que era uma revisão, uma
implementação dos artigos 181 e 182 da Constituição Federal.
Obrigava, então, Municípios, como o de Tijucas, a reverem o seu plano
diretor, já que aquele plano era um plano de laboratório e era preciso
que aquele plano fosse revisto.

O SR. ROMEU JOSÉ DOS SANTOS - Senhores Deputados,
senhor Prefeito, demais autoridades da mesa, público presente, boa
noite. Meu nome, para quem não me conhece, é Romeu, sou
arquiteto formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em
1984. Nessa época, Tijucas começou a pensar, formalmente, em
planejamento urbano. Existia um órgão vinculado ao governo do Estado
chamado Gaplan (Gabinete de Planejamento) e esse órgão selecionava
profissionais arquitetos e urbanistas e os qualificava com treinamento
para fazerem planos diretores de cidades de pequeno porte. Tijucas,
que estava começando a pensar no planejamento urbano formalmente,
foi beneficiada com esse programa. Eu fui um arquiteto designado para
fazer o primeiro plano diretor de Tijucas em 1984.

Qual seria a principal característica? Que a comunidade
participasse do plano diretor. O Estatuto da Cidade entendia que uma
cidade não poderia ter um plano de laboratório, um plano de gabinete,
e sim que a população participasse da elaboração do plano. Então, em
2007, nós começamos o trabalho do Plano Diretor Participativo, que
tinha como principal característica a ajuda da comunidade na
construção do plano diretor. Então foi montada uma equipe que contava
com a participação de técnicos da Universidade Federal de Santa
Catarina, do Cefet, o Centro de Estudos Técnicos de Florianópolis, a
antiga Escola Técnica, e da Associação dos Municípios. Montou-se,
então, uma equipe multidisciplinar para fazer o plano diretor de Tijucas.

(Utiliza do PowerPoint para ilustrar a sua apresentação.)
Esse plano beneficiou muito a cidade de Tijucas. Vocês

podem ver aqui no mapa a localização privilegiada da cidade de Tijucas,
próximo a BaIneário Camboriú, próximo a Florianópolis e ao interior do
Vale Canelinha, São João, Nova Trento, Major Gercino. Por estar
estrategicamente muito bem situada, a cidade realmente teve que
começar a pensar em planejamento urbano. Naquela época, o plano
diretor que foi feito, chamava-se Plano Diretor Físico Territorial Urbano.
Qual era a principal característica desse plano? Era chamado basica-
mente de um plano de laboratório. Por quê? Porque o profissional vinha
para o Município, estudava algumas coisas da cidade, conversava com
algumas pessoas e fazia uma proposta, e esse Plano Diretor muitas
vezes não era o espelho daquilo que a comunidade realmente queria,
mas ajudou bastante à cidade de Tijucas. Vocês podem ver nessas fotos
como a rodovia BR-101é importante como parte da malha viária da cidade,
da área urbana. É um eixo que corta a cidade separando-a em duas partes:
leste e oeste. Aqui (aponta diversas vezes para os slides) uma visão do
norte para o sul e aqui uma visão do sul para o norte.

Esse plano abordou muito bem as questões da cidade, a
parte do zoneamento, estudo feito por técnicos especialistas, e a
comunidade participou ativamente. Várias reuniões foram feitas na
antiga Câmara de Vereadores e contaram com a participação das
principais lideranças da cidade. Vocês podem notar nessas fotos que
as paredes estão repletas de mapas porque foi feito um levantamento da
cidade muito importante, completo, inclusive estão aqui dois ex-Prefeitos que
participaram, opinaram, até mesmo mudaram o desenho dos mapas da
cidade. A comunidade tinha essa liberdade de alterar até mesmo o desenho
da cidade. Aqui podemos ver a participação das pessoas.

Nesse plano diretor ficou estabelecido que os anéis nos
contornos norte e sul deveriam ser mantidos. Claro que esse plano fez
outras mudanças, mas a mais interessante foi a manutenção desses
anéis. Agora notem que esses anéis, quando foi proposta a ideia deles,
inclusive no segundo plano diretor, foram muito consultados os órgãos
que tinham a ver com isso. Na época quem administrava a rodovia aqui
era o DNIT. Então foi consultado o DNIT: É possível fazer? São
possíveis aqueles viadutos lá no local onde eles estão? Sim, é
possível. Foi dado um aviso para nós nessa época: levem em
consideração que futuramente essas marginais da rodovia BR-
101 deverão ser mão única. E nós então colocamos isso em
consideração, colocando aqueles dois viadutos, um ao norte, como
estão ali (aponta para os slides), e outro ao sul. Antes de esses
viadutos serem implantados era impossível transformar as marginais
da rodovia BR-101 em mão única. Por que isso? Porque você corre o
risco de isolar comunidades, como a Imacol que está do lado de cá.
Imagina que para uma pessoa sair daqui pra ir numa padaria comprar
pão - e foi isso que foi falado numa das reuniões - ela precisa dar uma
volta lá pelo Bairro Santa Luzia para vir numa padaria aqui no centro da
cidade. Ou ela sai daqui e vai até o Município vizinho de Porto Belo e
depois volta para Tijucas para comprar um pão. Corre-se o
risco também de isolar importantes empresas, como a Cerâmica
Portobello; se a pessoa não puder vim pelo lado de cá para acessar a
Cerâmica Portobello, fica inviável chegar para poder trabalhar.

E o plano diretor foi importante porque se vocês prestarem
atenção onde está o pontinho vermelho, ali é a P4. Aqui é a José
Manoel Reis e a Avenida Coleiras em direção ao bairro da Praça e aqui
é a rua Antônio Bayer, todas ruas importantes que o Plano Diretor Físico
Territorial Urbano conseguiu estabelecer na cidade, mantendo o espaço
livre para que essas avenidas fossem implantadas, impedindo, por
exemplo, que a Prefeitura gastasse com indenização. Claro que o plano
diretor fez muito mais coisas, mas vamos nos ater aqui à parte do
sistema viário.

Agora notem que essa foto aqui mostra uma coisa
interessante, essa ligação: aqui na Joaia que vem pela Avenida Beira
Rio e liga com a BR-101. O que significa isso que está aí? Essa foto
mostra Tijucas de cima; lá em cima a foz do rio; a praia; aqui embaixo a
Joaia e a Cerâmica Portobello. Essa linha vermelha é a BR-101; a linha
amarela, a ligação da SC-410 chegando no Município de Tijucas. Por
que essa questão é importante? Porque Tijucas é uma das únicas
cidades de Santa Catarina, que é cortada por uma rodovia estadual
para fazer uma ligação com a rodovia federal, só que a cidade não tem
capacidade para suportar esse trânsito. Isso já foi visto no plano diretor
de 1984. O que acontece com essa rua que faz a ligação de uma
rodovia com outra rodovia, sendo que essa rua é do sistema viário
local? O conflito entre o trânsito pesado e o patrimônio histórico, por
exemplo, como estamos vendo aqui. Notem que essa pavimentação
não tem capacidade para suportar um tráfico pesado passando dentro
da cidade, com isso causando danos ao nosso patrimônio histórico.
Casas que aqui existiram, já não existem mais. Carretas carregadas de
areia, de tijolos, telhas, tudo isso, fez com que essa ligação da rodovia
SC-410 com a BR-101 praticamente estragasse bastante a nossa
pavimentação. [Revisora: Ilka Maria Fretta] Qual era a proposta do
plano diretor naquela época? Esta que está aqui. Nesta rodovia que
está aqui, nestas duas vias que estão aqui, foi proposto naquela época
o anel viário norte, que está em azul, e um anel viário contornando a
cidade pelo lado sul, que está em verde. Notem que agora nós já não
temos mais aquela ligação por dentro da cidade no sistema viário
urbano, certo? Então, a proposta era que o trânsito pesado passasse
fora da cidade. Agora notem que nessa proposta aparece um elevado
ou um viaduto na parte norte da cidade, no quilômetro 161, e aqui um
viaduto do lado sul da cidade, onde hoje está sendo construído um
shopping do Grupo Iguatemi. Esse traço azul contorna o que hoje é o
loteamento Mata Atlântica e sai lá na SC-410, indo para Canelinha. A
mesma coisa a parte sul, esse contorno aqui da cidade, ligando a BR-
101 à SC-410, também indo para Canelinha.

Então esses viadutos estão dentro de um cronograma muito
importante, eles são a primeira coisa de uma mudança drástica no
trânsito nas imediações da BR-101. Primeiro ponto é o estabelecimento
desses viadutos, só que não foi isso que aconteceu. Hoje o nosso trânsito
está dessa forma aí por causa das mudanças do sentido das marginais.

Bom, o que levou os órgãos que cuidam disso a mudar as
marginais de Tijucas? Isso é bom que fique bem claro porque nós
estamos aqui falando desse assunto que é o tema principal. A raiz de
toda essa questão está aqui: é um outlet chamado Outlet Premium que
está sendo construído no Município de Porto Belo, porque aqui está o
Rio Santa Luzia, aqui é a divisa de Tijucas com Porto Belo, e aqui está
o Outlet Premium. Vem para a nossa região e é muito bem-vindo por
que vai gerar empregos; nós queremos que venha mesmo, nós não
somos contra o estabelecimento desses empreendimentos importantes
na nossa região. Mas olha o que aconteceu. Esse empreendimento não
é um usuário comum da rodovia BR-101, ele é um polo gerador de
tráfego. O que significa isso? Tem muito veículo acessando aquele
empreendimento. Então ele precisa ter acesso exclusivo para ele, ele
precisa providenciar isso, ele precisa apresentar um projeto para a
Autopista dizendo como vai ser o acesso àquele empreendimento. E
sabe qual foi a proposta encontrada, a solução encontrada? Foi essa
linha azul (aponta para os slides). O trânsito que vem do norte em vez
de entrar direto através de elevado ou de viaduto, vai usar o viaduto de
Tijucas que se encontra aqui na Rua José Manoel Reis e aqui na
Avenida Coleiras, e depois volta para entrar no Outlet. Por que isso não

Tudo isso foi previsto no plano diretor de 1984, mas esse
plano diretor precisou ser revisto. Em 2001, a Lei nº 10.257, que é o
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é bom para nós? Porque se essa marginal aqui é mão só para cá e
aquela só para lá; de cara já está isolada a comunidade do Imacol e a
Cerâmica Portobello, principal empresa da nossa cidade. O que são
aqueles traços vermelho, amarelo e verde? O traço verde é a ligação
leste-oeste da cidade, liga o Bairro Universitário com o Bairro da Praça,
passando por esse viaduto. O traço amarelo era o que uma pessoa
tinha que fazer antigamente para ir a Florianópolis; então ela vinha pela
Avenida Beira Rio, dobrava na pista oeste e próximo do Posto
Lírio, fazia uma curva e subia na ponte em direção a Florianópolis. Não
se pode fazer mais isso porque a marginal de cá é mão única só para
cá. Tem que passar por baixo da ponte, pegar a marginal norte e vim
onde? No viaduto, o coitado do viaduto, que nós vamos ver que ele vai
sofrer bastante mesmo. Nós já temos aqui a linha azul, que é o trânsito
do Outlet, reservado para eles, e eles agora estão dividindo com a
gente o acesso a Florianópolis. Aquela linha vermelha, meus amigos, é
muito importante porque não é só o trânsito de Tijucas indo para
Florianópolis, é o trânsito do Vale, e mais ainda, até mesmo da cidade
de Brusque, Gaspar, Guabiruba, todo o Vale passa por aquela... agora
nós temos em Tijucas a nossa linha vermelha, passa tudo por ali. E o
encontro é embaixo do elevado da José Manoel Reis, sem contar a
linha verde que continua porque as pessoas precisam ir do Bairro da
Praça para o Bairro Universitário e vice-versa.

primeiro, teve que passar para o acostamento. Será que é fácil para
esses motoristas saírem nesse contorno? Olha o trânsito que vem da
praça de pedágio! Porque nós estamos a poucos metros da praça de
pedágio. Olha a velocidade dos caminhões que vêm da praça de
pedágio. Agora imagina o motorista ter que fazer essa curva, com o
caminhão carregado e ter o cuidado para não atravessar na frente de
um caminhão desses.

(Utiliza imagens em PowerPoint para ilustrar a sua

apresentação.)
O que aconteceu? Aquela linha amarela (aponta diversas

vezes para os slides) era um trânsito que não ia para cima da pista da
rodovia BR-101, ele ficava dentro da cidade. Aquela linha azul é um
trânsito que foi jogado para cima da rodovia porque a parte debaixo se
transformou em mão única. Então a pergunta é: será que isso ficou
mais perigoso? Com certeza absoluta. Será que ficou mais trabalhoso
para os motoristas e para os funcionários da Cerâmica Portobello? Não
tenha a mínima dúvida disso. Aquele caminhão que fez a curva podia
tranquilamente cruzar na frente de um automóvel causando um sério
acidente, com certeza, porque eles fazem a curva na mesma linha, na
mesma pista.

Não parou por aí. Esse era o antigo acesso à cidade para
quem vinha de Florianópolis, a linha vermelha. A pessoa passava por
cima da ponte, entrava no trevo da cidade, passava por baixo da ponte
e vinha para a cidade. Juntava-se aqui na avenida Valério Gomes a linha
verde que liga o Bairro da Praça ao centro da cidade. Como é que ficou
hoje? Ficou assim: o trânsito teve que ser desviado para debaixo da
ponte na parte mais baixa da pista, por quê? Porque aquela parte que
está ali é a parte que a Autopista considerou muito baixa para a altura
dos caminhões que trafegam por baixo dela. Mas, olhem, pessoal, o
que tem aqui do lado! Olhem a altura! Essa parte aqui é mais alta do
que o nosso viaduto, coitado, que está recebendo todo o trânsito.
Então, qual seria a solução? Simplesmente chegar à Avenida Valério
Gomes pelo lado. Nós temos um espaço ali; aqui foi para onde
propuseram. Podemos ver um caminhão lá debaixo, de frente para a
funerária que tem ali, e olha o espaço que tem aqui do lado da Valério
Gomes onde nós poderíamos simplesmente levar o trânsito para o
lado. O resultado disso - foi isso o que o Prefeito falou - é que nós
tivemos que fazer um arranjo dentro da própria cidade invertendo o
trânsito da Valério Gomes, da Coronel Bücheler, que nós já
apresentamos um projeto para a comunidade do Bairro da Praça, o qual
foi aprovado. Mas tivemos que fazer a mudança por causa disso, só
que nós vimos, no passado, caminhões-baú passando por baixo,
caçamba passando por baixo, naquele local. Sabe por que o trânsito foi
mudado? Porque menos de 1% dos caminhões batia em cima da ponte.
Então, é a primeira vez que se vê 1% dos veículos que batiam na ponte
prejudicar 99%. Nós vemos filas; ali é uma fila do pessoal que vem do
Bairro da Praça porque tem que contornar para passar por baixo da
ponte, sendo que a solução é simples: desviar a Valério Gomes e
estaria resolvido.

Então imagina agora a dificuldade de um motorista de
caminhão pesado: ele tem que fazer toda aquela manobra ali ou então,
pior ainda, passar por dentro da cidade, por essas ruas aqui, e aí haja
esquina porque essas esquinas não têm o raio de curvatura de um
caminhão. O motorista, de frente, passa a parte da frente e a parte de trás
passa por cima do meio-fio. Então vocês podem ver que de um tempo para
cá toda esquina da cidade tem pontos quebrados por causa disso.

Vamos aproximar mais um pouco. Olha ali o encontro que
causou isso aqui (aponta para os slides). O interessante é que esse
trânsito em vermelho hoje está a todo vapor; o verde também, que é o
trânsito local; mas o azul está vazio! Sabe por quê? Porque está
reservado para quando eles precisarem. Já pensou? Olha o que
acontece ali: o vermelho cruza com o verde, tem que passar pelo outro
lado para voltar; o azul não precisa cruzar com nada, é uma mão
inglesa do lado de uma mão dupla. Eu só vi isso aqui até hoje, talvez
seja porque eu ando pouco. Então é isso aí que acontece. Se alguém
pensou que o viaduto ou o elevado foi dividido em três partes iguais,
sendo duas para Tijucas e uma para o Outlet, errou, porque a faixa do
Outlet é muito mais larga, é quase a metade debaixo do elevado.
Então, o que na verdade acontece? A cidade inteira e o Vale usam duas
faixas; essa aqui está reservada para o acesso ao empreendimento.
Vamos ver como isso aí funciona no dia a dia. 

(Apresentação de vídeo ilustrativo sobre o tema abordado.)
Esse é o trânsito debaixo do elevado, a faixa esquerda vazia

reservada para futuramente ser acesso ao Outlet, e nós na cidade de
Tijucas um atrás do outro esperando a vaga para entrar naquilo que já
era nosso, o nosso elevado. Olha ali (aponta diversas vezes para os

slides). Tem gente que diz assim: “Mas isso aí melhorou
bastante porque não tem mais fila.” Mas na verdade, pessoal, a fila
que não tem é porque nós pedimos numa reunião com a Autopista
Litoral Sul para que pelo menos invertesse a preferência do viaduto, porque
antes a preferência era de quem estava nas marginais, e agora a preferência
é de quem está debaixo do viaduto. Isso aí minimizou um pouco, mas não
resolveu. Veja o trânsito intenso na linha verde e na linha vermelha, e na
linha azul um ou outro veículo passando por ali. Certo.

Então como última imagem da minha parte, eu deixo essa
daí: é impossível transformar os marginais de Tijucas em mão única
enquanto não saírem os dois viadutos norte e sul. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado, arquiteto Romeu José dos Santos pela apresentação técnica
que muito bem explanou.

Eu tenho alguns comunicados a fazer. A partir de agora,
começaremos a alternar a fala do público e a fala das autoridades. Eu
peço àqueles que desejarem falar, e temos diversos inscritos, que
apenas se levantem que a assessoria da Comissão vai ao encontro de
vocês. [Taquígrafa-Revisora: Sabrina Schmitz.] Registro, também, a
presença nesta audiência pública do senhor Jucelino Marino Chini,
neste ato representando o Prefeito de Nova Trento, Gian Voltolini; do
excelentíssimo senhor Secretário Municipal de Agricultura, Pesca e
Meio Ambiente de Tijucas, José Leal Silva Junior; do senhor Vereador
do Município de Tijucas, Vilson Natálio Silvino; do senhor presidente do
Sindicato das Empresas Contábeis, José Carlos de Souza; do senhor
Vereador do Município de Tijucas, Fabiano Morfelle; do senhor
Secretário Municipal de Saúde de Tijucas, Vilson José Porcíncula; da
senhora coordenadora da Casa Lar Tijucas, Valdirene Leal; da senhora
chefe de gabinete do Prefeito de Tijucas, Leila dos Anjos Costa; do
senhor Vereador do Município de Tijucas, Odirlei Resini; do senhor
Vereador do Município de Tijucas, Rudnei de Amorim; do senhor
Vereador do Município de Tijucas, Cláudio Tiago Izidoro; do senhor
assessor parlamentar Amaro Lúcio da Silva, neste ato representando o
senhor Deputado Federal Esperidião Amin; do senhor representante do
Bairro Imacol, de Tijucas, Márcio Policarpo; do senhor presidente do

Essa é outra consequência da mudança para mão única
antes de estabelecer os dois viadutos. A linha amarela é o acesso
antigo à Cerâmica Portobello, milhares de pessoas faziam isto: saíam
da cidade de Tijucas ali; quem já estava do lado de cá só pegava a
José Manoel Reis, pegava a via marginal e vinha para a Cerâmica
Portobello. Hoje não se pode fazer mais isso. A pessoa tem que ir lá na
praça de pedágio. Olha a distância que uma pessoa caminha para ir
trabalhar. Esse risco azul é o percurso que uma pessoa tem que fazer;
ela sai de Tijucas, passa pela Imacol, atravessa o Rio Santa Luzia,
passa na frente do Outlet Premium, contorna essa ponta e volta para a
Cerâmica Portobello. Entenderam? Agora olha que interessante aquela
ponta ali. Essa ponta foi escolhida pela Autopista para ser o ponto de
retorno para entrar na Portobello. Será que é tranquilo transitar por ali?
Dá uma olhadinha como é fazer a curva naquele local.

(Apresenta outro vídeo ilustrativo sobre o tema abordado.)
Olha o que acontece naquela ponta, olha o caminhão, ele faz

o retorno e é obrigado a vim na pista de cá porque ele não consegue se
manter na pista de aceleração, ali já tem outro caminhão entrando,
olha a intensidade do trânsito em cima da rodovia. O caminhão,
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Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da Região de
Florianópolis, Ruy Hermes Gobbi; do senhor presidente do Sindicato
das Indústrias de Olaria e Cerâmica para Construção do Vale do Rio
Tijucas, Aloir Alécio Dias; do senhor Vereador do Município de Tijucas,
José Roberto Giacomossi; da senhora Vereadora do Município de
Tijucas, Maria Edésia da Silva Vargas; do senhor Vereador do Município
de Tijucas, Fernando Fagundes; do senhor Vereador do Município de
Tijucas, Juarez Soares; da senhora Karolina Kruscinski Marcolla, neste
ato representando o senhor Vereador de Tijucas, Esaú Bayer; do senhor
Vânio César Vieira, secretário parlamentar, neste ato representando a
Deputada Estadual Ana Paula Lima e o Deputado Federal Décio Lima;
do senhor tesoureiro do Sindicato dos Empregados em Estabeleci-
mentos Bancários de Brusque e Região, Adriano Silva; do senhor
presidente do Bairro Universitário do Município de Tijucas, José Clides
Benatti; do senhor sócio-gerente da Transportadora Solo Transportes,
Venésio Lourenci; do senhor presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Tijucas, Luciano Spengler; do senhor Vereador do Município
de Canelinha, Altamiro José Adames; do senhor Vereador do Município
de Canelinha, Gentil Anastácio Pereira Neto; da senhora Vereadora do
Município de Porto Belo, Silvana Nunes Stadler; e do senhor Vereador
do Município de Porto Belo, Altino Júnior.

várias entidades que representam a sociedade catarinense e a
sociedade paranaense em razão das rodovias do Paraná também
comporem esse lote de concessão. Pelo Plano Diretor aqui
apresentado pelo arquiteto Romeu, fica evidente que Tijucas precisa de
investimentos muito maiores do que vias marginais de sentido duplo de
circulação. Tijucas precisa do contorno viário para interligar os
Município de Nova Trento, Canelinha e depois consequentemente
Brusque; esse tráfego não pode ficar dentro do Município.

Tem um projeto aprovado pela ANTT que foi apresentado pelo
governo do Estado no qual consta um trevo, já projetado, exatamente
no local que o arquiteto mostrou e que está ali próximo ao futuro
shopping center do Grupo Iguatemi. E em complemento a isso, esse
grupo paritário de trabalho, que é técnico, tem desenvolvido algumas
propostas para o governo federal, propostas essas que não constam no
contrato de concessão, mas que têm o objetivo de estudar todo esse
complexo viário e pensar no futuro, já que a concessão vai até o ano de
2033; esse grupo vem propondo várias obras importantes para o
corredor Mercosul. São 23 Municípios que cortam o lote de concessão
e todos esses Municípios demandam obras para resolver os problemas
da sua comunidade, sejam problemas de transporte, problemas de
mobilidade urbana, que passa pela BR-101.

Peço aos participantes que desejam fazer uso da palavra que
se dirijam ao cerimonial da Casa para proceder a sua inscrição.

Mas é importante ressaltar que os Planos Diretores dos
Municípios não podem contar somente com uma rodovia federal, eles
têm que ter infraestruturas próprias e desenvolver vias paralelas para
não sufocar a rodovia e as suas marginais, como está acontecendo
atualmente com o Município de Tijucas. Mas eu acredito que a força
política aqui presente, com esses Deputados que aqui estão, pode
levar essas propostas para o governo federal, através da ANTT, e juntos
a gente possa conquistar a infraestrutura necessária para atender os
Municípios de Porto Belo, Tijucas e Governador Celso Ramos, que são
Municípios circunvizinhos dessa região.

Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente da
Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Estado
de Santa Catarina (Fetrancesc), Ari Rabaiolli.

O SR. ARI RABAIOLLI - Boa noite a todos e a todas.
(Cumprimenta as autoridades da mesa e os demais presentes.)
Eu não poderia deixar de me manifestar no sentido de me

solidarizar a uma reivindicação das empresas de transporte de cargas
do Estado de Santa Catarina, especialmente aqui de Tijucas e do Vale
do Rio Tijucas, até porque venho acompanhando desde o final do ano
passado esse problema que está ocorrendo aqui.

Muito obrigado. (Palmas e vaias.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, senhor Ademir Custódio.O que foi apresentado aqui na verdade demonstra a
dificuldade que cada um dos empresários dos transportes têm para
chegar no maior embarcadouro aqui de Tijucas, o maior empregador, e
já foi dito aqui que duas mil famílias dependem dele. Para chegar lá,
ele sai de Tijucas e deve percorrer 14 quilômetros, 15 quilômetros,
fazendo uma média de 3 quilômetros por litro de diesel. Então vocês
imaginam o quanto a frota de Tijucas e da região consome só de diesel
para fazer esse retorno, além do risco que já foi apresentado aqui.

Passo a palavra ao senhor José Alberto Salceda, engenheiro
da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O SR. JOSÉ ALBERTO SALCEDA - Boa noite a todos.
(Cumprimenta os componentes da mesa e os demais presentes.)
Esta audiência pública é muito oportuna. Há alguns meses

estivemos aqui em Tijucas com o diretor da ANTT, senhor Jorge Bastos,
e esses problemas todos foram levantados naquela oportunidade. E eu
quero rememorar aqui um pouquinho o diagnóstico que foi feito e o que
o diretor disse. Ele falou: “Bom, então o que nós precisamos aqui são
de novos dispositivos rodoviários, novos viadutos, que resolveriam o
problema de Tijucas.” E esse entendimento, naquela audiência, foi
“consensuado”, foi muito bem-vindo, e ele determinou naquela ocasião
que se iniciassem trabalhos para desenvolver estudos para novos
dispositivos na região de Tijuca e também determinou que nós
acompanhássemos a concessionária na elaboração desse trabalho e
na criação de um plano de investimentos para Tijucas. E de lá para cá
se fez muito.

Eu me solidarizo também com as famílias da comunidade
Imacol, que estão isoladas, e com os empregados, os colaboradores
da Portobello, que também têm que fazer esse mesmo percurso para
chegar ao trabalho.

Estamos aqui numa audiência pública e eu quero parabenizar
o Deputado Altair Silva pela proposição de debater a construção de dois
elevados. Quanto isso representa de investimento para uma
comunidade, para uma população como a de Tijucas e a do Vale de
Tijucas? Quanto isso representa do recolhimento de impostos aqui da
região, com a Portobello...

A Fetrancesc faz parte também do GPT, o Grupo Paritário de
Trabalho da Fiesc, da ANTT, da Autopista, do DNIT - são várias as
entidades que participam -, e eu conversei com o Mário César Aguiar
que preside o GPT, para juntos tentarmos uma solução para esse
problema que parece não ser tão difícil, se ele se refere à construção
de dois elevados. Digo isso porque esse mesmo grupo está discutindo
investimentos na BR-101 da ordem de R$ 3,5 bilhões, que é a
duplicação do túnel, a construção de pontes, de passarelas, de
marginais. Então se nós levarmos em conta o que custam dois
elevados, que conforme foi dito aqui seriam a solução, acho que não é
difícil resolvermos esse problema.

Então Tijucas, hoje, é objeto de preocupação da Agência.
Mas para podermos entender isso, temos que lembrar a importância da
BR-101. Essa rodovia que cruza o Município de Tijucas é uma rodovia
única no País, especial, com características únicas, insubstituível, e a ANTT
a vê desta forma. Essa rodovia precisa ser muito bem cuidada, ela é
insubstituível; as decisões que são tomadas na rodovia e no seu entorno
têm que ser decisões de longo prazo, decisões muito pensadas.

O processo que culminou com a inversão das ruas de Tijucas
foi um dos processos mais transparentes que já ocorreram na história dessa
rodovia, das modificações que foram feitas (vaias). Eu sei que isso pode
parecer difícil, mas a gente precisa deixar bem claro. Isso foi feito.

Da minha parte seria isso. Vamos nos empenhar para que
esse problema seja resolvido o mais rápido possível.

Eu quero comentar um pouquinho sobre o trabalho do
arquiteto. A apresentação foi muito boa, a gente já conhece o
problema, e tem que deixar muito claro que existem muitos fatores que
interferem no Município de Tijucas. Nós temos uma rodovia estadual,
temos uma rodovia federal, temos uma empresa que é um polo gerador
de tráfego do porte da Portobello, que também tem que fazer a sua
parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte, todos nós temos que
cuidar da rodovia, porque ela é única e especial, cabe a todos nós isso.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, senhor Ari Rabaiolli, presidente da Fetrancesc.
Passo, agora, a palavra ao senhor Ademir Custódio, gerente

de Operações da Autopista Litoral Sul, do Grupo Arteris.
O SR. ADEMIR CUSTÓDIO - Boa noite a todos e a todas.

Em nome do Deputado João Amin cumprimento todas as auto-
ridades aqui presente, e em nome do Prefeito Eloi, cumprimento toda a
comunidade de Tijucas.

Tendo isso em vista, a determinação que foi dada pelo diretor
seguiu adiante, e nós estamos trabalhando. E eu já quero deixar aqui o
convite aos técnicos da Prefeitura de Tijucas para que nos
acompanhem daqui a quinze dias ou vinte dias, quando o estudo
preliminar, que é o estudo funcional, será protocolado pela
concessionária na ANTT, para que a gente possa já apresentar para

É importante considerar, como o Ari comentou, que tem um
grupo de estudos para esse lote de concessão, cuja BR-101 representa
dois terços da malha viária do lote. Esse grupo é técnico, composto por
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eles o que foi desenvolvido e de alguma forma conectar os anseios do
Município de Tijucas com aquilo que nós estamos vislumbrando para a
rodovia, que é uma solução de longo prazo.

o Deputado Marcondes, que esteve junto conosco nessa atividade; o
Deputado Altair, que propôs a realização desta audiência pública, a
quem quero agradecer pela forma acertada em fazer essa solicitação; o
nosso Prefeito e toda a sua equipe; todas as autoridades que fazem
parte da mesa; o pessoal da ANTT e da Autopista.

O Município de Tijucas merece muito mais do que a gente
pode imaginar. A rodovia é muito importante e nós precisamos interligar
o Município à rodovia de modo técnico e apropriado, e para isso nós
precisamos da força dos Deputados que aqui estão, da força de vocês
para que a gente seja mais ambicioso naquilo que podemos fazer por
essa rodovia na conexão do Município de Tijucas.

E queria fazer um cumprimento especial ao pessoal do
Imacol. No dia vinte e poucos, eu não sei exatamente o dia, mas em
dezembro eu fui chamado na comunidade do Imacol - não era Vice-
Prefeito ainda, tinha sido eleito, mas não tinha assumido ainda - e eles
expressaram a sua angústia e no final da reunião o pessoal cometeu
um erro, qual seja, perguntou se dava para reverter em alguns dias, e
eu fui muito correto, no meu entender. Eu disse: “Pessoal, talvez seja
uma luta longa para reverter isso aí, as coisas não são assim, eu
conheço bem essa estrutura.”

Eu estou aqui informando que aquilo que foi prometido em
abril está em andamento e vai ser apresentado ao Município. Eu
proponho uma data para daqui a cerca de vinte dias para que os
técnicos da Prefeitura possam conhecer o que está sendo estudado e a
gente possa fazer uma conexão entre as duas coisas. Não se parou o
trabalho, mas nós não podemos pensar na rodovia de uma forma de
curto prazo e, sim, de longo prazo, e isso está sendo feito pela ANTT.

E queria cumprimentar também o pessoal dos transportes, e
aqui na mesa a Fetrancesc, mas o Sizenando foi a figura dos
transportadores de Tijucas que chamou esse debate, junto com o Imacol. Eu
não poderia deixar de fazer esses cumprimentos e esses registros.

Eu agradeço e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Eu

agradeço, senhor José Salceda, e peço que essa sua fala conste como
encaminhamento, firmando esse compromisso para daqui a vinte dias,
junto com a comunidade, com a Prefeitura, com as lideranças locais.

Eu acho que sobre a nossa discussão, e eu me proponho a
fazer a fala, mas querendo organizar a nossa intervenção neste debate,
digo que nós estamos desde o final do ano fazendo reuniões e
reuniões e a gente muito pouco avançou. Quem participou desse
debate? O pessoal do Imacol, os transportadores, os Vereadores de
Tijucas, os quais eu quero aqui cumprimentar...

Convido o Deputado Estadual Nilso Berlanda para fazer parte
da mesa. E registro a presença do senhor Vereador de Tijucas, Rudnei
de Amorim; e do senhor William Clemes, representando o Secretário
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Tijucas, Jean Carlos de
Sieno dos Santos.

No meu entender tem quatro itens que precisam ser
resolvidos, porque também no meu entender, e eu respeito os técnicos
da ANTT, os dirigentes da Autopista, eles erraram com Tijucas assim
como também errou o ex-Prefeito, que autorizou isso. A questão toda
foi colocada como um processo participativo, mas não foi participativo,
pois participativo é isso aqui. O que ocorreu, efetivamente, foi uma
autorização equivocada de uma obra, que não sei se tinha a intenção
de melhorar, mas piorou muito a vida do povo de Tijucas.

Agora nós vamos passar a alternar as manifestações e
peço a todos que respeitem o tempo de três minutos com trinta
segundos de tolerância.

Portanto, com a palavra o primeiro inscrito, senhor Alvino
Aurélio Müller, diretor da Diretoria Municipal de Trânsito e Transportes
da Prefeitura de Tijucas.

O SR. ALVINO AURÉLIO MÜLLER - Boa noite a todos. Boa
noite, Prefeito Elói e senhores Deputados.

Mas eu separo em quatro pontos as questões que a gente
precisa resolver. Na verdade tem a questão do isolamento do
Imacol,[Taquígrafa-Revisora: Siomara G. Videira] [Taquígrafa-Leiturista:

Sibelli D’Agostini]tem a questão do isolamento da cerâmica Portobello,
tem orado de fazer com que todo o trânsito do Vale - inclusive, eu quero
cumprimentar todas as autoridades do Vale -, em vez de ir pela
marginal e logo entrar no posto do Lírio para ir em direção a
Florianópolis, é preciso ir lá embaixo do elevado, como bem explicou o
Romeu, esse é outro item. E o último item, que deveria, na verdade, ser
o primeiro é o isolamento da comunidade da praça (palmas).

Eu teria quase que a noite toda para falar sobre essa
mudança, mas eu vou iniciar pelo Programa de Redução de Acidentes
da ONU, de 2011 a 2020. Qual o estudo técnico que foi feito pela
Autopista para fazer essa reversão? Qual o volume médio diário de
veículos que acessam às marginais para dentro de Tijucas, seja quem
vem do sul ou quem vem do norte, e qual o volume médio diário de
quem vem da Valério Gomes para cruzar pelas marginais? Qual o
volume médio diário que a Valério Gomes vai acumular ou acumula no
final de ano, na época de temporada, quando é usada a Valério Gomes
como fuga de Bombinhas, de Porto Belo, em virtude de a BR-101 estar
congestionada?

Sobre o isolamento do Imacol, foi criada uma portaria,
apresentado um projeto, que deu um jeitinho, autorizando o retorno em
pista dupla até a primeira rua, tendo sido o projeto, acatado, pela
Autopista, para podermos fazer esta modificação.Eu não sei se eu entendi direito sobre o que o cidadão ali se

expressou, quanto à transparência do que foi feito, da nitidez... Não sei
se eu entendi direito. Em princípio, uma obra que se inicia no dia 23 de
dezembro (palmas) e percorre o final de ano, não dá para se falar em
nitidez ou clareza. Isso, para mim, se chama nebulosa. Depois, nem
tiveram o cuidado de fazer na Valério Gomes, no encontro da marginal,
tanto quem vem do sentido sul quanto quem vem do sentido norte,
uma faixa elevada de pedestre.

Sobre o trânsito embaixo da ponte, quero registrar a impor-
tância do arquiteto Romeu nesse processo, que apresentou uma
proposta aceita em audiência pública - praticamente com toda
comunidade da cidade - pela comunidade da praça, proposta que busca
resolver aquela situação e, inclusive, quero registrar a solução dada
pelo arquiteto Romeu, cujo encaminhamento resolve, não apenas o
isolamento daquela comunidade, mas traz uma coisa nova, que é dar a
segurança que não existia nem antigamente - pois já morreram
pessoas ali naquele cruzamento - nem muito menos recentemente,
como muito bem lembrou o Alvino.

Eu trago para os senhores o que aconteceu agora,
recentemente: primeiro um acidente envolvendo um funcionário da
Prefeitura, considerado grave; um segundo acidente na semana
passada envolvendo o esposo de uma funcionária nossa, também da
Prefeitura, que se chama Renata. Mas isso nada foi levado em conta,
ou seja, não foi feito estudo técnico nenhum. Eu fui policial rodoviário
por trinta anos e não vi... Hoje, se correr a BR-101, de norte a sul ou de
sul a norte, não se acha um viaduto com as condições do 163, que
aquilo ali seria mão inglesa com sentido duplo - eu, pelo menos, nunca
presenciei algo desse tipo. Então, se for para falar, teremos mil coisas
para dizer, só que como temos três minutos para falar, fica difícil.

Eu testemunhei e socorri um acidente ocorrido com um
funcionário meu, da Secretaria de Obras, quando eu estava passando
por lá. Eu saí do local, falei com o Prefeito, ele viu que eu estava
branco e disse: “Perdemos o Joel, funcionário nosso, da Prefeitura”.
Isto aconteceu naquele mesmo cruzamento embaixo da ponte. E o
projeto do Romeu, que foi também acatado pela Autopista, resolve e dá
segurança ao local e eu continuo defendê-lo.

Para essas duas questões que são o isolamento do Imacol
e o trânsito embaixo da ponte, a gente buscou uma solução que, talvez,
não seja o ideal do Imacol, mas é uma solução. Temos que registrar
que a Autopista precisa assumir que, além de tudo, além da Prefeitura
pagar a modificação do que eles fizeram, ainda temos que assinar um
contrato que, no meu entender, é do tipo contrato leonino - quem é da área
jurídica sabe - em que nós temos todas as responsabilidades, todos os
deveres e nenhum direito. Por isso, acho que não dá para assinar esse
contrato, porque a responsabilidade da modificação foi da Autopista. Eu
agora quero separar duas questões para tentar concluir, Deputado.

Eu digo para os senhores o seguinte: realmente não
consideraram o povo de Tijucas, eles nos chutaram, eles nos jogaram
para o lixo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado, senhor Alvino.

Independente da entidade que for questionada, ao final ela
vai poder se manifestar para responder aos questionamentos, até para
que possamos continuar em audiência pública e não num debate.

Passo a palavra ao senhor Adalto Gomes, Vice-Prefeito e
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos de Tijucas. Primeiro, é que o isolamento da Portobello não é possível.

Nós temos soluções que podem dar um jeito nessa situação. A
segunda é sobre o trânsito no Vale. Eu quero dizer para vocês que eu

O SR. VICE-PREFEITO ADALTO GOMES (Tijucas/SC) - Boa
noite. Quero cumprimentar o Presidente da mesa, Deputado João Amin;
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não aceito que ele venha desembocar lá embaixo do elevado 163,
gente, uma vez que ele tem uma marginal aqui ao lado da ponte e um
fácil acesso para ir a Florianópolis. Podemos dizer que metade do
trânsito que desce o Vale vai para o sul, para Florianópolis. E não faz
sentido ter que ir pelo tão surrado elevado 163, que está superlotado.
Portanto, tem solução, sim, e eu acho que a Autopista e a ANTT
precisam assumir isso conosco.

enterrar um bem querido ou para ir a uma missa à noite. Isso não é
uma vergonha para o nosso Município?

(A plenária responde: Verdade.)
(Palmas.)
Quem vive pegando a BR-101, como eu que viajo direto, a

gente vê como o limite de velocidade é feito para lesar a população. O
limite da pista é de 110 quilômetros, numa curva o limite é de 80
quilômetros e em cima da curva o limite já é de 60 quilômetros e a
pessoa que é pega de surpresa já é multada. Uma maneira de lesar a
população, levando nosso dinheiro. Isso é uma vergonha, é o que vejo
dessas duas entidades, a Autopista e a ANTT.

Eu gostaria de separar, gente, a solução definitiva. De fato,
esse informe dado pelo dirigente da ANTT, senhor Alberto - aproveito
para cumprimentá-lo - é uma novidade boa, porque o elevado 161 - lá
perto da entrada de Santa Luzia - é a solução para todos os problemas
do lado norte. Não tenham dúvidas. Uma cidade como Itapema tem
cinco elevados, cinco! Agora construíram mais um acesso lá. Tijucas
tem apenas um; dois, se nós considerarmos a ponte. É inviável. O
governo federal tem que apoiar, minimamente, a cidade de Tijucas. Eu
não estou falando somente de Tijucas, pois todo Vale transita por aqui
para poder acessar a BR-101.

Você meu querido, você (refere-se ao representante da

ANTT) é a primeira vez que eu o vejo aqui, mas tem outro tal lá da
ANTT, com quem eu até briguei, pois parece que andam somente em
casal, a Autopista e a ANTT, somente para lesar o nosso Município.

Realmente é uma vergonha o que ocorre no nosso
Município, Prefeito, pois não temos mais condições de ver a nossa
população sofrer tanto com essas duas marginais, como estão
sofrendo e debaixo daquela ponte, que são dois concretos que
parecem uma catacumba. Coisa mais feia para o nosso Município.

Por isso, queria que nós saíssemos dessa audiência,
primeiro, com o compromisso da ANTT de assumir a confecção do
projeto, pois se a Prefeitura precisar pagar esse projeto, o povo de
Tijucas é que vai pagar. Obrigado, senhor Presidente (palmas).

A segunda questão, que considero encaminhamento, vai
depender do governo do estado e é importante que os Deputados
estejam aqui, e não está fraco o negócio aqui hoje, pois nós agora
vimos que temos força, não é Prefeito? Essa questão é sobre o Anel
Viário Sul, começando pelo viaduto, pois essa obra - e eu quero chamar a
atenção de todos os dirigentes do Vale do Rio Tijucas, temos aqui o
presidente da Câmara dos Vereadores de Canelinha, o Dica, e todas as
autoridades, que essa não é uma obra para Tijucas, essa é uma obra para o
desenvolvimento do Vale do Rio Tijucas, chamado Anel Viário Sul.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com
a palavra o senhor Deputado Estadual Jean Kuhlmann.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL JEAN KUHLMANN - Boa noite
a todos.

(Cumprimenta todos os membros da mesa e os demais

presentes).
Quero cumprimentar de forma muito especial todos vocês

que saíram de casa para vir aqui lutar pelos seus direitos. A presença
de todos aqui é a primeira grande demonstração de que existe
alguma errada. Vocês estarem aqui reivindicando, lutando por esse
direito é a demonstração clara para a Autopista e para a ANTT de que
existe algo errado e eu tenho certeza, Adauto, que pode ser corrigido.
Tenho certeza absoluta que a Comissão que aqui está, Deputado João
Amin, pode trabalhar a correção nesse sentido. E é o diálogo que vai
trazer a solução.

E nós precisamos sair daqui, vocês me desculpem Depu-
tados, mas com o compromisso dos Deputados presentes - os que não
estão aqui vão ser influenciados por esses que estão aqui - e que o
governo do Estado banque essa obra, que é uma dívida histórica que
possui com a cidade de Tijucas, obra que é o Anel Viário Sul. Essa obra
consiste numa ponte sobre o Rio Tijucas, lá na Nova Descoberta, e
mais um trecho de 105 quilômetros de rodovia. Não se trata da obra do
século, mas para nós do Vale do Rio Tijucas é, sem dúvida, a obra. O
elevado norte, sendo feito o projeto...

E quando eu vejo aqui a ANTT falar da importância do
planejamento, eu concordo, nós temos que planejar e isso é
fundamental. Mas quando a gente tem que planejar, não se pode dizer
que precisa ser uma ação de longo prazo, fazendo remendos num local
onde passam vidas o dia todo. Se o planejamento deve ser de longo
prazo, as ações devem ser executadas com base nesse planejamento.
Não é fazendo remendos que se vai resolver a situação, pois aqui no
Brasil, quando se faz um remendo, que é provisório, ele acaba
definitivo, permanente. Isso é o que não pode acontecer aqui.

Eu quero até dizer que eu conversei com o presidente
nacional de uma empresa chamada Arteris, que é dona da Autopista, e
esse dirigente disse, literalmente, que existe dinheiro resultante das
multas arrecadadas, dinheiro que a Autopista leva para si. Para isto foi
feito um termo de conduta com o Ministério Público. Essas multas não
são pagas em dinheiro, elas são pagas com obras. A empresa
Autopista faz obras em vez de passar dinheiro para a ANTT. É um
fundão e esse fundo tem condições de fazer o elevado lá no norte, no
km 161. E a empresa Autopista tem condições de fazê-lo por um
custo bem mais barato e se a ANTT assumir publicamente as obras,
ela vai fazê-las. Se o Alberto falou aqui que pode, ele não falou de
graça, pois eles possuem autorização de seu dirigente nacional para
falar que assumem o projeto do elevado 161.

Então, Deputado João Amin, Presidente da Comissão,
quero dar duas sugestões a vossa excelência. A primeira é de que nós
temos sim, a Comissão dos Transportes e os Deputados presentes,
depois desta audiência, colhendo a opinião de todos vocês, fazer uma
reunião com o Secretário de Infraestrutura do Estado e aí, Prefeito, o
senhor precisa estar junto, para exigir que o governo do Estado faça o
projeto desse acesso falado pelo Adalto. O projeto precisa ser feito. Às
vezes, o governo do Estado busca um financiamento do BID7, do BID
alguma coisa para execução de obras, mas se não tivermos o projeto
executivo pronto, a ideia nunca vai sair do papel. Então, o
primeiro passo desta Comissão para dar uma resposta concreta para
vocês é buscar o projeto executivo. Segundo o Adauto, este projeto já
está concluído. Então é preciso garantir que seja buscado no próximo
financiamento do BID. O Estado tem capacidade de fazer isso.

Obrigado (palmas).
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Faço

o registro e agradeço a cobertura deste evento por parte da Rádio Vale
e em nome deles agradeço a todos os membros da imprensa que se
encontram aqui.

Com a palavra senhor Vilson Natálio, Vereador do Município
de Tijucas.

O SR. VEREADOR VILSON NATÁLIO (Tijucas/SC) -
(Cumprimenta os membros da mesa e os demais presentes).

O Governador esteve, recentemente, nos Estados Unidos,
buscando recursos para o BID. A possibilidade para a execução dessa
obra é a garantia desse novo financiamento do BID. Garantir que nesse
novo financiamento seja incluída a obra. Esse é o trabalho que a
Comissão deve fazer. O Deputado João Amin tem um papel
fundamental nesse processo como Presidente da Comissão, que é
garantir que esta obra seja incluída no próximo financiamento do BID.

Quero dizer que a Câmara dos Vereadores vem lutando
muito por essa causa da nossa cidade. Sobre a Autopista e a ANTT, há
noites em que durmo e sonho com elas, de tanta raiva que eu peguei
dessa duas entidades, porque eles só vêm lesar o nosso Município.
Eles fizeram um viaduto aqui nos Morretes, em que o lado direito, em
direção a Florianópolis, tem asfalto; mas o lado esquerdo é lama para
aquela comunidade. Até hoje, eles não tiveram nem a audácia de ir até
lá (palmas) e fazer aquele pedaço de pista. E aquela comunidade está
lá, afundada em lama, isso é uma vergonha.

O segundo passo Deputado João Amin, é agendar uma
reunião em Brasília com o Fórum Parlamentar Catarinense, para
garantir que estas duas obras do viaduto sejam executadas. Aqui tem
recurso da cobrança do pedágio, conforme falou o Vice-Prefeito. Esses
dois processos são fundamentais. O primeiro é a inclusão da parte do
Estado no financiamento do BID. O Governador estava nos Estados
Unidos conversando sobre isso. E a segunda questão será cobrar do
governo federal a garantia da execução destes dois viadutos no
Ministério de Transportes junto à ANTT, em Brasília, que será o papel
da Comissão e do Prefeito.

Tem a nossa entrada do sul do rio, que não tem mais carro
algum que aguente, de tanto buraco nas marginais. E nós temos hoje o
Morretes, um bairro, nossos Deputados, em que a igreja fica mais ou
menos a 300/400 metros da comunidade. O cemitério daquela
comunidade fica a 300/400 metros. Hoje, temos que entrar em cima
da BR-101 e ir, praticamente, até Governador Celso Ramos, para
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Se for para fazer algo de forma planejada, que comece o
planejamento com a execução da obra e não com remendo, como
acontece aqui. Porque se for para alguém sofrer um acidente aqui, este
alguém não será um Deputado, não será alguém de Brasília, nem
alguém da ANTT, mas, infelizmente, a vítima será o povo dessa cidade,
que é um povo trabalhador, que não merece sofrer desse jeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Com a
palavra o senhor Deputado Estadual João Amin.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN - (Cumprimenta os

integrantes da mesa e os demais presentes.)

Nós vemos aqui representantes de Tijucas e de toda a região,
de Major Gercino, Canelinha e de Nova Trento, e isso demonstra a
importância dessa audiência pública.Obrigado (palmas).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Registro
a presença da Vereadora Elisabete Miames da Silva, de Tijucas.

E não vai faltar, por parte dos Deputados, até porque a gente
vê aqui seis Deputados, já dava quase para iniciar uma sessão. Isso
demonstra a importância que os Deputados dão à cidade, dão à região
e dão a esse assunto que interfere na vida de vários moradores da
cidade de Tijucas e região.

Com a palavra o senhor Ruy Hermes Gobbi, presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas da Região de
Florianópolis (Sindicargas).

O SR. RUY HERMES GOBBI - (Cumprimenta os membros da

mesa e todos os demais presentes).
Não vai faltar, por parte da Comissão de Transportes e

Desenvolvimento Urbano, a cobrança à ANTT, à Autopista Litoral Sul, e
infelizmente eu sou obrigado a fazer um registro. Estão em débito não
apenas com Tijucas, mas com Santa Catarina. Estão em débito porque
o contorno da Grande Florianópolis, que vai desafogar o trânsito de
Tijucas, como o da Grande Florianópolis, tem 5 quilômetros feitos de
50 quilômetros, e o prazo de finalização dessa obra é dezembro de
2019. Originalmente, era em 2012, e para estarmos aqui hoje
reunidos, isso demonstra a importância do assunto para a cidade, o
diretor nacional da ANTT já esteve aqui, já se comprometeu com
Tijucas, já se comprometeu com a região.

O que me fez pedir a palavra aqui é o desejo de
complementar aquilo que nosso arquiteto explanou, brilhantemente,
sobre as dificuldades de trânsito, impostas aos veículos pesados, que
são incumbidos de transportar e trazer para a região do Vale do Rio
Tijucas toda a produção necessária para o desenvolvimento econômico
do Município e da região.

Pelas características do transporte rodoviário da região, que
são produtos de alta densidade, nós precisamos de caminhões robustos,
pesados, para que transportem uma grande quantidade de carga, dentro das
limitações impostas pelo quadro nacional de trânsito, claro. Hoje, nós vamos levar esse documento que vai se

transformar num documento oficial, com a opinião de todos nós,
independente de Deputado, independente de autoridade, mas de
morador da Grande Florianópolis, de morador de Tijucas que é afetado
diariamente por esse problema.

Mais do que nunca, estamos atravessando uma crise
econômica que vem se desenhando há muito tempo. Os veículos que
são usados para trazer essa matéria prima para o Vale do Rio Tijucas e
que depois levam-nas daqui, são veículos longos, como tivemos a
oportunidade de ver no filme, e isso é o que me preocupa, pois eu,
como transportador e como presidente do Sindicato das Empresas de
Transporte de Cargas da Região de Florianópolis (Sindicargas), do qual
Tijucas e toda a região faz parte, a gente tem a obrigação de defender
as empresas, de trazer aqui a nossa preocupação, pois, aquele retorno
em nível - que foi imposto aos transportadores no retorno próximo ao
pedágio - é uma verdadeira roleta russa para os caminhões pesados.
Só quem já teve a oportunidade de fazer aquele retorno sabe do que
estou falando. E algumas pessoas da região fazem isso mais de uma
vez por dia. Extremamente complicado.

A apresentação feita hoje aqui já faz com que a gente tenha
sobra de argumentos para cobrar. O Fórum Parlamentar Catarinense,
que são os dezesseis Deputados Federais, e os três Senadores de
Santa Catarina, serão nossos parceiros juntamente com as entidades,
como é a Fiesc, como é a Fetrancesc, para que dê mais força ainda
nessa cobrança.

Então, conte com a gente, com a Assembleia Legislativa, com
os Deputados, com a Comissão de Transporte e Desenvolvimento
Urbano, que é acionada diariamente com os problemas viários que tem
o Estado de Santa Catarina e são muitos. Contem com a gente na
cobrança, nós não podemos afrouxar, é cobrar, exigir porque a gente
não está pedindo nada demais, apenas os nossos direitos.

Quero ressaltar que não são apenas os caminhões da
região que precisam fazer aquela manobra, mas todos os caminhões -
do Brasil - que se dirigem para as empresas desta região, não tem
escapatória.

Um beijo no coração de todos e muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Nós

agradecemos pelas palavras do Deputado João Amin; agradeço
também por me passar a presidência desta audiência.

Essa é a nossa preocupação, pois depois que acontece -
Deus nos livre e guarde - um acidente de grandes proporções, que
envolva caminhões, via de regra, as atenções são direcionadas para o
veículo de maior porte, imputando a culpa a quem não a tem.

Convidamos agora para falar o senhor Gabriel Camargo,
representante do bairro Imacol.

Para concluir, eu só queria colocar uma questão. No final
do dezembro do ano passado, depois de uma democrática tomada de
decisões como foi posta pelos integrantes da mesa, essas alterações
foram feitas num período muito curto de tempo. Por que isso foi feito
tão antes da efetiva necessidade de termos a utilização, para atender o
empreendimento muito bem-vindo do shopping? Já está provado que
em dez ou quinze dias é possível fazer.

O SR. GABRIEL CAMARGO - Primeiramente, quero agradecer
pela oportunidade de aqui estar representando ao bairro Imacol. Quero
dar boa noite a todos que estão aqui reunidos, especialmente à mesa
dos trabalhos.

Nesta noite estamos reunidos aqui para reivindicar. Nós
queremos que seja revista a nossa marginal leste, porque isolaram o
nosso bairro de Imacol. Hoje nós, moradores do bairro, temos que estar
percorrendo em torno de 3 a 4 quilômetros para vir até o centro do Município
para estar comprando o nosso pãozinho para o cafezinho da manhã.

Então, minha sugestão é que isto seja revertido, já que
depois poderá ser feito rapidamente e, enquanto isso, as autoridades
da Autopista, da ANTT ou do DNIT terão condições de rever o que foi
feito, inclusive, aumentando o raio de curvatura do retorno para que os
caminhões possam fazer esse retorno com mais segurança, até termos
a solução definitiva. Acho que acabaria com a grande maioria dessas
mazelas que foram impostas por essa inversão da... (Discurso

interrompido pelo término do tempo estabelecido).

Eu queria que a ANTT, juntamente com a Autopista Litoral,
que eles tivessem um pouco de emoção e se solidarizassem com o
bairro do Imacol, botassem a mão na consciência, porque ali moram
pessoas idosas, pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente
trabalham o dia todo para dar o melhor a sua família.

E hoje, nós estamos sendo prejudicados diretamente pela
ANTT e pela Autopista Litoral, e nós queremos que isso venha a
retornar o que era antes, porque em dez dias, como já foi colocado, que
fizeram no apagar das luzes, no apagar, das velas, no dia 20 de
dezembro. Em dez dias fizeram toda essa alteração no Município de
Tijucas e nós estamos há oito meses, juntamente com o Prefeito e com
o Vice-Prefeito Adalto, brigando para que venham desfazer essa coisa
que fizeram conosco, com a população.

Obrigado (Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, Ruy.
Registro que a Fetrancesc, em nome de seu presidente, é

uma grande parceira da Comissão de Transportes nas causas, não da
Comissão, não dos Deputados, mas de Santa Catarina, a exemplo de
Tijucas e do Contorno Viário da Grande Florianópolis, que vai desafogar
a nossa região. (Revisora: Cláudia Fernandes de Souza.) Nós não podemos aceitar isso, nós temos que brigar pelos

nossos direitos, e nós queremos uma mudança já, não queremos sair
daqui nessa noite com mais reunião para daqui a vinte dias, daqui não
sei o que lá. Por que em dez dias eles fizeram a alteração? E por que
hoje simplesmente eles não arcam com as consequências, vão lá e
desfazem tudo o que fizeram? E depois sim, vão fazer os elevados que
são necessários, o sul e o norte, tudo que é necessário; mas primeiro
tem que retornar às marginais, tanto a sul quanto a leste.

Como de praxe, o proponente da audiência pública,
Deputado Altair Silva, a partir deste momento vai começar a presidir a
audiência. E eu, de metido, com a autorização dele, já que sou da
região, quis ficar mais um tempo, podendo participar como Presidente e
permanecer na audiência.

Com a palavra o Deputado Estadual Altair Silva para a
condução dos trabalhos.
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Essas são as minhas palavras nesta noite, quero agradecer a
todos. (Palmas.)

Eu gostaria de fazer aqui, em rápidas palavras, um resumo
dessa história. Quero parabenizar Tijucas, a população de Tijucas por
mais esse belíssimo ato de cidadania, de vir discutir os seus
problemas aqui, a exemplo do que foi a nossa audiência pública contra
a instalação do presídio, em que nós conseguimos suspender aquela
ordem de serviço.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Obrigado.
Com a palavra o senhor Deputado Estadual Serafim Venzon.
O SR. DEPUTADO ESTADUAL SERAFIM VENZON -

(Cumprimenta os integrantes da mesa e os demais presentes.)

Cumprimento os Deputados presentes, com quem estou
junto. Nós podemos, devemos e com certeza vamos ajudar Tijucas.
Estão aqui os Deputados Jean Kuhlmann, Nilson Beranda, João Amin,
Altair Silva e Mário Marcondes, que podem nos ajudar a encaminhar
todos esses pleitos. E eu, Presidente da Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, vou me somar a todas essas forças
para levar adiante essas reivindicações.

Então é a prova que a movimentação tem força sim, e é por
isso que nós estamos aqui hoje, discutindo. Eu queria aqui, em nome
do Vereador Juarez e do Vereador Rudnei, cumprimentar todos os
Vereadores que estão aqui presentes no nosso querido Vale do Rio
Tijucas, de Tijucas, de São João Batista, Canelinha, Nova Trento, Major
Gercino e de outros Municípios aqui anteriormente mencionados.

Mas eu queria aqui fazer um registro de suma importância do
trabalho feito até então pelo Prefeito Elói e pelo Vice-Prefeito Adalto.
Gostaria de dar este testemunho aqui, porque eu acho que eu devo ter
sido um dos primeiros Deputados a ser chamado para encampar essa
situação feita com o trânsito de Tijucas e do Vale do Rio Tijucas.

Em segundo lugar, fazer um pequeno agradecimento e
levantar a necessidade de um movimento como esse.

Há uns três anos, lá em Itajaí, onde a BR-101 também corta, tem
uma comunidade chamada São Roque, uma comunidade mais ou menos do
tamanho de Morretes, como o Vereador falou aqui, e há três anos foi feita
uma reunião - não deste tamanho - mas dali conseguimos lotar um ônibus
inteiro e ir para Joinville. A Autopista recebeu a delegação e atendeu a uma
sugestão que eles achavam impossível. Executaram, quem passa lá naquele
viaduto que vai para Ilhota, agora acabou aquele furdunço todo, justamente
porque foi feita uma sugestão que a comunidade de São Roque deu.

Eu acho que eu não me furtei em nenhum momento, eu acho
que só não vim aqui em algumas oportunidades, por conta de algum
compromisso mais importante, quem sabe até familiar, que não me
deixou participar.

Fiz alguns pronunciamentos na Assembleia; fizemos
encaminhamentos de ofício ao nosso Fórum Parlamentar Catarinense;
fizemos reunião com o Senador Dário Berger, fizemos reunião com o
Governador do Estado Santa Catarina e a baianada - feita pela
Autopista Litoral e autorizada pela ANTT - feita com Tijucas, foi uma
verdadeira barbaridade. E eu não estou aqui para fazer palanque
político, eu não preciso disso. Eu tenho casa, o meu pai ainda mora em
São João Batista, e um dia, na saída, nessa troca rapidinha de final de
ano, quase que um caminhão passou por cima ali na saída, porque eu
estava indo na contramão, isso aconteceu comigo e aqui, hoje, foram
relatos alguns acidentes.

Então de certeza dessa reunião, além das sugestões do que
representa isso politicamente, de certeza nós vamos encontrar essa
solução, e naturalmente precisamos contar com apoio dessas lide-
ranças, e também da Autopista e da ANTT.

E por último, dizer que eu sou testemunha, pois desde
pequeno que eu tenho, inclusive, parentes aqui em Tijucas. Depois,
fazendo a faculdade, passava de vez em quando aqui, sou testemunha
do que era Tijucas e do que é agora. Tijucas dobrou, triplicou,
quadruplicou, mas a estrada foi sempre a mesma. E agora nos últimos
anos, como Deputado Estadual, passo praticamente todos os dias, de
manhã e de noite, aqui por Tijucas.

O representante da Autopista Litoral falou muito bem: por que
não foi feito um estudo antes de fazer a mudança? Vão fazer o estudo
agora, de novo. Por que é que não se deixou como estava e vamos
estudar então? Não, vamos primeiro mudar, depois vamos estudar e
depois vamos mudar e depois vamos estudar, e assim nós vamos ficar.

E no começo do ano fui surpreendido por essa piora aguda
que teve aqui, justamente pelas alterações do trânsito que fizeram. Eu
imagino que deveria estar ruim antes, não estava bom, Prefeito. Mas do jeito
que foi feito, piorou agudamente, e depois de dois, três meses, eu ainda
estou tentando encontrar um caminho mais fácil para acessar a BR-101.
Para quem vem de Brusque, como é que faz para acessar a BR-101?

O representante da ANTT falou uma palavra muito boa aqui,
eu gostei, que bom que essa audiência pública aconteceu, que pena
que está acontecendo somente agora, não aconteceu antes. Que pena
que foi tratada em gabinete, como o Adalto colocou, com o antigo
Prefeito. É nosso amigo, mas desculpa, a irresponsabilidade foi dos
dois lados. Com todo o respeito, eu gosto muito do nosso ex-Prefeito,
mas a baianada foi grande e Tijucas está pagando o preço por isso.

Então, amigos, eu até falei para o Ademir: dá um jeito de
alterar amanhã aquela história do viaduto, que fizeram aquela curva
toda para passarem os caminhões pesados e os carros pequenos,
fazer três, quatro curvas de 90 graus para satisfazer o viaduto, no qual
alguns raros caminhões inadvertidos batiam em cima. Isso pode ser
mudado amanhã, justamente para facilitar - e muito - a passagem do
setor leste para o setor oeste de Tijucas, por exemplo.

Gostaria de salientar, aqui, a apresentação do Romeu.
Romeu, esta resumido, argumento é o que não falta. A demonstração
está mais do que clara, tudo o que foi feito aqui, o que aconteceu e o
que está acontecendo.Enfim, é uma alegria estar com vocês. Saúdo, em nome do

Tiago, todos vocês, e vou me somar, junto a esta bancada de Depu-
tados, para nós encontrarmos a solução. E o Prefeito Elói, que tem a
chave do gabinete de nós todos aqui, juntamente com o Adalto e os
Vereadores, com certeza nós vamos encontrar a solução. Vai demorar, a
obra demora um pouquinho. São obras que têm que ser planejadas, mas
será a solução sim, e a presença de vocês aqui é muito importante.

Como proposição de encaminhamento desta audiência, à
ANTT e à Autopista Litoral, que se retome tudo o que existia, e vamos
fazer os estudos que, efetivamente, tenham que ser feitos. E que
Tijucas e que o Vale do Rio Tijucas sejam preservado.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Obrigado.
Obrigado. (Palmas.) Com a palavra o senhor Diogo dos Santos, representante da

Associação dos Moradores do Loteamento Mata Atlântica.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) -
Obrigado, Deputado. O SR. DIOGO DOS SANTOS - Boa noite Prefeito, à mesa e a

todos os que vieram participar desta audiência.Passo a palavra ao senhor Pedro Eleotério da Silva, professor
de Tijucas. Quando eu vi os slides e o relato do Romeu aqui... Sabemos

que toda essa mudança foi em função de um shopping que vai sair lá
em Porto Belo, eu não sabia o que sentir, porque a falta de respeito
com o povo de Tijucas beira a comédia. Mas quando eu vi aquela linha
azul eu me dei conta. Por exemplo, a minha esposa, que trabalha na
Cerâmica Portobello, que tem que ir duas vezes por dia até lá, eu sei
qual o sentimento. Desculpem, mas eu fico puto de saber que
centenas de trabalhadores e trabalhadoras têm que ir à Porto Belo,
arriscando as suas vidas todos os dias, como o vídeo mostrou, para
poder ir trabalhar por causa do capricho de deixar uma estrada livre
para um shopping que vai sair lá em Porto Belo.

O SR. PEDRO ELEOTÉRIO DA SILVA - (Cumprimenta os

integrantes da mesa e os demais presentes.)

Esclareço que nós, tijucanos, consideramos inadmissíveis,
inaceitáveis e inacreditáveis as atitudes técnicas tomadas pela
Autopista Litoral Sul, prejudicando toda a sociedade de Tijucas e
Canelinha, São João Batista, Nova Trento e Brusque também, porque
circulam nesta região.

Então eu quero pedir às autoridades presentes que se
empenhem o máximo possível para resolvermos este grave problema
que tanto tem afetado a nossa população aqui em Tijucas.

Que Deus e a pátria vos protejam, muito obrigado. (Palmas.) Eu fico puto. E agora eu pergunto, nas margens da BR-101
ainda há muito espaço para vir muitos empreendimentos, e tomara que
venham, que venham muitos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Obrigado.
Passo a palavra ao meu amigo, Deputado Mário Marcondes,

meu colega de sala de aula da época em que estudávamos em São
João Batista.

Mas será que a cada empreendimento nós vamos ficar à
mercê de um empresário, à mercê da ANTT e da Autopista para mudar
de novo? Não, a falta de respeito não pode acontecer de novo. Então
quero dizer para todos e para todas que estão na mesa, vamos arrumar

O SR. DEPUTADO ESTADUAL MÁRIO MARCONDES - Obrigado,
Deputado Altair Silva, Presidente desta belíssima audiência pública.

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



26/09/2017 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.174 1 7

uma solução sim e que não se repita. Que haja transparência de
verdade nos próximos debates.

maioria da nossa cidade, que gera toda a nossa economia, emprego,
renda, imposto, nós vamos deixar a mercê da situação?

Obrigado. (Palmas.) Vamos fazer uma mudança para uma obra que ainda vai
acontecer, senhores da Autopista, da ANTT? Quando vem aqui o Gilmar
da ANTT, que é um órgão fiscalizador, que tem que ver se as coisas
estão realmente acontecendo, mas a gente vê que ele é um comparsa,
é alguém que está junto com a Autopista. Não podemos conceber isso
no nosso Município.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Com a
palavra o Deputado Estadual Nilson Berlanda.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL NILSON BERLANDA - Quero
cumprimentar, com muita alegria, o nosso Prefeito Elói; o nosso Vice-
Prefeito; o Deputado Altair, que está presidindo a mesa; o Marcondes,
nosso grande Deputado. Inclusive, tenho usado a Tribuna, Deputado,
muito, muito a favor de Tijucas. Eu, às vezes, acabo ajudando ele
porque sou empresário, tenho um negócio aqui também; nosso amigo
Deputado Venzon; nosso presidente da Fetrancesc, juntamente com os
representantes da Autopista e as demais autoridades. [Taquígrafo-

Revisor: Eduardo Delvalhas dos Santos]

Veio aqui, sim, o diretor-geral da ANTT, Jorge Bastos, lá no
Sebrae, fizemos uma audiência com todos os empresários da cidade.
Lá, eu quero lembrar ao senhor que falava que o Jorge Bastos se
comprometeu a fazer as obras, o nosso contorno sul, sim, ele se
comprometeu conosco. Mas ele se comprometeu, está gravado, que
ele ia reverter primeiro as marginais. Ele falou para todos os
munícipes e para todos os empresários que lá estavam, certo seu
Modesto? É verdade? Então, não vamos aqui ser omissos. Ele veio
para cá e falou que ia fazer a obra. Nós sabemos que uma obra não é
do dia para a noite, é uma obra que vai demorar três anos, quatro
anos, cinco anos, dez anos.

Dizer a vocês e ao Prefeito que sou empresário e gerador de
empregos aqui, na cidade de Tijucas. Durante a semana
muito caminhões entram em Tijucas, inclusive atendendo, Venzon, a
cidade de São João Batista e a cidade de Canelinha, e assim por diante.
Então, três ou quatro vezes por semana a gente está transitando
com caminhões grandes que transportam móveis e eletrodomésticos, e
sentimos na pele o problema que está tendo aqui em Tijucas.

Então, só para concluir, agradecer a vocês, que estejam
conosco, com o Prefeito, porque ele está preocupado com as
demandas da nossa cidade. Ele está sempre batalhando, não foi
diferente com o presídio e está fazendo o possível e o impossível, mas
tem empresas que estão vindo para a nossa cidade, realmente, para
arrebentar com ela. Foi bem falado aqui, mão dupla ali para o Angeloni,
mão dupla para nós aqui também. Primeiro façam as obras, pois a
Imacol está isolada, aqui, e, como o Wilsinho colocou bem aqui, o
bairro do Morretes também.

Eu quero me abraçar aos Deputados e a cada um de vocês
em prol dessa luta para conseguirmos reverter essa situação. Eu estou
com Tijucas, sou um soldado como qualquer um de vocês aqui,
inclusive, agora estou residindo aqui em Itapema, moro na Costa
Esmeralda, e adotei essa região para defender, junto com vocês, os
interesses dela.

Eu tenho outra solicitação à Autopista, Prefeito - o Deputado
Mário Marcondes sabe porque sempre discutimos isso na tribuna da
Assembleia -, que é sobre a questão do CD Angeloni, que já tivemos
aqui na frente, que tivemos que desativar por causa do pedágio.
Inúmeros caminhões descarregavam ali durante o dia e tinham que
pagar o pedágio. Passa, paga o pedágio, e dois minutos depois tem
que retornar e pagar novamente o pedágio. Nós fizemos até uma
audiência pública, porque tinha um retorno antigamente que foi
fechado, infelizmente, e agora, esse CD foi alugado para o Grupo Forte
Atacadista e vai gerar ali, me parece, em torno de trezentos empregos
e muitos empregos aqui em Tijucas. Eu queria deixar o registro aqui, e
solicitar aos encarregados da Autopista que analisassem a questão da
marginal, como veio atender ao CD Angeloni, que venha a atender ao
CD do Forte Atacadista, que também é uma outra empresa que vai
gerar emprego e vai ajudar a cidade de Tijucas.

Então, pedimos a todos os Deputados, às nossas auto-
ridades, que nos representem. Estejam conosco, Mário, e vamos fazer
os encaminhamentos necessários para que realmente essa situação seja
revertida, porque o povo de Tijucas está aqui presente, porque ele não
concorda e vai brigar até o fim para reverter essa situação. (Palmas.)
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Eu
quero agradecer a presença de todas autoridades aqui na mesa, do
Deputado Venzon, do Deputado Mário, do Deputado Nilson, dos demais
Deputados, e também registrar a importância da presença da ANTT e
da Autopista aqui nesta audiência.

Com todo o respeito que eu sempre cultivo, especialmente com
todos seres humanos, nós esperávamos um pouquinho mais e um
posicionamento mais claro, porque se aqui em Tijucas não pode ter pista
dupla nas transversais - eu também sou morador da cidade de Porto Belo e,
logo depois do pedágio, tem um posto Angeloni -, como é que quando você
vai para Porto Belo lá você encontra uma pista dupla? Se para Porto Belo
vale por que para Tijucas não vale? (Palmas.) Eu gostaria dessa resposta na
noite de hoje, porque está tendo dois pesos e duas medidas.

Um grande abraço e eu estou junto. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Com a

palavra o senhor Rudnei de Amorim, Vereador de Tijucas.
O SR. VEREADOR RUDNEI DE AMORIM (Tijucas/SC) - Boa

noite. Pois é, Mário, o poder emana do povo, já dizia Abraham Lincoln,
não é? Então está aqui o povo se fazendo representar. Não posso ficar
de costas para essa plateia maravilhosa que mais uma vez faz
presente numa audiência pública buscando realmente seus direitos.
Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, Prefeito, que sempre vem
conduzindo a nossa cidade, com pouco tempo de mandato, tentando
colocar o trem nos trilhos; nosso Vice-Prefeito, o Adauto; Deputado
Mário Marcondes; Deputado Serafim Venzon; Deputado Berlanda;
Deputado Altair, que foi quem propôs esta audiência; todos os
Vereadores; e a vocês, porque realmente isso está acontecendo - a
nossa cidade está passando por uma grande transformação - e vamos
conseguir que as coisas realmente aconteçam na nossa cidade com a
presença maciça do povo de Tijucas reivindicando. Então, mais uma
vez, o meu muito obrigado.

Eu quero deixar um desafio a todos os senhores da ANTT e
da Autopista, podem contar com todos os nossos colegas Deputados,
com a bancada federal, está aqui também o representante do Deputado
Federal Esperidião Amin, nosso colega e amigo Amaro - o Deputado
Esperidião me ligou, hoje, dizendo que gostaria de estar aqui, mas ele
tinha que ir para Brasília porque tenha sessão hoje à tarde, mas
reafirmou o seu compromisso de ser também uma porta lá em Brasília
nas negociações -, levem dessa audiência o clamor, o sentimento e o
desejo de Tijucas de ter um trânsito humanizado. Vocês já perceberam
que esse é o sentimento da população. Parabenizar o Romeu pela
grande explicação técnica, um professor, agiu como um professor
explicando com experiência, com vivência a situação.

Mesmo assim, agradecemos a presença, a capacidade de
vocês para estarem aqui ouvindo e esperamos muito que dentro das
suas empresas, tanto ANTT como a Autopista, façam todo o esforço
para atender as reivindicações, que não são só de Tijucas, mas de todo
o Vale do Rio Tijucas.

Eu fiz algumas anotações, porque não poderia deixar de falar
que a gente começou com o Deputado Mário, quando não tínhamos
nem assumido à Câmara de Vereadores ainda, estava em recesso - nós
assumimos já em recesso, só começamos a trabalhar em fevereiro -,
mas lá em janeiro já estávamos batalhando nessas situações por
causa da grande desgraça que a Autopista vem fazendo com a nossa
cidade privilegiando um empreendimento que está lá sendo construído.
Quando vai ficar pronto? Acho que no final do ano vai ser inaugurado,
sim. Um empreendimento que é importante e que vai gerar emprego,
sim, para nossa cidade, mas nós temos uma indústria, que é uma das
maiores da América Latina, que está há quantos anos na nossa
cidade? Daí nós vamos privilegiar o Outlet, o Tacla, pegar o nosso
viaduto, como o Romeu bem explanou aqui, que ocupam quase 50%,
para uma obra que ainda vai ficar pronta. E, enquanto isso, a
Cerâmica Portobello, os nossos transportadores, os nossos
empresários, as nossas empresas de transporte, que é a grande

Eu vou passar a palavra ao Prefeito Elói, que tem trabalhado
incansavelmente pelas grandes demandas de Tijucas, e tem sido um
incentivador para que o Vale do Rio Tijucas participe também. Eu e o
Mário como filhos do Vale - eu e o Mário, eu nasci em Major e fui criado
em São João Batista, tivemos a oportunidade de fazermos o ginásio
juntos -, sabemos qual é o sentimento da nossa região. Portanto,
estamos nessa caminhada para que Tijucas, o Vale e toda região tenha
um trânsito humanizado e respeitado, para que a população tenha a
melhor forma e o melhor direito de ir e vir, porque praticamente o direito
de ir e vir está em algumas comunidades até cerceado atualmente.

Por isso, Prefeito, aproveite para fazer o uso da palavra e
também já pode encaminhar o encerramento dessa importante sessão
que Assembleia Legislativa realiza na noite de hoje.
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Com a palavra o nosso amigo Elói Mariano Rocha, Prefeito de
Tijucas.

Em resumo, acreditamos que, com a obra da Prefeitura para
resolver o problema do bairro Imacol, invertendo o sentido de
direção num pequeno pedaço da via marginal, e as obras embaixo da
ponte, que foi muito bem desenvolvido pela Prefeitura, de imediato,
como obras imediatistas, será resolvido o problema de Tijucas. Mas a
grande obra de Tijucas, sem dúvida nenhuma, é o contorno viário, que é
muito importante para o Vale do Rio Tijucas e esse outro viaduto que
está mais ao norte, entre os Municípios de Tijucas e Porto Belo.

O SR. PREFEITO ELÓI MARIANO ROCHA (Tijucas/SC) - Eu
quero...

(O senhor José Alberto Salceda pede para usar da palavra.)
(Assentimento do senhor Presidente.)

O SR. JOSÉ ALBERTO SALCEDA - Boa noite. Muita coisa foi
falada, mas eu queria atentar para um aspecto que foi a palavra do Vereador
Rudnei de Amorim. A concessionária e a ANTT não são comparsas. Foi
mencionado aqui o nome do engenheiro Gilmar Cardoso, ele não é um
comparsa. O engenheiro Gilmar Cardoso tem um papel muito importante na
BR-101, o trabalho que ele vem fazendo ao longo de dez anos nessa rodovia
é algo fundamental, uma pena que nem todos possam conhecer, mas isso
tem que ficar registrado, porque foi registrada a outra parte. E o diretor-geral
da ANTT, Jorge Bastos, na última audiência em que nós estivemos, ele não
se comprometeu em reverter as marginais, ele se comprometeu com muito
mais. Ele se comprometeu de solicitar a concessionária, porque é através da
concessionária que isso vai acontecer, para viabilizar obras na região através
do planejamento de investimento da concessionária, que tem que ser apro-
vada na ANTT.

Eu parabenizo a ideia dessa audiência pública, a ação e acho
que podemos conquistar forças para trazer essas importantes obras
para Tijucas.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Eu

passo a palavra ao senhor Elói Mariano Rocha, Prefeito de Tijucas.
O SR. PREFEITO ELÓI MARIANO ROCHA (Tijucas/SC) - Eu

quero agradecer, a gente sabe a força política que Tijucas tem, a gente
já demonstrou, está demonstrando e irá demonstrar muitas vezes. Eu
quero a participação e esse comprometimento que vocês, senhores, já
colocaram isso.

Eu vou relembrar aos senhores que a marginal da Cerâmica
Portobello foi construída por ela própria. (Palmas.) Então a gente tem
que realmente pensar. Eu, particularmente, a minha assessora marcou
uma audiência com a ANTT, aqui, em Itapema, me deram a resposta
em 15 dias. Fui eu e o Vice-Prefeito, porque nós não paramos, não -
não pensem que nós estamos lá brincando -, e nós tivemos um
descaso. Foi marcado para as 15 horas, deu 16h30min, e eu vim embora e
o Adalto também. Eu disse: Com esse povo não quero mais tratar assunto
com eles. (Palmas.) Não quero! Pelo descaso que tiveram com o Prefeito e
com o Vice-Prefeito, que são os administradores do Município. Eu quero
registrar esse descaso para vocês.

Eu sei que no calor do discurso saem essas coisas, mas a
gente precisa preservar a posição das pessoas que tem um grande valor
para esta rodovia, e somos testemunhas disso. Quem conhece o engenheiro
Gilmar Cardoso sabe disso e eu queria só preservar essa imagem.

Eventualmente, no transcorrer da reunião, se houver mais
algum espaço para responder alguma coisa, eu volto com a palavra.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PREFEITO ELÓI MARIANO ROCHA (Tijucas/SC) - Bom

pessoal, eu quero...
(O senhor Ademir Custódio pede para usar a palavra.)
Quer falar? E, daí, parti para Florianópolis, marquei uma audiência com o

Bastos. Aí veio o Deputado Federal Esperidião Amin, na sexta-feira, e
disse para cancelar a audiência porque ele ia trazer novamente o
presidente da ANTT aqui. Eu quero dizer ao senhor que estou
aguardando, porque aqui não vou tratar mais. Construímos reuniões,
solicitei a Imacol, a retirada daquele entulho que está ali embaixo da
ponte. (Palmas.) Eu vou dizer mais aos senhores, desculpem a minha
franqueza, sou Prefeito e não estou aqui para brincar. (Palmas.) A
ANTT, como colocasses ainda a pouco, essas duas portarias, a última
foi 31 julho, não foi 27 de julho, que estou atento, a portaria que
remove aquele entulho ali. Graças ao Romeu, ao profissionalismo que
há no tijucano Romeu, porque pela ANTT jamais. (Palmas.) E se fala em
transparência! Transparência no apagar das luzes, que eu não era
Prefeito e o outro perdeu a eleição, e estava se retirando da Prefeitura.
Isso não é transparência. Transparência é isto que está aqui. Isso é
transparência, que dão o direito de falar e os senhores de
responderem.

(A plenária em coro responde: não, não, não!) (Vaias.)
(Assentimento do senhor Presidente.)
O SR. ADEMIR CUSTÓDIO - Eu tenho que fazer alguns

esclarecimentos importantes.
Quando se diz que a Autopista é executora dessas obras que

culminaram na obra de melhoria, sim. O fato de ter ampliado...
(Manifestação ininteligível da plenária.)
Calma gente...

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) -
Pessoal, vamos respeitar, vamos ouvir.

O SR. ADEMIR CUSTÓDIO - O fato de ter ampliado a
passagem do viaduto e obras que colocaram as marginais em sentido
único de direção, evidentemente, prejudicaram a comunidade Imacol,
não há dúvidas disso, mas essas obras foram executadas pelo
empreendimento do Outlet Shopping. Foi executada por eles, bem como
o acesso que agora quem passa em frente ao empreendimento verifica
que está sendo executado o acesso ao empreendimento. Então, só para finalizar, e falaria a noite toda como

professor, eu espero que realmente a gente se encontre para resolver o
problema da Imacol, da Valério Gomes e a lá da Beira Rio. (Palmas.)
Isso é de imediato...

Com relação à comunidade Imacol é importante ressaltar
que a Prefeitura nos encaminhou um projeto, que foi remetido à
ANTT, que se manifestou favorável para a inversão daquele
pequeno pedaço, que o Vice-Prefeito Adalto comentou. Isso foi
aprovado no dia 21 de junho de 2017. Com relação à alteração do
sistema viário embaixo da ponte, aqui na comunidade da praça, a
autorização foi mais recente, dia 27 de julho de 2017. Com relação
à Cerâmica Portobello, assim como, o shopping Iguatemi e outros
empreendimentos de grande porte, que estão se instalando, aqui,
na região, é preciso preparar um acesso para os empreendi-
mentos. Então, existem alguns estudos que permitem que ela
acesse ao seu parque fabril pela rua José Manoel Reis, seria uma
marginal exclusiva para a Cerâmica Portobello. Então tem viabi-
lidade, sim.

(Oradora não identificada fala fora do microfone: pra ontem!)
Para ontem. (Palmas.) 
E outra situação, o respeito a nossa maior empresa, a

empresa que dá condições de se construir, de fazer obras, de se
pavimentar o nosso Município que é a Cerâmica Portobello. Eu exijo
respeito! (Palmas.) A Cerâmica Portobello tem que ser respeitada,
porque senão for respeitada, quero ser bem claro, o Prefeito vai entrar,
sim, com uma ação na Procuradoria, porque é injusto dificultar o
investimento em Tijucas, é injusto dificultar o crescimento de Tijucas.
Isso eu não concordo. Fiquem bem atentos os senhores, porque foi
difícil aguentar o descaso que tiveram com Prefeito e com o Vice-
Prefeito de Tijucas, e isso eu não quero que se repita, porque vamos
buscar outro caminho.

O que não se pode é imaginar que essa quantidade de
veículos, principalmente caminhões pesados, apresentados nos vídeos,
trafeguem na contramão junto ao principal acesso de Tijucas, dando
esse contra fluxo. Isso de fato era um risco muito grande. A gestão
passada conduziu projetos para melhorar esse sistema viário, e que
teve redução...

Eu agradeço a todos vocês de coração. Agradeço aos
componentes da mesa e o Prefeito vai estar junto.

Boa noite a todos e obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Muito

obrigado. A Assembleia Legislativa agradece a presença de todos vocês
e desejo uma boa-noite.

(Orador não identificado fala fora do microfone: isso é uma
vergonha!) 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual Altair Silva) - Por
favor, por favor, vamos respeitar.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a audiência
pública aqui em Tijucas. Muito obrigado. (Ata sem revisão dos
oradores.) [Taquígrafa-Revisora: Almerinda Lemos Thomé] [Taquígrafa-
Leiturista: Dulce M da Costa Faria.][Leiturista-Final:Ilka Maria Fretta]

O SR. ADEMIR CUSTÓDIO - Teve redução de acidentes
importantes nesses oito meses de operação, comparados aos oito
meses de operação do ano anterior. A Autopista Litoral Sul se
compromete de encaminhar todos os estudos técnicos que foram
apresentados pelo empreendimento do Outlet Shopping, bem como,
estudo técnico que demonstre a segurança viária que foi obtida através
dessas alterações.

DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN
PRESIDENTE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
DEPUTADO ESTADUAL ALTAIR SILVA
PRESIDENTE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

*** X X X ***
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SIMULTÂNEA PROMOVIDA PELA
COMISSÃO DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO E PELA
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA DEBATER SOBRE OS
PROBLEMAS RELACIONADOS AO ROUBO DE CARGAS EM SANTA
CATARINA, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017, ÀS 19H, NA
CÂMARA DE VEREADORES DE ITAJAÍ

Deputado, para nós é uma satisfação muito grande recebê-
los aqui para discutir este tema que interessa muito ao Município de
Itajaí, que sofre com o roubo de cargas de maneira intensa, até por ser
uma cidade estrategicamente posicionada, uma cidade portuária e,
portanto, cidade de grande movimentação de cargas.

Em decorrência, nós temos uma média de quarenta
ocorrências deste tipo por semestre aqui no Município e sofremos,
especialmente, pela falta de policiais. Depois, certamente, o Delegado
Ângelo vai trazer mais dados, mas existem apenas dois policiais
destacados para investigação do crime de roubo de cargas aqui na DIC
(Divisão de Investigação Criminal) de Itajaí.

O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (Vilmar Gross) - Nos
termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, damos
início à audiência pública conjunta da Comissão de Transportes e
Desenvolvimento Urbano e da Comissão de Segurança Pública,
convocada pelo excelentíssimo senhor Deputado Estadual João Amin,
Presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, tendo como propositor o
Deputado João Amin, para tratar sobre os problemas relacionados com
roubos de cargas nas rodovias catarinenses.

Certamente, hoje, temos uma oportunidade ímpar de debater o
tema e Município e a Câmara de Vereadores, que nos representam, ficam
muito felizes por receber todos esta noite para este debate.

Deputado, muito obrigado pela oportunidade e pela
deferência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina em
realizar aqui esta audiência e espero que tenhamos uma noite de
debates eficazes, no sentido de buscar soluções para este problema,
que incomoda de modo especial o Município de Itajaí, mas sem dúvida
nenhuma, incomoda, também, todo o Estado de Santa Catarina.

Convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes
autoridades: o excelentíssimo senhor Presidente da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, Deputado Estadual João Amin; o
excelentíssimo senhor Presidente da Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Deputado
Estadual Romildo Titon; o excelentíssimo senhor membro da Comissão
de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, Deputado Estadual Patrício Destro; senhor Vereador do
Município de Itajaí, Thiago Morastoni; senhor Vereador do Município de
Itajaí, Fernando Pegorini; o excelentíssimo senhor diretor adjunto de
investigações criminais do DEIC, Anselmo Firmo de Oliveira Cruz, neste
ato representando o Delegado Geral de Polícia Civil, Artur Nitz; o
excelentíssimo senhor Delegado Regional da Polícia Civil de Itajaí,
Ângelo Moreno Cintra Fragelli; o excelentíssimo senhor diretor da Polícia
do Litoral Itajaí, José Celso Corrêa; o senhor Presidente da Federação
das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado de Santa
Catarina (Fetrancesc), Ari Rabaiolli; o senhor presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), subseção de Itajaí, advogado Murilo José
Zipperer da Silva; senhor Sargento Celso Mafra, representando o
Comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual de Gaspar, Sargento
Vieira Ramos; o excelentíssimo senhor Secretário de Segurança do
Cidadão do Município de Itajaí, Francisco José da Silva, representando
o Prefeito de Itajaí, VoInei Morastoni.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Registro a presença do Delegado da Diretoria Estadual de Investigações
Criminais (DEIC), Luis Felipe Rosado; do Vereador Rubens Angioletti, de
Itajaí/ SC; do Vereador Fabrício Marinho, de Itajaí/ SC; do Vereador Otto
Luís Quintino Júnior, de Itajaí/ SC; do Vereador Carlos Augusto da
Rosa, de Itajaí/ SC; do Vereador Marcelo Werner, de Itajaí/ SC; do
Vereador Robison José Coelho, de Itajaí/ SC; do assessor legislativo da
Fiesc, senhor Luiz Hames, neste ato representando o Presidente da
Fiesc, senhor Glauco José Corte; o coordenador de transporte da DMX
Cargo Logística, José Henrique Ramos de Souza; o presidente da
Associação Grupo Tribo do Container (AGTC), Fabiano Dias; o advogado
Laurinho Aldemiro Poerner, neste ato representando o presidente do
Sindicato dos Motoristas de Itajaí e Região, senhor João José Borba; a
assessora parlamentar Irene Reis Dagnoni, neste ato representando o
excelentíssimo Deputado Federal Esperidião Amin; o coordenador de
operações da empresa Estrada, senhor Paulo Roberto Daneliczen; o
presidente do Instrumento de Luta e Organização da Classe
Trabalhadora - Intersindical, senhor Marcelo Petrelli; o presidente do
Sindicato dos Transportadores Autônomos de Itajaí e Região
(Sintracom), senhor Ademir de Jesus; e o presidente do Sindicato de
Empresas de Transportes e Cargas do Oeste e Meio-Oeste Catarinense
(Setcom), senhor Ederson Vendrame.

Convidamos o Deputado Estadual João Amin, Presidente da
Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, para a condução
dos trabalhos.

Passo a palavra para o Deputado Estadual Patrício Destro.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
(Cumprimenta todos os membros da mesa e os demais presentes.) O SR. DEPUTADO ESTADUAL PATRÍCIO DESTRO - Boa

noite a todos, quero agradecer ao Deputado João Amin por ceder-me
antecipadamente a palavra, pois tenho uma reunião daqui a pouco em
Navegantes e o pessoal já está lá à minha espera.

Agradeço à Câmara de Vereadores de Itajaí, que nos cedeu
o lugar para esta audiência pública conjunta da Comissão de
Transporte e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, da
qual sou Presidente, e da Comissão de Segurança Pública da
Assembleia Legislativa, que tem como Presidente o Deputado Romildo
Titon, que concordou com esta audiência pública conjunta, visando a
discutir um problema que vem afetando não só os transportadores, os
comerciantes, mas também a segurança nas rodovias de Santa
Catarina, principalmente com relação ao roubo de carga. Eu agradeço a
presença de todos que nos acompanham.

Mas como esta reunião é muito importante, eu fiz questão
de passar aqui em Itajaí para poder, pelo menos, participar
rapidamente, dando algumas justificativas e falando sobre a impor-
tância deste tema.

(Cumprimenta os outros membros da mesa e os demais
presentes.)

Quero cumprimentar todos os Vereadores de Itajaí por esta
belíssima Casa, pois, certamente, esta é a Câmara de Vereadores mais
bonita que eu já vi, até hoje, em Santa Catarina. Vocês estão de
parabéns, a vossa Casa recebe muito bem todos os convidados.

Acredito que o mais importante numa audiência pública
é, além de ouvirmos os problemas, propormos soluções, e o
documento que registra a audiência pública, servirá como base
para os encaminhamentos e para as cobranças que serão feitas às
autoridades estaduais e federais.

Rapidamente falando sobre essa questão do roubo de
cargas, em parceria com a Fetrancesc - e aqui eu preciso parabenizar
mais uma vez o Ari, o presidente - e juntamente com vários outros
empresários, nós construímos um projeto de lei, que está tramitando
na Alesc e que acaba com o receptador da carga roubada, está aqui o
Cássio, o advogado do Fetrancesc, que também sabe disso.

Importante também frisar que a Assembleia está aqui na
Câmara de Itajaí em função da proposição do Vereador Thiago
Morastoni, que aprovou aqui nesta Casa de Itajaí um requerimento
fazendo esta provocação. Por isso todos nós estamos aqui hoje.

A bem da verdade, se não existisse o receptador, ou seja, o
cara que compra aquilo que foi furtado ou roubado, dificilmente esse tipo de
crime vai existir. Então, nós temos que acabar é com o receptador.

Logo em seguida o senhor Ari vai fazer uma apresentação
sobre os desafios pelos quais o setor de transportes está passando
por causa dos roubos de cargas.

No início deste ano, nós demos entrada a este projeto de
lei que está tramitando a passos largos, já está em uma das últimas
Comissões e depois vai a Plenário e finalmente será enviado para
sansão do Governador. O projeto visa a transformar em crime a atitude
de quem vende e, principalmente, dar à polícia a oportunidade de
fechar o comércio de quem estiver vendendo e revendendo estes
produtos oriundos de roubo ou de furto.

No decorrer da audiência farei os registros das autoridades
e os membros da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa
farão o registro das pessoas que pretendem se manifestar sobre o
assunto. Portanto, quem quiser fazer uso da palavra, que é o momento
mais importante da audiência pública, deve dirigir-se à assessoria da
Comissão para fazer sua inscrição. No final, as autoridades se
manifestarão mais uma vez.

Tenho certeza de que o projeto vai tramitar rapidamente e,
se acabarmos com o receptador, vamos também poder diminuir,
bastante ou consideravelmente, esse problema que temos hoje em
Santa Catarina.

De imediato, passo a palavra para o senhor Thiago
Morastoni, Vereador de Itajaí.

O SR. VEREADOR THIAGO MORASTONI (Itajaí/SC) - Boa
noite a todos. (Saúda os membros da mesa e demais presentes.)

Os números do Estado o Ari vai trazer, mas só para mostrar
como isso é preocupante, quero informar que na cidade do Rio de

Agradeço a deferência do Parlamento do Estado de Santa
Catarina, realizando esta audiência pública aqui no Município.
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Janeiro, somente na Capital do Estado, quase seiscentos caminhões já
foram furtados ou roubados este ano. O Ari dizia ali fora, antes da
audiência, que não entram neste número só os caminhões do Rio, pois
todos os nossos caminhões, de certa forma, trafegam por aquela
região e, infelizmente, também são alvos destes bandidos.

interessam as quadrilhas, principalmente os da região do oeste que
vêm para cá para exportação ou talvez na relação com os cinco portos,
mas o que nos preocupou foi esse crescimento de 2015 para 2016, e
o ano de 2017 está acompanhando. Então o aumento de 2008 sobre
2017 é de 274%, realmente muito significativo.

Portanto, este projeto pretende diminuir esse índice de
criminalidade e tenho certeza de que vai colaborar também com outros
projetos que já tramitam na Assembleia com o objetivo de diminuir a
quantidade de roubos e furtos de cargas.

Este quadro (aponta para a imagem) mostra o cenário
nacional, ou seja, onde acontecem: 75% em áreas urbanas e 25% em
rodovias; nas áreas urbanas na parte da manhã 70%, à noite 60% nas
rodovias; com 45% de prejuízos em áreas urbanas e 55% de prejuízos
em rodovias.Quero agradecer mais uma vez ao Presidente João por

ceder-me a palavra antecipadamente, quero pedir desculpas por não
poder ficar até o final da reunião, mas tenho outra reunião, agendada
antes desta, em Navegantes.

O mapa a seguir mostra o panorama do roubo de cargas em
percentual por região. Apesar de Santa Catarina ter apenas 4,4%,
menos de 5%, como eu disse ao Deputado Patrício, aqueles 85% do
Sudoeste, mais concentrado no Rio de Janeiro e em São Paulo,
atingem o Brasil todo, porque realmente todos nós transportamos para
aquelas regiões e somos vítimas nos Estado que têm a maior
concentração. No Rio de Janeiro, até as Forças Armadas chegarem lá,
eles tinham 28 casos por dia, e depois diminui para 24, praticamente
não mudou muito. É um trabalho bem pontual o das Forças Armadas e
a gente continua muito preocupado com o Rio de Janeiro de uma
maneira geral. E quanto ao próprio Estado de Santa Catarina, esse
esquecimento todo nos preocupa demais.

Muito obrigada pela palavra e pela oportunidade de
participação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Passo a palavra para o senhor Ari Rabaiolli, presidente da Federação das
Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina
(Fetrancesc), que fará sua apresentação com o auxílio do PowerPoint.

O SR. ARI RABAIOLLI - (Cumprimenta os membros da
mesa e demais presentes.) Desde que assumi a presidência da
Fetrancesc, nós tivemos a preocupação de minimizar o problema de
roubo de cargas em Santa Catarina, que teve um crescimento muito
intenso de 2015 a 2016, como vou demonstrar na apresentação.

Esse gráfico mostra os valores subtraídos. Só em 2015 o
valor foi de R$ 1.120 bilhão; em dezoito anos foram R$ 13,4 bilhões de
prejuízos com o roubo de carga. Isso não está incluído aqui, mas
estatisticamente 20% dos caminhões não são devolvidos, acabam indo
para o desmanche, e 80% são devolvidos, ou seja, ficam com a carga e
devolvem o caminhão. Então, o maior prejuízo é por conta também
dessa perda de 20%, pois que a grande maioria dos transportadores
não tem seguro total do caminhão. Imaginem um único caminhão de
um cidadão ser roubado e não ser devolvido; é o trabalho de uma vida
inteira que pode ser levado pelas quadrilhas.

Por isso procuramos o Deputado Patrício para elaborarmos
este projeto que está tramitando na Assembleia e que já passou pela
CCJ, e pretende cancelar a inscrição Estadual dos receptadores de
roubo e receptação de cargas. Também estamos trabalhando, junto à
Secretaria de Segurança Pública, com a criação de uma divisão
especializada em roubo de cargas.

Nós sabemos que o efetivo da Polícia Civil está
extremamente reduzido, assim como da Polícia Rodoviária Federal e da
Polícia Rodoviária Estadual, mas temos a promessa do Secretário de
Segurança de que um grupo de agentes deverá se formar neste
segundo semestre e ele se comprometeu a reforçar e criar essa divisão
especializada em roubo de cargas em Santa Catarina, principalmente,
nas regiões que detêm a sua concentração, como o Vale do Itajaí e o
norte do Estado.

Essa tabela (aponta para a imagem) mostra o roubo de
cargas por região, como nós já falamos. A concentração se dá no
Sudeste, de 76% a 86% do total nacional, mas eu sempre friso que lá
nós também somos vítimas, porque muitos caminhões da nossa região
são roubados lá. Os números que eu mostrei são só de Santa Catarina.

Aqui algumas notícias (mostra várias matérias que saíram na
mídia) que a mídia publicou há poucos dias e algumas fotos mostrando
um pouco a ação dos bandidos. As seguradoras vêm exigindo uma
participação de 30% a 40% nas apólices de seguro para os Estados,
principalmente no Rio de Janeiro, ou seja, para as seguradoras
contratarem um seguro de roubo de cargas, elas exigem de 30% a 40%
de participação do empresário.

Eu vou começar a apresentação da situação do roubo de
cargas no Estado de Santa Catarina. As informações são muitas, mas
se vocês tiverem alguma dúvida, depois ficamos à disposição.

(Utiliza imagens em PowerPoint para ilustrar a sua
apresentação.)

O roubo traz prejuízo para toda a cadeia. Os primeiros
registros de roubo e furto iniciaram na década de 1980, o incremento
maior começou com a medida de segurança no tráfico de drogas e
agora isso se inverteu, pois o tráfico de drogas está migrando para o
roubo de cargas, principalmente no Rio de Janeiro. [Slide:] “Dificultando
a ação criminosa e a migração das quadrilhas e colocando o TRC como
foco”. São quadrilhas fortemente armadas. Enquanto a indústria tem
produzido equipamentos para inibir o roubo de cargas e gerenciamento
de riscos, as quadrilhas se especializam em quebrar este sistema de
segurança. [Slide:] “Interligam os grandes centros urbanos do país”;
eles passam a investir contra os grandes centros logísticos, armazéns,
principalmente onde há concentração de mercadorias específicas e
ações de grande magnitude, frequentemente noticiados pela mídia.
Todos vocês já acompanham. [Revisora Cláudia Fernandes de Souza.]
[Leiturista: Sabrina Schmitz.]

Meu irmão tem uma filial no Rio de Janeiro e levaram uma
carreta sua de R$ 500 mil em mercadoria para uma favela, que foi
comercializada em duas horas. Havia crianças e idosos comprando
mercadoria numa base de 10% do valor da nota fiscal; quando
terminaram de vender tinha um lote de livros e fizeram doação de livros
para aqueles que tinham adquirido mercadoria. É muito comum o
caminhão ser abordado, a nota ser fotografada e mandada para
alguém, e se interessar, levam o caminhão. E nós sabemos que
existem feiras no Rio de Janeiro que vendem mercadorias roubadas,
diferente daqui, que nós entendemos que o roubo só existe por causa
da receptação; lá o traficante migrou para o roubo de carga, está
comprovado esse crescimento vinculado a essa migração.

Então nós temos o projeto de lei do Patrício, que já foi falado;
nós estamos trabalhando com a Secretaria da Segurança Pública para
que seja criada a divisão especializada; temos o marco regulatório que
também tem algumas propostas, como a suspensão dos registros de
empresas de transporte ou de motoristas que se envolvam em roubo
de carga - a gente sabe que esse roubo ocorre porque a quadrilha
sempre recebe informação, e essa informação vem de dentro das
empresas embarcadoras ou do próprio motorista. Mas o grande
problema é que faltam recursos para a Polícia Civil, para a Polícia
Militar, faltam efetivos para eles realmente fazerem as investigações,
de tanto roubo de carga que existe. A gente tem conversado com a
Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil; na
última reunião da Fetrancesc nós reunimos o Delegado de Polícia Civil
de Joinville e um agende, criamos um grupo de WhatsApp entre a
polícia e os empresários, eles incluíram alguns agentes da Polícia
Rodoviária, estamos incluindo alguns da Polícia Militar também, para
que a informação chegue mais rápido para a polícia, porque
acreditamos que essa informação rápida vai ajudar na investigação.

Os produtos mais roubados em nível de Brasil: produtos
alimentícios, cigarros, eletrodomésticos, eletrônicos, produtos
farmacêuticos, produto metalúrgico, têxteis, autopeças, combustíveis e
bebidas. Em Santa Catarina são: cobre, bebidas, carnes, linha branca,
polietileno e fios também da indústria têxtil.

Como o Patrício disse, o roubo de cargas existe porque existe
o receptador; para cada carga roubada já existe uma colocação, e é
uma ação muito rápida, normalmente eles mantêm o motorista em
cativeiro e em duas horas ou três horas conseguem desovar a carga.
Geralmente são cargas encomendadas e têm seu destino muito
próximo das ocorrências. Na BR-470 o roubo que mais tem acontecido
é de produtos que vêm do agronegócio, especialmente carnes, a linha
cobre é mais na região de Joinville, bebidas também na região norte,
polietileno é mais direcionado à indústria de plástico.

Esse gráfico apresenta um histórico no Brasil de 1998 até
2015 e mostra que só em 2015 foram 19.250 ocorrências - dá para
ver no gráfico o crescimento. Em Santa Catarina, vejam aí (aponta para
a imagem) o crescimento, nós tivemos 162 roubos em 2015 e em
2016 tivemos 258. Se nós dividirmos 258 por 365 dias, dá 1,4 veículo
roubado a cada dois dias. Não tem uma explicação bem definida, mas
a gente entende que talvez as quadrilhas tenham migrado para cá pela
facilidade e talvez até pelo agronegócio, porque são produtos que

Na segunda-feira eu estive na Polícia Rodoviária Estadual e
tomei conhecimento de que quatrocentos homens tomam conta de 4
mil quilômetros de rodovias no Estado de Santa Catarina. Então vocês
imaginem o que sobra de efetivo para fazer investigação, se precisar,
nessas rodovias. Na Polícia Rodoviária parece-me que são setecentos
homens para 3 mil quilômetros e a Polícia Civil a gente tem uma relação
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forte em Joinville, principalmente na região da minha empresa, e a
dificuldade está realmente no efetivo reduzido. A própria Polícia Rodoviária
Federal, que vocês sabem da redução de recursos, vinham com um orça-
mento de 2007, pela informação que nós temos, e reduziu 40%.

Eu queria ressaltar, até para eventuais outras reuniões,
outras audiências públicas, a questão da presença também da Polícia
Federal. Nós tivemos esta semana uma operação envolvendo vários Es-
tados por parte da Polícia Federal, encabeçada por uma unidade do
Paraná, mas que atingiu Santa Catarina, Paraná, Goiás e mais um ou
dois Estados que não me recordo quais, exatamente para trazer um
pouco o cenário que nós temos em Santa Catarina, pois que a gente
pode falar aqui, tratar especificamente sobre a segurança pública do
nosso Estado. Nós, órgãos estaduais da segurança pública, não
podemos tratar do fato acontecido no Rio de Janeiro, que a gente sabe
realmente que é a grande demanda hoje no Estado.

Nós temos caminhões que transportam indivisíveis que
precisam de escolta da Polícia Rodoviária, que não está sendo feita por
falta de recursos. Falamos esta semana com a Polícia Rodoviária
Federal e ela está aguardando 10% dos 40% que foram reduzidos para
ver se consegue colocar escolta para fazer esse transporte. 

Aqui algumas fotos (aponta para a imagem) de ações na
Assembleia Legislativa, trabalhando as Comissões, outra com o próprio
Secretário da Segurança Pública. Trazemos também algumas
legislações estaduais existentes, pois nós já temos alguns Estados
com legislação de cassação do ICMS pela prática de crimes de
receptação, como Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, e Santa Catarina, então, está
copiando o que esses Estados já têm. Todos já têm um projeto de lei
encaminhado ou uma lei que cassa inscrição estadual dos
receptadores de carga. Então essa é uma ação da Fetrancesc, até para
combater esse aumento que tivemos nos últimos anos.

Então, por mais que uma empresa seja sediada aqui, o
caminhão seja emplacado aqui, ele sendo vítima de um roubo em outro
Estado, a atribuição legal para combater, para enfrentar, para investigar
efetivamente o que aconteceu é do outro Estado. Porém, nós temos a
clara percepção da interestadualidade desses crimes. Por isso a Polícia
Federal, nesse trabalho que fez agora aí, é alguém que também merece
ter acento nessas discussões, porque uma das coisas que mais
acontecem é efetivamente um caminhão de uma região ser roubado em
outra região e a carga ser levada para outra região. A gente tem aqui na
região sul, apesar da menor incidência dos crimes acontecerem aqui na
região, a gente sabe que o oeste do Paraná, a região da Tríplice
Fronteira, acaba sendo o grande receptador de qualquer coisa que se
queira roubar no Brasil, principalmente em termos de cargas acaba
tendo sempre uma destinação muito grande. Então eu quero só reforçar
que a gente tem essa questão desses acontecimentos que envolvem
mais de um Estado.

Combater o roubo de cargas é uma ação de interesse social
e não apenas uma resposta do setor de transportes.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, senhor Ari Rabaiolli, por ter encurtado a sua apresentação.
Peço que disponibilize para a Comissão de Transportes e
Desenvolvimento Urbano e também para a Comissão de Segurança
Pública, da qual o Deputado Romildo Titon é Presidente, essa sua
apresentação, porque é muito importante termos esses dados.

Por conta disso, inclusive, eu também queria trazer o dado
seguinte: por incrível que pareça, os dados da Fetrancesc são em
menor número do que os dados da Segurança Pública. Estava
discutindo há pouco com o Delegado Ângelo e com o Delegado Celso
agora sobre o que está sob investigação aqui na DIC de Itajaí, que é
muito abaixo do que foi registrado como crimes acontecidos nas
Delegacias aqui da região de Itajaí. Por quê? Muitos dos fatos
acontecem...

Registro a presença nesta audiência do senhor assessor
parlamentar Paulo Remy Endress de Farias Filho, neste ato repre-
sentando o excelentíssimo senhor Deputado Estadual Milton Hobus.

Neste momento, passo a palavra ao senhor diretor adjunto da
Diretoria Estadual de Investigações Criminais, Delegado Anselmo Firmo
de Oliveira Cruz, neste ato representado o senhor Delegado-Geral de
Polícia Civil, Artur Nitz. Vou citar exemplos para que fique bem fácil de compreender.

O caminhão é assaltado no Rio de Janeiro e o dono da empresa, por
providências legais, às vezes de seguro, de gestão de risco, já faz o
registro do boletim de ocorrência imediatamente aqui, e esse B.O. não
vai ser investigado por aqui, ele vai ser remetido para o local onde
aconteceu o fato. Então, nós temos percebido um número maior de
registro de boletins de ocorrência do que de fato, efetivamente, tenham
que ser investigados aqui pela Polícia Civil em Santa Catarina. Além
disso existe a questão da dinâmica do crime que, via de regra, envolve
cidades ou Estados diferentes.

O SR. DELEGADO ANSELMO FIRMO DE OLIVEIRA CRUZ -
Obrigado, Deputado João Amin.

Em primeiro lugar quero agradecer o convite feito à Polícia
Civil para participar desta discussão, sempre é saudável trazer todos os
lados para se ter uma visão clara do cenário. Com isso quero agradecer
a presença dos senhores Deputados, dos Vereadores, dos repre-
sentantes de entidades de classe, dos empresários e dos colegas aqui
(dirige-se aos seus colegas da Polícia Civil) - a bancada da segurança
ficou praticamente deste lado, ficou concentrada aqui.

Então nós temos a situação do motorista rendido com o
caminhão na cidade de São José dos Pinhais, porém o motorista é
deixado numa estrada vicinal perto de Jaraguá do Sul, e o caminhão vai
aparecer lá em Concórdia. Existe esse fenômeno com relação ao roubo
de cargas que é exatamente o caminhão viajando por várias cidades, e
isso dificulta a atuação de investigação. [Taquígrafa-Revisora: Siomara
G. Videira] Por conta disso é que a instalação da Divisão de Combate
ao Roubo de Cargas, através da DEIC, em Santa Catarina, vai ser muito
importante exatamente por concentrar esses dados, por concentrar
essas informações, por quê? Porque se houver o registro de um
boletim de ocorrência de um roubo que aconteceu lá em Mafra, aqui em
Itajaí, a autoridade policial responsável por essa investigação será de
Mafra. Então o boletim de ocorrência vai ser enviado para lá e,
enquanto isso, nós temos as informações concentradas numa diretoria,
não que vá concentrar o trabalho de campo e a investigação, mas é a
parte de inteligência, a parte da análise que consegue enxergar toda
essa dinâmica.

Deveria deixar para o final a cereja do bolo, mas já vou
começar com uma boa notícia. Aquilo que já se vinha concretizando
como promessa, e o Delegado-Geral da Polícia Civil, doutor Artur Nitz,
quando eu vinha para cá me pediu que eu reforçasse, virou realidade:
está decidida e definida a instalação da Divisão de Combate a Roubo
de Cargas dentro da Diretoria Estadual de Investigações Criminais
(DEIC) e o Delegado de Polícia doutor Luiz Felipe Rosado, que
acompanha aqui, será o seu titular. Nós já estamos fazendo o
remanejamento de policiais, com o ponto final exatamente na formatura
dos atuais policiais que estão na Academia da Polícia Civil, já na
metade do curso de formação. Já tem policiais sendo movimentados
internamente, mas esse é o ponto final, efetivamente, para a
instalação da Divisão, que já tem alguns trabalhos em andamento - não
deveria nem estar falando -, pontualmente, dentro da Diretoria Estadual
de Investigações Criminais.

Eu sei que sempre foi uma grande luta, uma grande bandeira
da Fetrancesc uma unidade especializada no combate ao roubo de
cargas em Santa Catarina, nos moldes do que já acontece há vários
anos em outros Estados e que aqui não tínhamos. Então queria
começar com essa boa notícia.

Outro ponto que a Federação das Empresas de Transporte de
Carga e Logística no Estado de Santa Catarina (Fetrancesc) sabe bem o
que acontece - e aí isso me lembra até uma audiência pública que
aconteceu há alguns anos, na própria Alesc, e essa situação já foi
levantada -, nós não temos ainda dados concretos sobre isso, mas a
experiência e o empirismo do que a gente vê acontecendo, é que a
maioria dos crimes, apesar de serem noticiados como roubos, não é
roubo. Há uma incidência muito grande de motoristas de caminhões
que são assediados e recebem um valor para simular que estão sendo
roubados, mas entregam a carga para que seja levada. Recordo-me de
uma situação de cargas de bebidas, na BR-282 - acho que foi no ano
retrasado quando tivemos uma sequência de fatos lá em Lages -, em
que o motorista de um caminhão, que foi quem noticiou ter sido
roubado, nos levou até o local onde ele foi amarrado e deixado durante
a noite toda aos cuidados de um dos assaltantes. Chegando lá ele
disse: “Não! Está aqui inclusive o pano com que eles me amarraram.”
Sem exagero, era um pedacinho de pano deste tamanho (gesticula para
mostrar com as mãos). Aí, eu olhei para ele e disse: Não, não tem

Bom, para explicar qual a nossa dinâmica de trabalho eu
quero deixar também para os senhores a boa notícia de que aqui
na DIC de Itajaí, na Divisão de Investigação Criminais, tem dois
policiais dedicados para combater o roubo de cargas junto com o
Delegado, e isso é único no Estado. São trinta DICs em todo o
Estado, cada sede de regional da Polícia tem uma Divisão de
Investigação Criminal, e a única que tem policiais dedicados
exclusivamente a esse trabalho de enfrentamento ao roubo de
cargas é Itajaí. Nós temos algumas DICs com dois policiais para
tudo. Então é só para entenderem que aqui já está... Mesmo com
essa dificuldade toda de recursos humanos que historicamente a
segurança pública tem, não só no Estado, mas no Brasil inteiro,
aqui já se tem uma situação mais favorável, os trabalhos vêm
sendo desenvolvidos diretamente por essas Divisões de
Investigação Criminal, dependendo de onde acontecem os fatos. 
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como teres sido amarrado com isso. Ele começou a rir. O próprio
motorista começou a rir, porque ele se deu conta da idiotice que estava
falando. E corriqueiramente nos depararmos com esse tipo de situação. É
fácil ver quando se tem o know-how, quando se tem conhecimento dentro da
polícia, de que a história não é bem contada; às vezes, só pela leitura do
boletim de ocorrência já percebemos que a história não fecha, não é bem
contada. E isso tem uma incidência muito grande.

maior. Então, ordinariamente existem ações pontuais por parte da
própria DIC aqui de Itajaí que nos últimos meses já vem trabalhando
com esse enfoque e conseguindo bons resultados. Além de outras
ações espalhadas por todo o Estado.

Hoje, a nossa Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV),
apesar de não estar especializada e não ser direcionada para esse
trabalho, essa divisão que é da DEIC, também faz trabalhos ordinários
em cima dos roubos de cargas e acaba sendo sempre uma
grande parceria com as empresas de gestão de risco e com as próprias
transportadoras. A tendência é que consigamos incrementar
concretamente o enfrentamento a esses crimes, mas volto a reforçar,
dentro do Estado de Santa Catarina, porque fora do Estado
temos barreira legal e, aí reforço, que é interessante trazer para o
centro das discussões a própria Polícia Federal que inclusive tem
capacidade e obrigação legal nos crimes interestaduais.

Eu quero trazer esse esclarecimento, esse alerta de que boa
parte das situações, do nosso ponto de vista de segurança pública,
apesar de serem noticiadas como roubos, na realidade não se tratam
de roubos. Na verdade, trata-se de um motorista recebendo, às vezes,
por uma carga de R$ 500 mil - desculpem-me até a ignorância, mas
qual é o valor que um motorista recebe por transporte, independente-
mente do valor da carga? R$ 2 mil, R$ 3 mil, sei lá -, lhe é oferecido R$
5 mil. Já é mais do que ele está ganhando no transporte, para
simplesmente chegar em uma delegacia e dizer que foi roubado. Essa é
uma situação que nos causa muita preocupação. Primeiro, porque
essas informações já são falsas. Ele chega noticiando que foi
assaltado, que eram três caras em um carro branco, um veículo assim,
assado, e é tudo mentira. Isso dificulta, porque não temos ninguém,
ninguém colaborando! Aquela pessoa que foi rendida e que teria todas
as informações está mentindo. Essa é uma situação que dificulta a
investigação.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Muito

obrigado, Delegado Anselmo.
Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero reforçar o

pedido àquelas pessoas que desejam se manifestar que façam a sua
inscrição com o pessoal do Cerimonial, porque, na sequência, vamos
abrir a palavra à plenária.

Com a palavra o senhor Fernando Martins Pegorini, Vereador
de Itajaí.Outro ponto que dificulta sobremaneira é no aspecto legal.

Em primeiro lugar, nós damos prioridade - todo mundo sabe que a
capacidade de atender é muito aquém da demanda, infelizmente -, aos
crimes violentos e o roubo é um crime violento, cometido via de regra
com arma de fogo, mediante violência ou grave ameaça. Mas no
momento em que temos uma situação em que o motorista foi conivente
com a ação, descaracteriza para um crime sem violência, uma
apropriação indébita e, legalmente, já existe repressão em outra
proporção. Um crime de apropriação indébita tem uma pena de um ano
a quatro anos de reclusão. E, senhores, se eu falar de alguém que não
é reincidente e for condenado a um ano de reclusão, não é um ano de
reclusão; ele vai ser condenado a um ano de prestação de serviço à
comunidade e a doação de dez cestas básicas. Vejam a dificuldade:
alguém que recebe um valor para noticiar que foi vítima de um roubo,
ainda que descoberto, a sanção que vai receber é um ano de prestação
de serviço à comunidade. 

O SR. VEREADOR FERNANDO MARTINS PEGORINI
(Itajaí/SC) - Muito obrigado, Deputado João Amin, que ora preside esta
sessão e que é o Presidente da Comissão de Transportes e
Desenvolvimento Urbano da Assembleia Santa Catarina.

Eu quero cumprimentar o Deputado Titon, que é o Presidente
da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina; o meu amigo Vereador Thiago Morastoni, até porque esta
audiência atende a um requerimento dele; a bancada da segurança; a
todos os Delegados; a todos os representantes da Secretaria Municipal
de Segurança do Cidadão; os Vereadores de Itajaí, Fabrício Marinho,
Marcelo Werner, Otto Luiz Quintino Junior, Carlos Augusto da Rosa
(Calinho Mecânico), Robison José Coelho, Rubens Angioletti;
especialmente o Jean Carlos Teixeira, que é um dos sócios da LT Cargo
de Itajaí, um grande amigo, um empresário que já sofreu na pele essa
situação; e a todos que representam os sindicatos.

Outra dificuldade que o professor Ângelo muito bem me
lembrou há pouco é que não cabe prisão preventiva na apropriação
indébita. Eu não consigo prendê-lo nem para investigar, nem durante a
apuração. Se nós identificarmos que a situação é de um falso roubo,
não vamos conseguir dar aquele gancho, fazer aquela repressão mais
violenta, que é a prisão preventiva. São situações que trazem uma
grande dificuldade. E, assim como estamos falando que trazem um
grande prejuízo de cargas, infelizmente, ao mesmo tempo, tem
uma grande valia no mercado negro e acaba tendo essa proporção de
cifra negra, digamos assim, do que realmente acontece.

Eu quero agradecer à minha equipe e à equipe do Vereador
Thiago que contribuíram muito na organização para a realização desta
audiência pública, e também à equipe da Assembleia Legislativa.

A ideia desta audiência partiu de um requerimento do
Vereador Thiago Morastoni à Câmara de Vereadores de Itajaí, e eu
havia conversado com o Deputado João Amin há pelo menos três
semanas e ele já tinha feito essa proposição na Assembleia Legislativa
de Santa Catarina. Assim, eu consegui fazer essa interlocução entre a
Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa, já que havia uma
proposição aprovada na Alesc e, automaticamente, aqui também a
proposição do Vereador Thiago Morastoni. Eu pedi ao Deputado João
Amin que trouxesse esta audiência pública para o Município de Itajaí,
até porque a maior incidência de roubo de carga do Estado de Santa
Catarina acontece aqui dentro do nosso Município. 

Eu também trago, para não falar só em problemas, boas
notícias. É que a Polícia Civil está atenta quanto a essa situação e a
ideia é buscar reprimir efetivamente qualquer pessoa que esteja envolvida,
seja o empresário, seja o dono do caminhão, seja o próprio motorista ou as
pessoas que, eventualmente, cometam o crime, furto ou roubo da carga.
Nós estamos atentos a todas essas possibilidades diferentes.

O representante da Secretaria de Estado da Segurança
Pública há pouco colocou alguns dados em que o Município de Itajaí até
tem certo privilégio em relação a outros Municípios, mas é porque nós
temos a maior incidência dentro de Itajaí. Eu acredito que, ainda assim,
não devemos festejar esses dados com a equipe, tendo em vista a estrutura
que temos aqui. Eu acho que é um resultado menos mal em relação a
outros Municípios do Estado de Santa Catarina. Eu penso, não sou um
expert no assunto, que ainda podemos melhorar um pouquinho mais essa
situação, principalmente aqui no Município de Itajaí.

Eu quero ressaltar também que os trabalhos das Polícias
Rodoviárias Estadual e Federal são de suma importância, mas são
quase que ações fiscalizatórias. Esse cerne do problema de se chegar
aos receptadores, de se conseguir desbaratar organizações criminosas,
as quadrilhas, seja assediando motoristas, seja colocando arma na
cabeça de um deles para subtrair essas cargas, e dali passar
adiante para um mercado negro que infelizmente absorve tudo no
Brasil, é a atuação da Polícia Civil efetivamente, com investigação bem
estruturada, bem a fundo, que consegue ter o alcance de atingir a
todos os envolvidos. Nesse cenário de tentar trazer algumas boas
notícias, essa concentração das informações num trabalho grande de
inteligência, dentro da DEIC, através da divisão de combate ao roubo de
carga, é fundamental por conta dessa dinâmica toda complexa. Nós
estamos falando de pessoas que deveriam ser vítimas e não são
vítimas; nós estamos falando de pessoas que agem em cidades de Es-
tados diferentes; nós estamos falando inclusive de empresários que
também receptam esses valores e os colocam no mercado negro. São
muitos valores envolvidos e muitos personagens diferentes.

Alguns empresários aqui da região, como o próprio Jean que
há poucos dias sofreu na pele com essa situação, nos relatam muito a
grande incidência dessas ocorrências aqui dentro Município, dentro da
região. A gente pede que o Estado de Santa Catarina contribua um
pouquinho mais com relação à estrutura para o nosso Município. Mas
as suas colocações foram muito importantes.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

 Obrigado, Pegorini.
Novamente reforço o convite às pessoas que quiserem fazer

o uso da palavra para que façam a sua inscrição com o Cerimonial.É nesse sentido que queria tentar dar um panorama. Deixe-
me ver se esqueci de alguma coisa... acho que não. Uma visão, por
parte da Polícia Civil, quanto ao enfrentamento do roubo de cargas. Eu
sou um eterno otimista e, sinceramente, acredito que vamos conseguir
otimizar o trabalho e fazer um enfrentamento melhor. Se não
estivéssemos fazendo alguns bons trabalhos, talvez a estatística de
crimes acontecidos no próprio Estado, aqui dentro, com certeza, seria

Com a palavra o senhor Murilo José Zipperer da Silva,
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Itajaí/SC.

O SR. MURILO JOSÉ ZIPPERER DA SILVA - Excelentíssimo
Deputado Estadual João Amin, em nome de quem cumprimento os
demais integrantes da mesa.

(Cumprimenta os integrantes da mesa e os demais presentes.)
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Deputado João, a Constituição Federal determina como
direito fundamental o direito à segurança pública, e numa conversa com
o Vereador Rubens Angioletti, antes de começar a audiência pública,
ele me trouxe uma estatística realmente assustadora; usaria o termo,
que é o seguinte: no ano de 1980 nós tínhamos em Santa Catarina um
número de efetivo de policiais maior do que o que temos hoje em
2017. É realmente muito complicado. A questão da segurança pública
está diretamente ligada ao efetivo. Nós tivemos um pleito, inclusive que
foi também da Câmara de Vereadores, no ano passado, em que
oficiamos o senhor Governador Raimundo Colombo para a vinda de um
maior efetivo de policiais militares para Itajaí, no que até fomos
atendidos em parte, mas não chega perto de resolver o problema.

É deprimente, nós não sabermos votar. Hoje nós temos
Deputados Federais que fizeram e fazem leis para quem rouba e para
quem é bandido. Um transportador, no momento de descanso, o
bandido chega com uma arma, bate no vidro e ele é obrigado a abrir
porque ele não tem uma arma, ele está à mercê do bandido. A cada 45
minutos é roubado um caminhão no Brasil, então é um índice muito
alto e é lógico que isso precisa mudar. E como nós faremos para
mudar? É lógico, aprendermos a votar. Essa é a necessidade.

Hoje nós temos aí transportadores com deficiências
psicológicas, sem a possibilidade de acompanhamento do próprio
Estado. Pessoas que não conseguem mais trabalhar. Quando nós,
transportadores autônomos, passamos de 70% do transporte em nível
nacional, ficando em torno de 30% para as empresas, somos nós os
mais atingidos por essa deficiência, essa falta de segurança quando
paramos nos postos de abastecimento para descansar, pois não
existem postos locais suficientes para que o transportador possa
descansar. E é lá que ele é assaltado, não existe segurança, e
pagamos altos impostos.

E, além disso, também preciso ressaltar que temos dois
grandes profissionais da segurança pública aqui em Itajaí, o doutor
Celso, que é contemporâneo do meu pai - o meu pai também foi policial
civil e colega doutor Celso -, e o doutor Ângelo, que é nosso parceiro na
OAB. Eles fazem um excelente trabalho e, digo mais, fazem milagre em
Itajaí com o efetivo que têm.

É um absurdo, Deputado João Amin, e leve essa indignação
de Itajaí à Assembleia Legislativa, porque é inadmissível que tenhamos,
por exemplo, pessoas que aguardam, como nós sabemos, Delegado
Ângelo, horas, às vezes, para fazer o boletim de ocorrência. E, não por
má vontade, muito pelo contrário, a gente sabe da competência e da
boa vontade de vocês, mas nós precisamos que o governo do Estado
se conscientize, se sensibilize com essa situação.

Esses transportadores, quando são roubados, quando levam
os seus caminhões, a última opção seria perder o seu caminhão e
voltar a trabalhar de empregado. E, psicologicamente, ele perde essa
possibilidade. O transportador que é amarrado no mato, que é
subjugado pelo bandido, que leva coronhadas, leva lambadas do
marginal, ele dificilmente irá se recuperar psicologicamente. E o
Estado, acredito eu, nada faz. Eu pergunto ao senhor Deputado se
existe algum tipo de acompanhamento psicológico para a recuperação
desse pessoal?

O colega também trouxe aqui uma informação, da mesma
forma estarrecedora, que são quatrocentos policiais para atender
quatro mil quilômetros de rodovia. É muito complicado. Na segurança
pública, de um modo geral, a questão do roubo de cargas é apenas
uma das vertentes, Deputado João Amin, de todo o problema crônico
de segurança que Santa Catarina vem enfrentando. Nós temos em Itajaí
um grande problema com furtos, mas enfim não vem ao caso.

Quando o senhor Delegado falou a respeito do grande
número de motoristas envolvidos em roubo. Realmente, existe
envolvimentos; mas nós tivemos, é lógico, também o envolvimento de
empresários, envolvimento de donos de transportadoras, que o senhor
esqueceu de falar.

Eu estive também conversando com o advogado, doutor
Laurinho - fica aqui também o nosso abraço a ele - que trouxe uma
informação bastante relevante - acredito que não a solução, mas uma
das alternativas para resolvermos esse problema. Então, além da
inteligência, como bem colocou o colega, o doutor Laurinho, colocou a
situação de que muitos dos roubos de cargas acontecem nos postos
de gasolina [Taquígrafa-Revisora: Almerinda Lemos Thomé] [Taquígrafa-
Leiturista: Sibelli D’Agostini]e até comentei com o doutor Laurinho, que
seria talvez até um problema nesse caso privado, mas que o Estado,
de alguma forma, pudesse auxiliar no sentido de uma maior vigilância
nesses locais de parada, onde acontecem as maiorias desses
assaltos, roubos e furtos. E o doutor colocou uma questão muito
interessante - não é a minha área o Direito Penal - mas o senhor
colocou que muitas vezes, quando o motorista está envolvido no crime,
acaba não caracterizando o roubo, acaba caindo na apropriação
indébita; ou seja, a gente acaba não conseguindo fazer com que essa
pessoa fique presa.

Algumas semanas atrás tivemos a notícia na mídia de
empresários de transportadoras envolvidos. Então, eu reforçaria a
pergunta ao senhor Deputado a respeito dessa possibilidade de
acompanhamento psicológico? E o que vem sendo feito, realmente, em
prol do trabalhador, do motorista que dá a sua vida, no seu dia a dia,
para transportar as riquezas e quando é roubado eles acabam voltando
a trabalhar para dar o pão de cada dia para a sua família.

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, senhor Ademir.
Não só este Deputado, como todos que forem questionados,

irão poder se manifestar no final, nas considerações finais.
Passo neste momento a palavra para o senhor Francisco José

da Silva, Secretário de Segurança do Cidadão do Município de Itajaí,
neste ato representando o Prefeito de Itajaí, VoInei Morastoni.

O SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
(Itajaí/SC) - Boa noite, Presidente e aos demais presentes. É um
prazer que estejam na nossa cidade de Itajaí.Então fica aí, Deputado João, talvez uma sugestão para

que seja enviada ao Congresso Nacional, a sugestão para a
criação de um tipo penal específico para o roubo de carga, para a
participação do motorista no roubo de carga. Cito o motorista
porque o senhor citou, mas todos aqueles, se utilizando da não
violência, mas de artimanhas para cometer o crime. Então que seja
criado um tipo penal específico para que se crie uma consciência
de medo naquele que vai praticar o furto.

Eu gostaria de tecer alguns comentários. Nós verificamos que
a principal via de escoamento do produto de furto ou roubo é a BR-101,
que cruza as nossas cidades e cruza o nosso Estado. E quem é que é o
responsável por essa fiscalização ou policiamento dessa área ou pela
instauração de inquéritos neste determinado local? É a Polícia Federal
e a Polícia Rodoviária Federal, e eu gostaria que eles estivessem aqui
para discutir o principal pleito, até mesmo para saber qual é essa
questão de falta de efetivo, porque todas as polícias passam por essa
questão de falta de efetivo.

Para finalizar, Deputado João Amin, trago aqui - como estou
aqui em nome do presidente Paulo Brincas - e gostaria que o senhor
levasse à Assembleia os cumprimentos dos cinquenta mil advogados
catarinenses.

Qual é a questão de falta de logística, pois todas as polícias
passam e irão usar como justificativa justamente estes problemas,
essas mazelas. Mas eles teriam que estar aqui, a Polícia Federal e a
Polícia Rodoviária teriam que estar aqui para discutir.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, doutor Murilo. Então eu peço, senhor Presidente, que da próxima vez
realmente seja avisado e reavisado para que eles estejam e possam
discutir a questão do roubo de cargas, porque quem sofre é o
transportador, tanto o autônomo quanto o patronal.

Neste momento a gente vai iniciar as manifestações de quem
se inscreveu, e chamo para fazer uso da palavra o senhor Ademir de
Jesus, para que possa se dirigir ao microfone, representando a
entidade Sintracon, de Itajaí e região. Uma das maneiras que nós podemos ajudar em Itajaí, qual

é? É potencializar o trabalho dos policiais com o advento da tecnologia,
para que esse advento da tecnologia venha facilitar a identificar,
principalmente nas investigações da Polícia Civil dentro do nosso
Estado. Deveria sim a Assembleia Legislativa se preocupar ou propor
um projeto para que todas as cidades, de grande porte ou de grande
incidência de furtos, fossem monitoradas as suas entradas principais e
as suas saídas, através de câmeras de monitoramento ou de
tecnologia OCR (Optical Character Recognition).

O SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
(Itajaí/SC) - Senhor Presidente, por favor, antes da manifestação, eu
poderia tecer alguns comentários como Secretário de Segurança?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Claro, mas
antes vamos deixar o senhor Ademir falar e em seguida falará o senhor.

O SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
(Itajaí/SC) - Ok.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o senhor Ademir de Jesus, representando a entidade Sintracon,
de Itajaí e região.

E aqui em Itajaí nós temos um projeto, e vamos lançar,
Vereador Thiago Morastoni, que é projeto do Prefeito Morastoni, do
monitoramento de toda a cidade, principalmente nas entradas, porque
nós conseguimos com isso facilitar o trabalho da Polícia Civil e da

O SR. ADEMIR DE JESUS - O meu boa-noite a todos, quero
agradecer pela presença de todos.
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Polícia Militar. Por quê? Qual é o grande mecanismo para se impedir o
roubo? É a agilização da informação. Se um caminhão sai de Itajaí e
não existe qualquer tipo de entrelaçamento da informação entre as
Polícias, entre o Codetran e a futura Guarda Municipal, - que vai vir para
auxiliar e, principalmente, abastecer os organismos de segurança com
essas informações - nós vamos estar chovendo no molhado e somente
achando desculpas de efetivo, desculpas de falta de pessoal e de falta
de logística, e o investidor não quer saber disso.

se torna um investigador, e muitas vezes ele tem muitos dados na
mão, só que ele não tem para quem passar esses dados. Ele não tem
para quem dizer: “Oh, gente, eu consegui esse dado aqui, esse cara
aqui é um ladrão, o ladrão é esse aqui, só que eu não tenho para quem
passar essa informação.” Eu, graças a Deus, tenho um contato no
DEIC, que muito me ajuda e que muito faz, e há seis, sete meses nós
conseguimos prender uma quadrilha aqui em Itajaí por conta disso,
desse contato que eu tenho lá dentro, que eu consegui não sei como.

Então nós temos um projeto, que aqui se chama de Central
Operacional Integrada, que será implementada na nossa cidade no qual
participarão todos os organismos de segurança, porque essa agilização
faz com que o furto e os roubos de cargas diminuam. O nosso porto é
muito visado, Marcelo, e com o aumento efetivo das futuras cargas,
que graças a Deus estão vindo, virão também aqueles que querem o
roubo de cargas, e por isso nós temos que ter aliados como a
tecnologia e a informação.

Então, se tivéssemos um canal mais direto com o uso da
tecnologia, com o engajamento da Polícia Federal, principalmente,
porque os roubos das empresas de Itajaí, não sei se estou falando
besteira ou não, mas os roubos das empresas de Itajaí acontecem no
Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui no Estado de Santa
Catarina acontecem sim, mas são em menor número.

Então, realmente precisamos que haja esta união das
polícias para nós conseguirmos investigar e passar esses dados para
frente. Na semana passada eu tive um caminhão roubado, com a carga
no valor de R$ 250 mil, e não sei como um bandido com o número de
Curitiba conseguiu o meu o telefone e me ligou oferecendo a carga de
volta por R$ 20 mil. Ele tinha todos os dados da carga, ele tinha o
boletim de ocorrência na mão, foi me dizendo o caminhão, a placa,
número da nota e o valor da nota, não sei como. Ele me passou o
número de uma conta para eu depositar, eu depositei R$ 500 para ele;
ele queria R$ 20 mil, mas eu depositei R$ 500, e ele me prometeu que
iria devolver a carga. Eu sabia que ele não ia devolver, mas com esses
dados, com o número dessa conta, uma conta da cidade de Goiânia, do
Itaú, talvez a polícia pudesse ir lá e ver quem sacou esse dinheiro,
onde sacou, porque sacou, quem foi, vendo a filmagem do dia em que
foi sacado esse dinheiro.

Nós temos um gabinete de Gestão Integrada Municipal, o
doutor Ângelo sabe muito bem disso, no próximo mês, se Deus quiser,
pedirei ao Prefeito VoInei Morastoni para convocar a reunião em que
todos os organismos de segurança fazem parte.

Então o Município de Itajaí, com a implantação da sua Guarda
Municipal e com a Central Operacional Integrada, vai ajudar no combate
ao roubo de cargas, trazendo informações, porque até o nosso pessoal
do Codetran, os agentes de trânsito, quando ele aborda um caminhão
para saber se ele está levando uma carga, se um caminhão está
devidamente correto com o código de trânsito, ele pode identificar o
fruto de um roubo, e isso é informação. E a principal questão é: os
organismos de seguranças interagirem para coibir esse mal.

Então, Presidente, esse é um pedido que eu faço ao senhor:
que da próxima vez convoque mesmo a Polícia Federal e a Polícia
Rodoviária Federal. Nós temos aqui, bem na beira da BR-101, que é
mantido pelo Município, uma parceria nossa, da Secretaria de
Segurança com a Polícia Rodoviária Federal, onde está implementado o
NOE, que é o Núcleo Operacional em Emergência deles, mas nós
temos que ser mais efetivos. E como podemos fazer isso? Exigir da
Polícia Federal que a BR-101, nesse monitoramento que os senhores
vêm passando pela BR-101, que não haja somente para multar pelo
excesso de velocidade, mas que essas câmeras ajam também na
integração para avisar quando ocorrer um furto de carga, um roubo de
um caminhão ou até mesmo de um automóvel.

É só isso o que eu queria pedir, que na formação desta
delegacia dentro do DEIC houvesse, não sei, através de uma pessoa
por cidade, não sei como, mas que houvesse uma aproximação em que
a gente pudesse passar essas informações, para que realmente
houvesse uma investigação para acabar com o roubo, porque o prejuízo
é bastante grande para os transportadores

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, senhor Sandro.
Com a palavra o senhor Ederson Vendrame, Presidente do

Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Oeste (Setcom), da
cidade de Concórdia.E é isso que nós temos que fazer, Vereador Thiago, trazer

aqui para o Município ou até mesmo para toda a BR-101 essas
câmaras que estão sendo instaladas, que sejam criados núcleos para
coibir isso aí. Este que é o detalhe, porque a tecnologia veio para
ajudar e facilitar a troca de informações entre os organismos. E se a
gente não se conversa, se a Polícia Civil não conversa com a Polícia
Militar, não conversa com a Polícia Federal e não conversa com a
Polícia Federal Rodoviária, o princípio da informação foge e quem é o
vitorioso? É o bandido.

O SR. EDERSON VENDRAME - Boa noite, senhor Presidente,
quero primeiro lhe cumprimentar e agradecer por esta oportunidade em
trazer para o setor de transporte essa audiência para dar a palavra para
a gente poder falar o que a gente sente na pele, na pessoa do
presidente Ari, e cumprimentá-lo pela iniciativa.

Eu sou o conterrâneo do Sandro, a gente sabe o que se
passa. E falando, principalmente em nome das empresas do oeste,
quando ele fala que as empresas de Itajaí não sentem o roubo em
Santa Catarina, mas sim fora do Estado; nós, do oeste, sentimos muito
a questão do roubo, porque as cargas de lá, a maioria de gêneros
alimentícios, vem parar aqui no litoral. [Taquígrafo-Revisor: Eduardo
Delvalhas dos Santos.] E a gente se questiona, às vezes, somente um
exemplo: um caminhão que foi roubado em Concórdia, foi encontrado
em Itajaí e a carga foi localizada porque tinha uma isca dentro da
mercadoria em Porto Alegre. Uma semana depois voltou a posicionar a
isca porque os criminosos desligaram o bloqueador jammer, que é o
aparelho que eles utilizam para bloquear sinal de
rastreador. Questionamos: como que essa carga fez todo esse trâmite?
O caminhão atravessou todo o Estado de Santa Catarina e a carga foi
para Porto Alegre - e este trajeto compreende mais de 500 quilômetros
- sem que tenha sido parado numa fiscalização. Sabemos que a polícia
não tem efetivos para fazer esse tipo de abordagem, mas
questionamos como é que ele pode fazer tamanho trajeto com uma
carga roubada sem ter sido abordado, sendo que o veículo já estava
com registro de furto. Uma preocupação que temos é com as duas
rodovias que cortam o nosso Estado, a oeste-litoral BR-282 e a BR-470.
A Polícia Rodoviária Federal talvez pudesse nos dar uma resposta, mas
já conhecemos a resposta deles: é a falta de efetivos para fazer a
fiscalização. Isso nos preocupa muito.

Então, senhores, patrões, autônomos, tenham a certeza de
que aqui em Itajaí nós vamos abastecer, com a Central de Operação
Integrada, as informações necessárias para que a gente possa diminuir
essa questão.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Eu

peço para a assessoria da Comissão de Transporte depois pegar o
contato do senhor Francisco e passar para ele a relação de convidados
da audiência pública, tanto por parte da Comissão de Transportes
quanto por parte da Comissão de Segurança.

Com a palavra o senhor Sandro Savoldi, da empresa BSA
Transportes, de Itajaí.

O SR. SANDRO SAVOLDI - Boa noite a todos, Deputados,
Delegados e Presidente Ari.

Eu falo não em nome, mas como um mero representante dos
pequenos transportadores aqui de Itajaí, que eu acredito que sejam a
maior parte dos transportadores daqui da nossa cidade.

Realmente o roubo não está concentrado em Santa Catarina,
o roubo está concentrado no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso e
no Rio de Janeiro. Então os dados aqui apresentados realmente são
um pouco irrelevantes, diria eu.

O que eu peço aos Delegados, até neste momento em que
está sendo montada esta nova delegacia do DEIC, é um acesso mais
direto para que nós possamos passar alguma informação, porque no
momento em que somos assaltados, e eu fui assaltado há dois meses,
e no momento que isso acontece, você chega na empresa pela manhã,
o caminhão sumiu e você está desesperado - e os demais
transportadores que estão aqui devem ter essa experiência -, e o
empresário se torna um investigador. Ele vai atrás de cada detalhe, ele
procura, ele liga, ele fala, ele vai atrás do dono do caminhão, ele vai
atrás do motorista, ele quer ir lá ao endereço do motorista. Enfim, ele

Tenho um questionamento a fazer, Deputado, porque dentro
daquele projeto que o Deputado Patrício Destro propôs sobre a pena de
perdimento da inscrição estadual, esse projeto já passou anos atrás
pela Assembleia Legislativa do Estado e foi vetado pelo então Gover-
nador, que não recordo se era o Luiz Henrique ou o Raimundo Colombo,
com a justificativa da perda de Receita. O meu questionamento aos
dois Deputados aqui presentes, solicitando que levem aos demais,
sobre qual seria a opinião de vocês? Vale mais o Estado perder Receita
ou continuarmos tendo esse tipo de prejuízo bilionário? Quando falo em
prejuízo não é só o valor da mercadoria roubada, até porque isso
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encarece muito mais o transporte, é o valor do gerenciamento de risco
do seguro da carga que acaba aumentando muito, esse prejuízo
indireto que a transportadora tem é muito maior. Qual é a opinião de
vocês? O que tende a prevalecer, pelo menos, dentro da Assembleia?
Se é o interesse do Estado na arrecadação, que ele vai perder, no caso
de um receptador de carga perder a sua inscrição estadual ou se é
realmente tentar dar um ponto final neste tipo de crime, de receptação
com a perda da inscrição.

Eu gostaria de pedir soluções concretas, postos com
seguranças, rodovia seguras, em relação às rodovias estamos vivendo
um caos, não existe segurança, o que vamos fazer? Estou deixando
esse desabafo pela categoria dos motoristas, aqueles que sofrem um
assalto e não tem como se recuperar, como aqui foi colocado. Aqueles
que erram devem ser punidos. Mas qual será a solução para o bem das
empresas, do transporte e qual a solução que temos e quais seriam as
indicações possíveis? Essa é uma pequena contribuição e observação
como profissional, que entrego ao Presidente da mesa, aos Deputados
e para esta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Amin) - Obrigado,
senhor Ederson (O senhor advogado Laurinho Poerner faz entrega do

documento à mesa)Vendrame.
Muito obrigado. (Palmas.)Com a palavra o último inscrito, o senhor Janderson

Maçaneiro, da Associação Grupo Tribo Container (AGTC), de Itajaí. O SR. PRESIDENTE (Deputado João Amin) - Enquanto recebo
o documento do senhor Laurinho, passo a palavra para suas
considerações finais ao senhor Ângelo Moreno Cintra Fragelli, Delegado
Regional da Polícia Civil de Itajaí.

O SR. JANDERSON MAÇANEIRO - Boa noite a todos.
Quero aqui mostrar a visão do transportador autônomo, o

cara que está ali com a mão na boleia e que vê uma fila de veículos
parando na sua frente e se depara com três vagabundos ou quatro
vagabundos, cada um com uma arma apontando para o caminhão e
mandando o motorista descer. Quero deixar claro aqui, que é muito
fácil chegar e dizer que tem um transportador que vende a carga, isso
realmente acontece.

 O SR. DELEGADO ÂNGELO MORENO CINTRA FRAGELLI -
(Cumprimenta os integrantes da mesa e os demais presentes.)
Sou Delegado Regional aqui de Itajaí. De fato nossa região

sofre bastante com a questão do roubo de carga, mas não vou me ater
ao tema levantado pelo doutor Anselmo no que tange aos crimes
classificados como roubos. Alguns deles não são assim considerados
porque não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, e pelas
investigações em curso realmente nos deparamos com o resultado, onde o
próprio motorista do caminhão fazia parte da organização criminosa. Só
no primeiro semestre deste ano, tivemos 38 registros de roubo de carga na
DIC, que é a nossa Delegacia de Investigação Criminal.

Hoje a categoria sofre muita discriminação. Pergunto a vocês
todos - para poder exercer a profissão e sustentar a sua família quem
toparia raspar um pedaço da cabeça para fazer em exame antidoping?
Nossa profissão, é claro, pode tirar a vida de muitas pessoas em um
acidente, mas a assinatura de um político num papel errado tira a vida
de muito mais pessoas. Temos um problema sério no transporte, e
concordo com isso, nossa região sofre muito por ser um canal que
finda as mercadorias que vem do oeste e temos aqui em Itajaí uma
polícia que colabora com o transportador autônomo. Estamos juntos,
tanto que, se ligarmos para a polícia e comunicarmos que está
acontecendo um roubo ou algo parecido, imediatamente aparece uma
viatura para nos auxiliar, mas isso é pontual, é em Itajaí.

A DIC na verdade é uma Delegacia especializada em crimes
mais graves: homicídios, latrocínios, tráfico de drogas, roubo de carga,
roubo ao banco e por aí vai, uma Delegacia especializada nisso. Hoje
na DIC contamos com efetivo de apenas dois Delegados de polícia e
nove policiais. O doutor Anselmo comentou que para nossa realidade
em nível estadual até é uma realidade razoável, todavia nós temos uma
criminalidade bem alta na nossa região, notadamente nesta área de
roubo de carga, o que justifica termos o destacamento de um Delegado
e dois policiais. Então temos a equipe de três: um Delegado e dois
policiais altamente especializados nessa área de roubo de carga.
Somente neste primeiro semestre nós prendemos uma quadrilha com
doze pessoas envolvidas em roubo de carga, sendo dois
transportadores e donos de transportadora que estavam envolvidos
nessa organização, se mantém presos preventivamente e ainda estão
presos. Com isso eu quero mostrar que há uma efetividade quando há
uma especialização, quando temos pessoas especializadas
trabalhando em cima de determinado tema, ocorre fatalmente à
elucidação dos crimes. Mas as investigações desse tipo de
criminalidade são muito complexas, como o doutor Anselmo falou, são
crimes que começam numa cidade; o caminhão é encontrado em outra;
o caminhoneiro é encontrado em outra; o registro do boletim de
ocorrência foi realizado aqui no nosso Estado, no entanto, o crime
aconteceu em outro Estado. Isso dificulta enormemente o trabalho da
polícia judiciária, que é a polícia investigativa. São muitas oitivas, são
medidas cautelares, são buscas e apreensões. Então o que temos hoje
de efetivo são dois policiais trabalhando, e uma enormidade de
ocorrências.

O nosso transporte daqui de Itajaí faz a linha quase que
100% São Paulo e Paraná, e é na Serra do Azeite que vemos a fila
parar e o pessoal descer armado e assaltar. Daqui para São Paulo, nos
postos que não existem vagas, paramos no acostamento quando não
há mais condição de rodar e lá somos assaltados. Quero que vocês
analisem também a situação do transportador autônomo que foi
roubado, do caminhão que desapareceu já fazem três meses, quatro
meses e ele continua recebendo multas, a polícia multa esse caminhão
e o transportador tem que pagar porque não consegue limpar depois o
seu nome. Há, sim, problemas pontuais quanto ao transportador, mas
acho que a segurança pública deve muito, muito mesmo, para nós que
trabalhamos e carregamos esse país nas costas.

Boa noite a todos.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Amin) - Obrigado senhor

Janderson. Com a palavra o advogado Laurinho Poerner, neste ato
representando o Sindicato dos Motoristas de Itajaí e Região.

O SR. LAURINHO POERNER - Boa noite, Deputado, saudando
vossa excelência saúdo a mesa, os Vereadores, os Delegados e os
demais presentes. Representando o presidente João José de Borba, do
Sindicato de Motoristas de Itajaí, não posso deixar de dar a minha
contribuição neste momento.

O advogado falou muito bem. O que temos de medida
concreta? Francisco levantou muito bem a questão do auxílio da
tecnologia e realmente temos um tipo de criminalidade em que a
tecnologia se faz presente e não adianta termos cinquenta mil policiais
que não teremos o quantitativo suficiente para ficar abordando todos os
caminhões que passam no meio da pista. Precisamos agir com
inteligência e tecnologia. No ponto de vista da Polícia Civil, o nosso trabalho
é investigar aquele crime que já aconteceu, e que fique claro, no nosso
ponto de vista precisamos ter de fato um grande efetivo para dar cabo a
essas investigações de alta complexidade. Do ponto de vista prático, a
Polícia Civil requer que esse grupo especializado seja fomentado.

Quero apenas lembrá-los da minha indignação e por isso
gostaria nesta audiência pública de poder ouvir da mesa diretora quais
são as atividades concretas. Ainda há pouco ouvi alguém dizer que
existe a possibilidade de um motorista, na estrada, cometer alguns
erros. Isso existe sim, como existe no Congresso Nacional, e isso
estamos vendo na avalanche de situações degradantes. Nós não
podemos, com todo o respeito, e reconheço também como advogado
criminal, que deve ser apurada a responsabilidade penal daqueles que
cometem os ilícitos. Gostaria de frisar que recentemente tivemos
editada a lei dos motoristas, e onde está? E aqui nesta tribuna também
foi falado sobre aquele motorista que é assaltado nos postos e na
estrada. Onde está a segurança aos nossos motoristas transportadores? É
degradante ouvir que a Polícia Civil em 1980 tinha mais efetivos que em
2017. Essa é a solução que nós queremos para o nosso Brasil? Nós temos
a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a escolta armada
das empresas com esta responsabilidade.

No dia 1º de novembro teremos como medida concreta,
policiais se formando na Academia de Polícia, Deputado, e eu como
gestor da Polícia Civil aqui de Itajaí, requero que essa audiência pública
redunde um pedido ao Secretário de Estado da Segurança Pública, para
que essa equipe especializada seja fomentada de policiais. Isso seria
uma medida prática que com certeza fomentaria as nossas
investigações porque apesar de nossa ação não ser a de evitar que o
roubo de carga aconteça, o nosso mister constitucional e a nossa
função é agir após o crime, o pós-crime; todavia essas investigações
permitem que nós trabalhemos em cima de grandes organizações
criminosas que são verdadeiramente as responsáveis por esse tipo de
criminalidade. Uma vez colocando essas pessoas presas, com certeza
do ponto de vista da Polícia Civil, haverá uma diminuição do crime e
isso é um dado estatístico real.

As empresas devem investir e o governo também deve
investir nas três esferas: federal, estadual e municipal. E está na
Constituição a segurança - onde essa segurança está? E para os
transportadores, os caminhoneiros, os motoristas que transportam as
nossas riquezas, onde está a segurança?

É lamentável ver Delegado colocar uma DIC (Delegacia de
Investigação Criminal) onde só tem dois policiais. Isso é impossível de uma
Delegacia fazer uma investigação e dar resposta para Itajaí, para o Estado
de Santa Catarina ou para nosso país. Está mais do que na hora.
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Recentemente ocorreu aqui na região de Itajaí a prisão de
doze integrantes de uma organização criminosa, que resultou numa
diminuição drástica na criminalidade e nessas investigações que
realizamos sobre esse fato, essa organização que atuava aqui e que foi
presa, realmente fez com que a estatística caísse bastante. Isso
comprova que o trabalho especializado, colocando realmente essas
organizações atrás das grades, faz com que diminua as ocorrências
neste sentido.

Acredito, sim, no envolvimento, disso que temos, mas
gostaríamos de saber que percentual é esse, senão fica parecendo que
nós temos uma grande quantidade em relação às ocorrências. Então,
eu gostaria que pudesse responder, porque o efetivo é reduzido e dois
agentes numa cidade como Itajaí, eu não sei quantas investigações
seriam concluídas para que se chegue a essa conclusão.

Acredito que o envolvimento do motorista ocorre mais e é
identificado facilmente quando há indícios no B.O., mas de
investigações, realmente, eu gostaria de conhecer esses números.Eu ouvi aqui o representante de alguma das categorias, o

Sandro, que falou sobre o contato direto e foi muito pertinente o seu
comentário. Realmente já tivemos uma reunião em outro momento com
pessoal da BRF que nos solicitou exatamente alguma coisa nesse
sentido e vou orientar ao Delegado da DIC, doutor Weidson, que
trabalha nessa aérea de investigação de roubo de carga para que
encaminhe uma circular ou faça contato com todos os transportadores
no sentido de viabilizar um canal direto com a DIC em relação a esse
tipo de criminalidade. Muito salutar o seu comentário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Então,
com a palavra o Delegado Anselmo Firmo de Oliveira Cruz.

O SR. DELEGADO ANSELMO FIRMO DE OLIVEIRA CRUZ - Só
para reforçar, quando eu trouxe isso, de maneira alguma foi uma
tentativa de denegrir ou de jogar alguma coisa ao vento, e frisei,
inclusive, que isso tinha como base experiência e know-how. Então, não
temos efetivamente nenhum número de resolução, que dirá os números
de participação de pessoas envolvidas.

Era essa minha contribuição. Não é exclusivamente do motorista a participação, como bem
foi frisado. Nós temos empresas, como bem destacou o Delegado
Ângelo agora, inclusive empresários da área de transportes. Nós
percebemos isso na atuação policial, às vezes vindo de informações
privilegiadas. Ou seja, funcionários de dentro da empresa que
repassam a informação de que uma carga, quer dizer, como falado, até
os dados de uma nota fiscal são repassados adiante. Então, são
situações que acabam dificultando o cenário.

Um grande abraço e boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Amin) - Obrigado senhor

Ângelo. Com a palavra o requerente Vereador Thiago Morastoni, da
Câmara Municipal de Itajaí.

O SR. VEREADOR THIAGO MORASTONI (Itajaí/SC) -
Obrigado Presidente.

Gostaria de tecer alguns comentários depois de ouvir tantas
manifestações. Percebemos que na verdade esse tema realmente é
muito complexo. [Revisora: Ilka Maria Fretta]

De maneira alguma a intenção aqui é colocar que a maioria
dos fatos tenha envolvimento dos motoristas, e volto a frisar, não se
trata de uma categoria ou não, mas é maior do que a ideia de que
sejam só roubos ou furtos. Todos os fatos sempre chegam com a
notícia de que houve uma subtração de terceiros. E o que acontece é
que exatamente nestes casos em que nós conseguimos ir mais a
fundo, os casos onde há uma solução com a investigação bem feita,
nos deparamos com essas situações.

Toda a explanação do Ari, presidente da Fetrancesc, deixa
claro que esse crime muitas vezes é cometido até pela facilitação hoje
do Estado de Santa Catarina ou da repressão que acontece em outros
lugares e acaba migrando para cá. Então, realmente, o processo de
investigação acaba sendo prejudicado.

Hoje nós vemos que uma grande parte da complexidade
disso se dá em virtude da falta de efetivo policial. A realidade de Santa
Catarina não é nem um pouco diferente da realidade do nosso Brasil
que vive toda essa dificuldade com material humano, especialmente
falando nas forças de segurança. Então o Francisco falou e o doutor
Ângelo agora reforça, e acredito que o caminho para se buscar uma
solução ou uma minimização desse problema está exatamente, além
da contratação de pessoal, obviamente, no alto investimento em
tecnologia, como as câmeras com OCR (Reconhecimento Óptico de
Caracteres) e o monitoramento de carga e de caminhão por GPS, para
facilitar o processo investigativo e efetivar a punição de receptadores,
motoristas, empresários, enfim, de todos aqueles que estejam
diretamente envolvidos no roubo de cargas, mas em especial os
receptadores. Penso que esse é exatamente o caminho.

Então, desculpa realmente não trazer dados, até porque
como não temos hoje uma concentração desses dados investigativos,
como eu falei, são trinta divisões de investigação criminal pelo Estado
que fazem o trabalho de maneira diluída, a gente não tem esses dados
compilados. Aliás, os próprios dados, como eu falei, da Secretaria da
Segurança Pública são piores que os dados da Fetrancesc, por conta
dos registros de boletim de ocorrência por tudo que é lado. Mas é um
alerta que eu faço no sentido de que se fala de segurança interna e
que é um dado que atrapalha muito a investigação porque as
informações são falsas. Deparei-me, mais de uma vez, com um
profissional descrevendo quem era o autor do roubo sem ter havido
roubo. Então, a minha ideia aqui foi trazer os contornos por parte da
segurança pública sobre o cenário.

Aqui no Município de Itajaí, nós colocamos, doutor Ângelo -
que tem sido um grande parceiro e é integrante do Gabinete de Gestão
Integrada Municipal -, toda a estrutura do Município, tanto a Secretaria
Municipal de Segurança Pública, quanto a futura Guarda Municipal,
além de todo o aparato tecnológico que nós estamos buscando
implementar no Município, para auxiliar o processo de investigação
criminal desse tipo de crime e de outros que aqui ocorrem.

Há subtrações violentas, infelizmente, isso é sempre
preocupante, mas não é o único cenário. Essa diferença que eu queria
bem frisar: não é exclusividade que haja sempre uma subtração. Na
realidade, a maior parte dos crimes acaba sendo noticiada como
roubos, e furtos são noticiados numa proporção menor.

Então, reforço que de maneira alguma queria jogar aqui uma
acusação vazia ou, infelizmente, não baseada em estatística, mas é
uma situação que a praxe nos demonstra que indo a fundo nas
investigações temos o cenário envolvido, às vezes de concorrentes,
empresas que funcionam de maneira idônea, mas fazem um trabalho
secundário, digamos assim, e não dentro da legalidade.

E acredito que fica aqui o desafio realmente grande, porque
eu não tenho dúvida nenhuma que os gestores, os legisladores tem
como objetivo ampliar todos os quadros das forças de segurança.
Agora, no momento pelo qual os Estados estão passando por
dificuldades financeiras tremendas e por todos os passivos
previdenciários, conseguir ampliar os quadros é realmente um desafio
hercúleo que cabe a todos imprimir força nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Então, agora nós vamos para os encaminhamentos, uma parte
importante da audiência.

Então, eu gostaria, Deputado João Amin, Deputado Titon, de
agradecer mais uma vez a deferência da Assembleia ao realizar aqui no
Município de Itajaí esta audiência pública, e colocar tanto a Casa do
Povo de Itajaí quanto o Município de Itajaí a inteira disposição da
Assembleia Legislativa e do governo do Estado para auxiliar em tudo
que aqui nos couber.

Deputado, amigo, Romildo Titon, eu quero lhe agradecer por
me dar a oportunidade de fazer o fechamento da audiência pelas duas
Comissões. Eu, nos dois primeiros anos como Deputado, tive a
oportunidade de ser presidido pelo Deputado Romildo Titon na
Comissão de Segurança, e faço agora até com muita responsabilidade,
porque não é toda hora que um ex-Presidente da Casa nos dá a
oportunidade para falar também por ele. Então, agradeço a vossa
excelência, Deputado Romildo Titon, pela deferência.

Muito obrigado, uma boa-noite a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Passo

a palavra para o senhor Ari Rabaiolli, para suas considerações finais. Os encaminhamentos são muito importantes e os farei o
mais rápido possível. Primeiro, os dois documentos, tanto a
apresentação da Fetrancesc, como o documento do sindicato,
entregue pelo doutor Laurinho Poerner, serão anexados à ata
dessa audiência para que fiquem registrados, e a ata será o
documento oficial do nosso encontro aqui, até para futuras
cobranças no que for necessário.

O SR. ARI RABAIOLLI - Na minha apresentação eu disse
que nós sabíamos que têm motoristas e empresários envolvidos, mas
acreditamos ser bem pontual o envolvimento. Então, eu fiquei um
pouco preocupado com a fala do Delegado Anselmo de que muitos
motoristas estão envolvidos.

Diante disso, a minha pergunta seria: qual é o percentual de
investigações que a Polícia Civil consegue fazer no momento, com o
efetivo que tem hoje, dos roubos de carga em Santa Catarina, e que
percentual de motoristas e empresários estão envolvidos? Para que
não fique a ideia de que nós temos, realmente, um percentual
muito grande de envolvimento.

Então, com relação ao que foi falado pelo senhor Ademir de
Jesus, eu confesso que não sei se há por parte do Estado um (falha na
gravação) sofre algum tipo de assalto, roubo ou o que seja, a vítima.
Mas eu gostaria que o senhor me desse o seu e-mail porque eu faço
questão de pesquisar sobre o assunto e de lhe responder.
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Com relação aos vetos dos projetos de lei que são execu-
tados, questionado pelo senhor Janderson Maçaneiro, que citou um projeto
passado, pelo que ele explicou é parecido com um projeto do
Deputado Patrício Destro. Então, eu vou falar pelo projeto do Patrício Destro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Então
como Presidente da Comissão de Transporte, agradecendo o Deputado
Romildo Titon, Presidente da Comissão de Segurança, declaro
encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. (Palmas.) (Ata

sem revisão dos oradores.) [Taquígrafa-Revisora: Sabrina Schmitz.]
[Taquígrafa-Leiturista: Dulce M da Costa Faria.][Leiturista-Final: Ilka

Maria Fretta]

O projeto do Patrício Destro já passou pela CCJ, deve seguir o
trâmite normal na Assembleia Legislativa, passando pela Comissão de
Finanças e também pela Comissão de Transporte e Desenvolvimento
Urbano, e se caso for aprovado pode, sim, ser vetado pelo Governador
Raimundo Colombo. A experiência deste mandato é que os Deputados
têm, não sei se dá para comparar com mandatos passados, Deputado
Romildo Titon, mas a gente tem derrubado bastante veto do Governador
Raimundo Colombo, mas não tem como, aqui, dois Deputados falarem
pelos quarenta. Isso a gente vai ter que analisar no momento correto.

DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN
PRESIDENTE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

*** X X X ***

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

O requerimento do Delegado Ângelo, obviamente, vai ser
objeto também de encaminhamento dessa audiência. A gente vê o
presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil, o Delegado
Ulisses fazendo cobranças contínuas sobre efetivo, e acho justo, e com
certeza é um assunto, é uma área da Polícia que realmente merece
uma atenção, e não vai ser por falta de um requerimento dos Depu-
tados que esse assunto não vai ser levantado. Obviamente, a gente
espera, com isso, sensibilizar o Executivo e, se houver números de
estatísticas que possam fortalecer esse requerimento, eu lhe peço
esses números, faço esse pedido aqui.

ATA DA 027ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete, às nove horas e cinquenta minutos, em cumprimento
aos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, reuniram-se na Sala
de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina, sob a Presidência do Senhor Deputado Valdir
Cobalchini, os Deputados Membros da Comissão de Constituição e
Justiça: Darci de Matos, Dirceu Dresch, João Amin, José Nei
Ascari, Marcos Vieira, Mauro de Nadal e Rodrigo Minotto. O
presidente fez a leitura do ofício nº 331/2017 expedido pelo
gabinete do Senhor Deputado Jean Kuhlmann que justifica a
ausência do parlamentar e que designa o Senhor Deputado
Natalino Lázare como seu substituto. Havendo quorum regimental,
o presidente iniciou os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata
da 26ª Reunião Ordinária da comissão, que posta em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente
abriu a palavra aos membros, obedecendo a ordem de chegada,
para discussão de matérias. O SENHOR DEPUTADO DIRCEU
DRESCH DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL.0298.0/2017, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, que
declara de utilidade pública a Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Pinhalzinho. Exarou parecer favorável à matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0079.2/2017, de autoria do Deputado João Amin, que dispõe
sobre o procedimento obrigatório de reserva de assento de
acompanhante da pessoa com deficiência em teatros, cinemas,
casas de shows e espetáculos em geral, no Estado de Santa
Catarina. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0154.7/2017, de autoria dos Deputados Fernando Coruja e
Romildo Titon, que denomina Padre Edilson José de Souza a
Rodovia SC-390 trecho compreendido entre os Municípios de
Capão Alto até Campo Belo do Sul. Exarou parecer favorável à
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0257.2/2017, de autoria do Deputado Marcos
Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Senhoras
de Rotarianos de Saudades - Casa da Amizade. Exarou parecer
favorável à matéria, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO MAURO DE
NADAL DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS:
PL./0329.1/2017, de autoria do Deputado Cleiton Salvaro, que
dispõe sobre a especificação de data de validade nas Carteiras de
Identidade expedidas no Estado de Santa Catarina. Exarou parecer
pela rejeição da matéria, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade; PL./0339.3/2017, de autoria da
Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre os procedimentos
prévios obrigatórios nos casos de fechamento de escolas públicas.
Requereu diligência à Secretaria de Estado da Educação e ao
Conselho Estadual de Educação, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0341.8/2017, de
autoria da Deputada Luciane Carminatti, que dispõe sobre os
critérios obrigatórios para a transferência de unidades escolares,
turnos ou turmas da educação fundamental da rede pública
estadual para os Municípios. Requereu diligência à Secretaria de
Estado da Educação e ao Conselho Estadual de Educação, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
SENHOR DEPUTADO JOSÉ NEI ASCARI DELIBEROU ACERCA DAS
SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0487.3/2015, de autoria do
Deputado Darci de Matos, que dispõe sobre a gestão da fauna
nativa brasileira e exótica no âmbito do Estado e estabelece outras
providências. Exarou parecer favorável acolhendo a Emenda
Substitutiva Global de fls. 227-240, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0325.8/2017, de
autoria do Deputado Darci de Matos, que dispõe sobre a

Por fim, acredito que a gente pode comemorar esse ato aqui,
hoje, porque mesmo o Delegado Anselmo tendo começado pela cereja
do bolo, pelo anúncio de uma delegacia especializada que é objeto há
muito tempo de reivindicação do setor... até trago aqui a ata da terceira
reunião da CPI, há neste momento em tramitação na Assembleia
Legislativa uma CPI que visa combater a falsificação de medicamentos
no Estado de Santa Catarina. E o que isso tem a ver com o nosso
assunto? Naquela terceira reunião, não era o senhor Ari ainda o
presidente da Fetrancesc, era o senhor Pedro Lopes, houve uma série
de informações, na época passada para a Assembleia Legislativa, e o
principal pleito era uma delegacia especializada, e quando o doutor
Anselmo anuncia que o senhor Luiz Felipe Rosado será o responsável e
que vai haver um setor dentro da Polícia Civil especializado em roubo
de carga, a gente vê que essa mobilização dos setores, e não é única e
exclusivamente essa audiência aqui, mas que a mobilização do setor
realmente é importante. E obviamente que dar aparelho, instrumento,
capacidade para a Polícia fazer o seu trabalho é responsabilidade do
Estado, é responsabilidade do Executivo e os Deputados,
obviamente, poderão acompanhar e também ajudar na cobrança
desses encaminhamentos.

Então eu quero agradecer a presença das pessoas que aqui
se manifestaram, dos Vereadores que aqui nos receberam e nos
emprestaram esta Casa Legislativa para fazermos esse debate,
agradecer o Deputado Romildo Titon por se deslocar da Assembleia
Legislativa e ser parceiro não só por parte da Comissão de Segurança
da Assembleia Legislativa, mas como Deputado, amigo, agradecer a
presença das demais autoridades e todos os demais presentes.
Lamento algumas ausências aqui, mas toda audiência pública tem
boas presenças, boas notícias, como teve aqui por parte do senhor
Anselmo, mas infelizmente, às vezes, a gente tem algum furo, alguma
entidade que não pode se fazer presente. Também lamento aqui a
Polícia Federal não estar presente.

Muito obrigado a todos.
O SR. VEREADOR FERNANDO PEGORINI - Senhor Presidente,

quebrando o protocolo, eu gostaria de me manifestar para contribuir
com a fala do Ademir, com relação àquela assistência psicológica.

O senhor Ademir perguntou para a gente, o Estado não
oferece essa assistência psicológica para a vítima aqui no Estado de
Santa Catarina e nem em nível de Brasil. Tem um projeto de iniciativa
popular da doutora Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres, que, na
verdade, tem apoio dos Delegados, do doutor Celso, da OAB, subseção
Itajaí, desta Casa, porque justamente o Estado acaba contribuindo
muito com auxílio reclusão, entre outros benefícios, e acaba que a
vítima que sofre roubo, ameaça ou crimes piores do que esses não tem
apoio psicológico. Então a doutora Sônia rasgou esse Brasil inteiro para
divulgar e coletar assinaturas.

E aqui eu peço ao senhor Ademir, depois a gente pode entrar
em contato com a doutora, porque parece que o projeto não chegou ao
número suficiente de assinaturas para ser encaminhado ao Congresso
Nacional, para que a gente possa fazer uma alteração na nossa
Constituição Federal, para que essas vítimas tenham esse apoio
psicológico dado pelo Estado e pelo nosso Brasil.

Era o que eu tinha a colocar. Muito obrigado.
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gratuidade na travessia por "Ferry Boat" entre São Francisco do Sul
e Joinville para pedestres, ciclistas e motociclistas, e adota outras
providências. Requereu diligência à Secretaria de Estado da
Infraestrutura, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O SENHOR DEPUTADO JOÃO AMIN DELIBEROU
ACERCA DAS SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0299.1/2017, de
autoria do Deputado Natalino Lázare, que altera o Anexo Único da
Lei nº 16.722, de 2015, que "Consolida as Leis que conferem
denominação adjetiva aos Municípios catarinenses", para
denominar o Município de Videira a Capital Catarinense da Uva e
do Espumante. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0399.4/2016, de autoria do Deputado Gelson Merisio, que
institui o Programa "SC - SEGURANÇA PARA TODOS" no Estado de
Santa Catarina da Polícia Militar em parceria público privada, e
estabelece outras providências. Exarou parecer pela rejeição da
matéria, que posto em discussão, foi concedida vista em gabinete
ao Deputado Darci de Matos; OF./0586.1/2017, de autoria da
Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou de
utilidade pública a Sociedade Amigos de Brusque. Requereu
diligência à referidade Entidade, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO
DARCI DE MATOS DELIBEROU ACERCA DAS SEGUINTES
MATÉRIAS: PL./0345.1/2017, de autoria do Deputado João
Amin, que revoga a outorga da Medalha Anita Gabribaldi concedida
ao Senhor Geddel Vieira Lima. Exarou parecer favorável à matéria,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0234.6/2017, de autoria do Deputado Mario Marcondes, que
dispõe sobre renúncia de receitas fiscais no âmbito do Estado de
Santa Catarina. Requereu diligência à Secretaria de Estado da
Casa Civil e à Secretaria de Estado da Fazenda, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO DELIBEROU ACERCA DAS
SEGUINTES MATÉRIAS: PL./0233.5/2017, de autoria do
Deputado Dóia Guglielmi, que declara de utilidade pública o
Madureira Esporte Clube, do Município de Urubici. Requereu
diligência à referida Entidade, que posto em discussão e votação,
foi aprovado por unanimidade; OF./0585.0/2017, de autoria de
Entidade Social, que solicita a alteração da Lei que declarou de
utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de
Araquari. Exarou parecer pela tramitação da matéria em forma de
Projeto de Lei, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade; PL./0193.3/2017, de autoria do Deputado Cesar
Valduga, que regulamenta a cobrança de dívida oriunda das
relações de consumo no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão, foi
concedida vista em gabinete ao Deputado Darci de Matos;
PL./0179.5/2017, de autoria do Deputado Kennedy Nunes, que
dispõe sobre a proibição do corte dos serviços do fornecimento de
energia elétrica, água e gás em Santa Catarina e adota outras
providências. Apresentou voto-vista favorável à matéria. O parecer
do relator (Deputado Mauro de Nadal) pela rejeição da matéria foi
posto em discussão e logo em seguida foi retirado de discussão
por solicitação do próprio relator que pediu que a matéria fosse
deliberada numa próxima reunião da comissão para que fosse
possível analisar com mais tempo o conteúdo do voto-vista
apresentado pelo Deputado Rodrigo Minotto; PL./0263.0/2017,
de autoria do Deputado Manoel Mota, que declara de utilidade
pública a Associação Urussanguense de Fotógrafos - Foto Clube
Urussanga. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;
PL./0241.5/2017, de autoria do Deputado Ismael Santos, que
declara de utilidade pública a Associação Bom Samaritano, de
Lages. Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade; PL./0259.4/2017, de
autoria do Deputado José Nei Ascari, que declara de utilidade
pública a Academia Tubaronense de Letras (ACATUL), de Tubarão.
Exarou parecer favorável à matéria, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O SENHOR DEPUTADO
MAURO DE NADAL DELIBEROU EXTRAPAUTA ACERCA DA
SEGUINTE MATÉRIA: PL./0081.7/2017, de autoria do Deputado
Gelson Merisio, que dispõe sobre a instauração de processo
administrativo pelo DETRAN/SC, para aplicação e cumprimento da
penalidade de suspensão do direito de dirigir. Devolveu vista da
matéria sem manifestação. Concluída a deliberação das matérias
em pauta e extrapauta o presidente suspendeu a presente reunião
convocando sua continuidade para às oito horas do dia seguinte
(20 de setembro de 2017), conforme acordo aprovado pelo
colegiado, para que fosse possível realizar a discussão do
PL./0212.0/2017 e do PL./0213.1/2017, de autoria do

Governador do Estado, que estavam na pauta da presente reunião
e não foram apreciadas devido a ausência do relator, Deputado
Jean Kuhlmann. Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois
mil e dezessete, às oito horas, o presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, senhor Deputado Jean Kuhlmann,
comunicou o cancelamento da continuidade da 27ª Reunião
Ordinária que se encontrava aberta, devido ao agendamento de
audiência com o Secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, para tratar
do PL./0212.0/2017 e do PL./0213.1/2017, e encerrou esta
reunião, da qual, eu Robério de Souza, Chefe de Secretaria da
Comissão, lavrei esta Ata que, após lida e aprovada por todos os
membros do colegiado, será assinada pelo Senhor Presidente e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia.

Sala de Reunião das Comissões, 20 de setembro de 2017
DEPUTADO JEAN KUHLMANN

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª
LEGISLATURA.
Às nove horas do dia treze de setembro de dois mil e dezessete,
sob a Presidência do Deputado Marcos Vieira, reuniram-se os
Deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação:
Antônio Aguiar, Fernando Coruja, Gabriel Ribeiro, José Milton
Scheffer, Luciane Carminatti, Milton Hobus, Patrício Destro e
Rodrigo Minotto. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente colocou
em discussão a Ata da 17ª reunião ordinária, que em votação, foi
provada por unanimidade. Em seguida o Presidente passou a
palavra aos Deputados para relatarem as matérias em pauta: o
Deputado Fernando Coruja relatou o OF./0189.3/2016, que
encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do
Estado, relativo ao 1º trimestre de 2016, seu parecer foi favorável
ao oficio, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Fernando Coruja relatou o
OF./0699.9/2016, que encaminha o Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas do Estado, relativo ao 2º trimestre de 2016,
seu parecer foi favorável ao oficio, posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. O Deputado Fernando Coruja relatou
o OF./0008.5/2016, que encaminha o Relatório de Atividades do
Tribunal de Contas do Estado, relativo ao 4º trimestre de 2015,
seu parecer foi favorável ao oficio, posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. O Deputado Gabriel Ribeiro relatou
o Pl./0239.0/2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de Curitibanos (instalação de órgãos da Administração
Pública Municipal), seu parecer foi favorável ao projeto, posto em
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Gabriel Ribeiro relatou o PL./0053.3/2017, que dispõe sobre a
cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), seu parecer foi favorável
ao projeto, posto em discussão e votação foi aprovado por
unanimidade. Os Deputados Marcos Vieira e Fernando Coruja
devolveram sem manifestação seus pedidos de vistas ao
PL./0184.2/2016, que altera o art. 2º da Lei nº 13.993, de 2007,
que dispõe sobre a Consolidação das Divisas Intermunicipais do
Estado de Santa Catarina e adota outras providências correlatas,
posto em votação foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator Deputado Milton Hobus. O Deputado Antonio Aguiar
devolveu sem manifestação seu pedido de vistas ao
PL./0055.5/2016. A Deputada Luciane Carminatti apresentou
seu voto vista favorável ao PL./0055.5/2016, posto em votação,
foi rejeitado por maioria. O Deputado Jose Milton Scheffer
apresentou seu voto vista contrário ao PL./0055.5/2016, posto
em discussão foi aprovado por maioria. O Deputado Marcos Vieira
relatou o PL./0302.1/2017, que Autoriza a cessão de uso de
imóvel no Município de São Joaquim (acolhimento institucional de
crianças e adolescentes em situação de vuInerabilidade social),
seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação
foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a presente reunião, onde para constar
eu, Vilson Elias Vieira Chefe de Secretaria, lavrei a presente Ata
que, após ser lida e aprovada por todos os Membros da Comissão,
será assinada pelo Presidente e posteriormente publicada no
Diário desta Assembleia.
Sala das Comissões, treze de setembro de dois mil e dezessete.

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

*** X X X ***
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AVISOS DE RESULTADO
OFÍCIO Nº 0675.1/2017

Ofício 46/2017 Garopaba-SC, 09 de maio de 2017.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Garopaba, referente ao exercício de 2016.

AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pelo(a) Portaria nº 1642, comunica que atendidas
as especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 000024/2017-1ª REP, obteve o seguinte resultado:

Raul Thiago Vieira
Presidente

Lido no Expediente
OBJETO: Aquisição via Sistema de Registro de Preço de materiais
médico hospitalares. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde
e Assistência da ALESC.

Sessão de 26/09/17

*** X X X ***
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

RESULTADO: GABINETE do DEPUTADO JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$) Ofício nº 210/2017 Florianópolis, 21 de setembro de 2017.

1 Medicamentos Restou Deserta Exmo Senhor
2 Materiais odontológicos Restou Deserta SILVIO DREVECK
3 Óleos e florais Restou Deserta Presidente da Assembleia Legislativa
4 Materiais p/ fisioterapia Restou Deserta Florianópolis - SC
6 Materiais p/ enfermagem Restou Deserta Relatório de Atividades
7 Materiais p/ naturologia Restou Deserta Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura:

Florianópolis, 22 de setembro de 2017. Exmo Senhor Presidente,
HELIO ESTEFANO BECKER FILHO Mesa Diretora da Alesc,

PREGOEIRO(A) Em cumprimento ao disposto no art. 5º da Resolução n. 005,
de 23 de novembro de 2016, venho por meio deste, encaminhar
relatório das atividades desenvolvidas, neste semestre, por esta Frente
Parlamentar:

*** X X X ***
AVISO DE RESULTADO

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, designado pelo(a) Portaria nº 1694, comunica que atendidas
as especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade
Pregão nº 000027/2017, obteve o seguinte resultado:

- Reunião conjunta da Comissão de Agricultura e Política Rural
e desta frente Parlamentar, que dentre outros assuntos, tratou da
preocupação com a necessidade da redução da alíquota do ICMS para
comercialização do suíno vivo a outros Estados e da estipulação de
uma alíquota única para os estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná (8 de março de 2017);

OBJETO: Aquisição com instalação de poltronas giratórias espaldar
médio, persianas rolo screem solar, mesas e armários.
RESULTADO:
LOTE ESPECIFICAÇÃO EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)

- Elaboração de Indicação, em conjunto com os membros da
Comissão de Agricultura e política Rural, encaminhada ao Governador
do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Estado da Fazenda,
solicitando a reedição do Decreto n. 663, de 2 de março 2016, para a
redução em 50% (cinqüenta por cento) da base de cálculo do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS) nas saídas interestaduais tributadas em 12%
(doze por cento) de suínos vivos originários deste Estado (indicação
protocolada em 16 de maio de 2017);

1 Poltronas FLEXFORM INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA

87.000,00

2 Persianas ANTONIO CARLOS RIBEIRO
PERSIANAS ME

4.016,00

3 Mobiliários Ekomob Comercio Ltda Epp 52.500,00
Florianópolis, 21 de setembro de 2017.

VALTER EUCLIDES DAMASCO
PREGOEIRO(A)
*** X X X ***

EXTRATOS - Realização de várias audiências, na Secretaria de Estado da
Fazenda, durante o mês de junho deste ano, para tratar da redução da
base de cálculo do ICMS para comercialização de suíno, o que, dada a
importância do setor produtivo para o Estado e a sensibilidade do Poder
Executivo, resultou na edição do Decreto n. 1.125, de 11 de julho de
2017, que concede a redução da base de cálculo pelo período de 1º de
julho a 31 de dezembro de 2017. Na oportunidade, também foi
debatido acerca da necessidade da elaboração de um Projeto de Lei,
para que se assegure por meio de lei, tal redução.

RERRATIFICAÇÃO
Diante de lapso de publicação ao Extrato nº 213/2017, publicado no
dia 14/09/2017, no Diário da Assembleia nº 7.169, página 7, onde se
lê: REFERENTE: 041º Termo aditivo celebrado em 28108/2017,
referente ao contrato nº 012/2016-00, celebrado em 31/03/2017;
leia-se: REFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em
21/08/2017/2017, referente ao contrato nº 012/2016-00, celebrado
em 31/03/2017 . Semelhante iniciativa foi adotada pelo Estado do Rio Grande

do Sul.Florianópolis, 26 de setembro de 2017.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral No mais, esta Frente Parlamente segue acompanhando os

desdobramentos das ações governamentais que influenciam nas
atividades do setor.

Rafael Schmitz- Diretor Administrativo
*** X X X ***

OFÍCIOS Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,
OFÍCIO Nº 0673.0/2017 Deputado José Nei Alberton Ascari

Ofício Pres. nº 492/2017 Chapecó, 14 de setembro de 2017.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da SuinoculturaEncaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento

de utilidade pública da Federação Catarinense de Associações de Municípios
(FECAM), em Florianópolis, referente ao exercício de 2016.

Lido no Expediente

Sessão de 26/09/17

*** X X X ***Adeliana Dal Pont

PROJETOS DE LEI
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 26/09/17

*** X X X *** PROJETO DE LEI Nº 365/2017
OFÍCIO Nº 0674.0/2017 Ofício n. 2107/2017 - GPOf/069/2017 Chapecó, 14 de setembro de 2017.

Florianópolis, 19 de setembro de 2017.Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública do Programa Viver Ações Sociais, de
Chapecó, referente ao exercício de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado SILVIO DREVECK
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSonia Maria Lohmann
Florianópolis - SCCoordenadora

Senhor Presidente,Lido no Expediente
Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação dessa

augusta Assembleia Legislativa, projeto de lei que “Autoriza a cessão
Sessão de 26/09/17

*** X X X ***
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de uso de imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina ao
Município de Piratuba”, acompanhado da respectiva justificativa.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, xx de xxxx de 2017.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de
consideração e apreço.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Cordialmente, Justificativa
Des. Torres Marques Este projeto de lei tem origem em pleito formulado pela

Prefeitura Municipal de Piratuba, que solicita a doação ou, alternativa-
mente, a cessão de uso do imóvel situado na Rua das Flores, Piratuba,
pertencente ao Estado de Santa Catarina e sob a administração do
Tribunal de Justiça.

PRESIDENTE
Lido no Expediente
Sessão de 26/09/17
PROJETO DE LEI Nº 365, DE X DE X DE 2017

Autoriza a cessão de uso de imóvel de
propriedade do Estado de Santa Catarina
ao Município de Piratuba.

O imóvel, inicialmente constituído de apenas um terreno sem
benfeitorias, foi doado ao Estado pelo Município de Piratuba para que
ali fosse construída e passasse a funcionar uma Casa da Cidadania.
Em que pese esta tenha sido edificada no terreno, a prestação de seus
serviços foi transferida posteriormente para outro local.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
Faço saber a todos os habitantes do Estado de Santa

Catarina que a Assembleia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Ocorre que, em ofício dirigido ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a
municipalidade manifestou interesse em receber o imóvel por meio de
doação ou de cessão de uso, responsabilizando-se integralmente pelos
reparos eventualmente necessários, e assegurou o funcionamento da
Casa da Cidadania no mesmo imóvel.

Art. 1º Fica o Poder Judiciário, por intermédio do Tribunal de
Justiça, autorizado a ceder ao Município de Piratuba o uso a título
gratuito do imóvel de propriedade do Estado de Santa Catarina
matriculado sob o nº 18.515, no Livro nº 2 “BA”, à fl. 293, ano 2007,
do Ofício de Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Capinzal. De outra banda, o Poder Judiciário do Estado, por meio do

Coordenador dos Juizados Especiais e Programas Alternativos de
Solução de Conflitos no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina,
manifestou interesse na continuidade do serviço prestado pela Casa da
Cidadania na comunidade de Piratuba.

Parágrafo único. O imóvel referido no caput deste artigo se
constitui de um terreno urbano, sem denominação, com a área de
2.758,60 m² (dois mil, setecentos e cinquenta e oito vírgula sessenta
metros quadrados), situado no lado ímpar da Avenida 18 de Fevereiro,
na cidade de Piratuba, de forma irregular, dentro dos seguintes limites
e confrontações: pela frente (ao norte), com a Avenida 18 de Fevereiro,
na extensão de 42,00 m (quarenta e dois metros); pelos fundos (ao
sul), com a Rua das Flores, na extensão de 70,90 m (setenta vírgula
noventa metros); pela lateral direita de quem do terreno olha de frente
para a Avenida 18 de Fevereiro (leste-nordeste) confronta, a partir
desta, com terreno de propriedade do Município de Piratuba, na
extensão de 27,46 m (vinte e sete vírgula quarenta e seis metros);
forma um ângulo e segue confrontando com o mesmo terreno, na
extensão de 39,35 m (trinta e nove vírgula trinta e cinco metros), até
encontrar a Rua das Flores; pela lateral esquerda (oeste), confronta
com a Rua “A”, na extensão de 58,00 m (cinquenta e oito metros); e
sobre o terreno está edificada a Casa da Cidadania, construção de
alvenaria, com 403,71 m² (quatrocentos e três vírgula setenta e um
metros quadrados) de área construída, avaliada em R$ 462.853,51
(quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais
e cinquenta e um centavos) e cadastrada na Prefeitura de Piratuba sob
o nº 351.

Logo, a solução advinda da aprovação do presente projeto de
lei conciliará tanto os interesses do Município de Piratuba quanto os do
Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina no sentido de viabilizar
espaço necessário para conciliações e demais atividades atinentes ao
pleno funcionamento do serviço colocado à disposição da sociedade
pelas Casas da Cidadania.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 366.6/2017.

Institui o Dia Estadual do Reflorestamento
e Uso Consciente da Flora Catarinense.

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Reflorestamento e
Uso Consciente da Flora Catarinense no Estado de Santa Catarina, a
ser comemorado todo dia 19 de Setembro de cada ano.

Parágrafo único: O dia a que se refere o caput tem como
objetivo incentivar o reflorestamento e o uso e conservação das
espécies nativas da flora catarinense.

Art. 2º As instituições de ensino e demais órgãos públicos
ligados a área ambiental, promoverão campanhas, palestras, e afins
voltados ao reflorestamento e ao uso e conservação das espécies
constantes na flora catarinense.

Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei será outorgada
pelo prazo de 20 (vinte) anos e poderá ser prorrogada ou revogada a
qualquer tempo. Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º O cessionário terá direito de uso do imóvel descrito no
art. 1º com a finalidade de nele instalar a Casa da Cidadania do
Município de Piratuba.

Sala das Sessões, em 20 de Setembro de 2017
NILSO JOSÉ BERLANDA

Deputado Estadual
Art. 4º O cessionário, sob pena de imediata reversão e

independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não poderá:
Lido no Expediente
Sessão de 26/09/17

I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com
esta cessão de uso;

APRESENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA
 O presente projeto me foi apresentado pela Universidade

Federal de Santa Catarina, Campus Curitibanos.II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; e
III - desviar a finalidade ou executar atividades contrárias ao

interesse público.
O dia escolhido para comemoração ao dia do

Reflorestamento e Uso Consciente da Flora Catarinense é o dia 19 de
Setembro. Esta data foi escolhida por ser aniversário do botânico e
padre Raulino Reitz, importante estudioso da área em Santa Catarina e
fundador do Herbário Barbosa Rodrigues em 1942, também autor da
Flora Ilustrada Catarinense, Diretor da Fundação do Meio Ambiente de
Santa Catarina (FATMA) e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Art. 5º O Estado retomará a posse do imóvel quando:
I - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
II - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
III - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
IV - ocorrer a reversão antecipada.
Parágrafo único. Retomada a posse do imóvel pelos motivos

constantes nos incisos do caput deste artigo, as benfeitorias serão
incorporadas ao patrimônio do Estado, e o cessionário não terá direito
a indenização em razão da gratuidade da cessão de uso.

A utilização dos recursos e o aproveitamento de seus
benefícios pelo homem de forma intensiva têm ocasionado o seu
esgotamento nos últimos séculos. A ocupação do território e o
desenvolvimento da região Sul do Brasil foram marcados pela explo-
ração intensa das florestas, com o aproveitamento imediato das
riquezas naturais.

Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário defenderá
o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos desautorizados pelo
cedente, sob pena de ser responsabilizado pelos danos. O uso de recursos nativos da região foi influenciado pelos

aspectos históricos, principalmente após os anos 50 em que houve
uma redução na disponibilidade dos recursos naturais, Atualmente
esses recursos são associados às pequenas propriedades agrícolas,
comunidades indígenas, caiçaras e quilombolas quando são utilizados
para fins energéticos, consumo de frutas e fins medicinais.

Art. 7º Serão de responsabilidade do cessionário as reformas
necessárias, a manutenção, a segurança e o recolhimento dos
impostos e das taxas incidentes sobre o imóvel cedido, durante o
período de vigência da cessão.

Art. 8º O uso do imóvel será cedido por meio de termo de
cessão de uso, no qual deverão constar os direitos, as obrigações e as
penalidades do cedente e do cessionário.

As populações tradicionais e os agricultores introduzem as
paisagens florestais a rotina produtiva, para manter a sobrevivência de
forma a suprir as necessidades da família e em alguns casos para
obtenção de renda durante todo o ano. Para isso realizam praticas de
manejo na paisagem de modo a obter um melhor retorno, no passado
eram utilizadas diversas plantas nativas com varias finalidades, entre

Art. 9º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do cessionário.

Art. 10. O Estado de Santa Catarina será representado neste
ato pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
ou por mandatário com poderes especiais.
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elas madeireira, medicinais, aromáticas, energéticas, alimentícias,
ornamentais, fibrosas, forrageiras e outras.

Art. 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões,

Não menos importante é o setor da madeira. Deputada Estadual Ana Paula Lima
Por conta disso também devemos voltar nossos olhos para o

extrativismo sustentável, por fim incentivando o reflorestamento.
Lido no Expediente
Sessão de 26/09/17

O setor florestal de Santa Catarina é de grande importância para o
cenário nacional e têm aumentado cada vez mais as áreas com florestas
plantadas, estas representando grande potencial na geração de empregos e
ainda alta participação nas exportações brasileiras dos produtos florestais.

JUSTIFICATIVA
As bandas e fanfarras são, com certeza, as maiores

propagadoras de cultura musical catarinense e brasileira.
As músicas populares brasileira são executadas através de

bandas e fanfarras em todos os cantos do país, quer seja em
apresentações em escolas, em competições, em apresentações
públicas, em desfiles e inaugurações.

A exploração da floresta Ombrófila Mista na região de
curitibanos iniciou na década de 40, impulsionando o desenvolvimento
do município e culminou na instalação de inúmeras serrarias que
incrementaram a economia local. A região compreendida entre os
municípios de Lages e Caçador perdurou na atividade madeireira por
um período maior de tempo, pois possuía reservas florestais
abundantes.

Grandes músicos em atividade, em nosso Estado, tiveram
seu interesse pela música despertado através de experiências obtidas
com participações em bandas e fanfarras.

Sabemos que as bandas e fanfarras são mais que atrações
em desfiles, pois participar efetivamente destas agremiações significa,
sobretudo, aprendizado de vida e uma possibilidade de formação
profissional para nossos jovens.

Como a exploração não foi acompanhada de reposição das
áreas desmatadas, ouve um esgotamento dos recursos florestais no
estado de Santa Catarina, isso culminou na crise do setor madeireiro,
ocasionando o fechamento de varias serrarias, enfraquecimento da
economia e diversos problemas sociais. Assim o setor madeireiro foi
perdendo espaço para novas atividades econômicas.

O trabalho árduo desenvolvido por essas agremiações, que
com grandes dificuldades e às duras penas, seguem insistindo na
criação de novas bandas e fanfarras, na manutenção das já existentes,
desenvolvendo competições e festivais, reunindo em cada evento um
grande número de pessoas, este traço importantíssimo de nossa
cultura não pode cair no esquecimento, portanto, devemos reunir todos
os esforços possíveis no sentido de incentivarmos e divulgarmos essas
agremiações.

A madeira tem como diversas utilidades no nosso dia a dia. É
utilizada para a produção de celulose, variados tipos de papeis, pisos
laminados, painéis compensados, painéis de madeira reconstruída,
moveis, carvão vegetal e outras biomassas para fins energéticos.

Desse modo é fundamental a conscientização ao
reflorestamento, para que a exploração desse segmento tão importante
de nossa economia, possa ocorrer de forma sustentável.

A crescente preocupação com a violência, com a má
formação de nossos jovens e a perda cada vez mais gritante de valores
morais, merece que valorizemos e reconheçamos um trabalho
importante como este que é desenvolvido pelas bandas e fanfarras.

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0367.7/2017

Assim, nada mais justo que se institua uma data específica
para esta homenagem, motivo pelo qual, solicito o apoio dos nobres
deputados e deputadas para aprovação da presente propositura.

Declara de utilidade pública o Centro
Musical, Assistencial e de Projetos Sócio-
Educativos Tom Maior, de Indaial.

Sala das sessões,Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Centro Musical,
Assistencial e de Projetos Sócio-Educativos Tom Maior, com sede no
Município de Indaial.

Deputada Ana Paula Lima
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0369.9/2017Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente. Institui a Semana de Santa Catarina de

Alexandria, no Estado de Santa Catarina.Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para
o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes
documentos:

Art. 1º Fica instituída a Semana de Santa Catarina de
Alexandria, a ser comemorada anualmente entre os dias 19 e 25 de
novembro, no Estado de Santa Catarina.

I - relatório anual de atividades do exercício anterior; Art. 2º A Semana de Santa Catarina de Alexandria tem por
objetivo homenagear a santa padroeira do Estado de Santa Catarina,
através da realização de eventos em espaços públicos.

II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;

III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;

Parágrafo único - No dia 25 de novembro, dia de Santa
Catarina de Alexandria, o Governo do Estado promoverá homenagens
alusiva a esta data.IV - balancete contábil; e

V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento ou não de verba pública, no exercício referente à prestação
de contas, e, em caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a
destinação.

Art. 3º A Semana de Santa Catarina de Alexandria passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, em

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Lido no Expediente
Sala das Sessões, Sessão de 26/09/17
Deputado Ismael dos Santos Deputada Ana Paula Lima

Lido no Expediente JUSTIFICATIVA
Sessão de 27/09/17 Santa Catarina entrou na rota dos navegadores europeus logo

após a descoberta do Brasil. A primeira expedição significativa a chegar
a Santa Catarina foi a do português Juan Dias Solis, em 1515.

JUSTIFICATIVA
Submeto à elevada consideração dos nobres Pares o

presente Projeto de Lei, que tem por objetivo declarar de utilidade
pública o Centro Musical, Assistencial e de Projetos Sócio-Educativos
Tom Maior, com sede no Município de Indaial.

Em 1526 o italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha,
chega com sua expedição e, ao publicar seus mapas referentes à
região, denominava a Ilha de Santa Catarina de “Porto dos Patos”.

A entidade tem por finalidade principal estimular a valorização
do ser humano, buscando o seu desenvolvimento cultural, social e
espiritual por meio da música, bem como oferecer cursos e treina-
mentos à comunidade, com o objetivo de formação de grupos musicais,
bandas e orquestras.

O nome de Santa Catarina aparece, pela primeira vez, no mapa-
mundi de Diego Ribeiro, de 1529. Há divergências quanto ao responsável
pela denominação de Santa Catarina: alguns autores atribuem a Sebastião
Caboto, em homenagem à sua esposa, Catarina Medrano; outros defendem
que tenha sido em homenagem a Santa Catarina de Alexandria.

Para continuar implementando as ações dispostas em seu
Estatuto, faz-se necessário que a entidade usufrua dos benefícios
legais inerentes à titulação requerida, razão pela qual solicito o
acolhimento da presente proposição.

Catarina nasceu no ano 288 (Depois de Cristo) em
Alexandria, hoje Egito. Com a morte do pai, ela se mudou com a mãe
para a Cilícia e se converteu ao Cristianismo. Aos 12 anos teve um
sonho no qual Jesus lhe dizia que ela seria a sua noiva e não deveria
entregar-se a nenhum homem.Deputado Ismael dos Santos

*** X X X *** Com o passar do tempo, Catarina tornou-se cada vez mais
conhecida e despertou a atenção do Imperador de Alexandria, Maximino
II, que era um grande perseguidor dos cristãos. Aos 17 anos, Catarina
aceitou o desafio de debater com 20 sábios e os converteu para a fé
cristã deixando Maximino II enfurecido. O imperador ordenou que os
homens fossem queimados e Catarina encaminhada para a masmorra.
Após ser chicoteada, humilhada e espancada, Catarina permaneceu
presa durante dois anos no local. 

PROJETO DE LEI Nº 0368.8/2017
Institui o Dia Estadual das Bandas e
Fanfarras.

Art. 1.º - Fica instituído o Dia Estadual das Bandas e
Fanfarras, a ser comemorado anualmente, no dia 24 de julho.

Art. 2º O Dia Estadual das Bandas e Fanfarras passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.
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Maximino desejou desposá-la, mas como ela não aceitou,
condenou-a ao suplício da roda, que consistia em um conjunto de
quatro rodas, que giravam em sentido contrário às outras com lâminas
em formas de garras. 

estipulado, até porque, é sabido que grande parte da população,
hodiernamente, apenas adquire a sua graduação, em nível superior,
após os 30 anos de idade.

Ademais, na perspectiva do crescente aumento da
expectativa de vida dos brasileiros, com destaque para Santa Catarina,
que possui uma das maiores taxas de longevidade, segundo o IBGE, de
78,4 anos, evidencia-se que é plenamente justificável delimitar a idade
para ingresso nas carreiras militares de Santa Catarina, até aos 40
(quarenta) anos de idade.

Essa passagem na vida de Catarina é considerada prova da
fé e devoção a Cristo, pois conta-se que Catarina fez uma oração e um
raio destruiu as rodas, matando os soldados que a carregavam. Ela
nada sofreu. 

Ainda mais enfurecido com o acontecido, o imperador
ordenou que ela voltasse à prisão. Por 12 dias Catarina ficou sem água
nem comida. Nesse período a jovem permaneceu fiel à sua crença e
negou-se a se entregar como esposa ao imperador. Foi então que
Maximino ordenou a decapitação de Catarina no dia 25 de novembro de
307, data em que passou a ser lembrada pelos católicos.

Finalmente, considerando-se que no Estado, com a vigência
da Lei Complementar estadual nº 454, de 5 de agosto de 2009, que
“Institui critérios de valorização profissional para os militares estaduais
e estabelece outras providências”, passou-se a exigir que o cidadão,
para ingressar na carreira militar, além de outros requisitos, deve ter
formação em curso superior reconhecido pelo MEC ou por órgão oficial
com competência delegada, fato que, muitas vezes, somente é
alcançado pelo cidadão após os 30 (trinta) anos. Portanto, elevar a
idade máxima para o ingresso para 40 (quarenta) anos pode contribuir
para que mais cidadãos se interessem em ingressar nessa valorosa
carreira, fortalecendo ainda mais o serviço essencial prestado pelos
militares no âmbito da segurança pública.

No Estado ela se tornou padroeira oficial somente em 1922,
após o pedido do Arcebispo da época, Dom Joaquim, para que Papa Pio
XI expedisse o decreto.

Apesar de ser considerada padroeira oficial há tanto tempo,
de constar na legislação do Estado o dia 25 de Novembro, como o dia
de Santa Catarina de Alexandria, a data não é comemorada e tampouco
lembrada pelo governo e pela população em geral.

Por isso, peço o apoio dos nobres Deputados e Deputadas,
para a aprovação do presente Projeto de Lei.

Ante o exposto, submeto à apreciação dos nobres Pares com
assento neste Parlamento a presente proposição legislativa, por
entendê-la de interesse público.Sala das sessões, em

Deputada Ana Paula Lima Deputado Natalino Lázare
*** X X X *** *** X X X ***

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 0032.4/2017 PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0010.3/2017
Altera o inciso VII do art. 2º da Lei
Complementar nº 587, de 2013, que
“Dispõe sobre o ingresso nas carreiras das
instituições militares de Santa Catarina e
estabelece outras providências”, a fim de
aumentar a idade máxima para o referido
ingresso.

Institui Campanha de Conscientização
sobre o Uso de Descartáveis, no âmbito da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Assembleia Legislativa de
Santa Catarina (Alesc), a Campanha de Conscientização sobre o Uso de
Descartáveis, com os seguintes objetivos:

I - diminuir o consumo de descartáveis nos espaços onde
funcionam os setores da Alesc;Art. 1º O inciso VII do art. 2º da Lei Complementar nº 587, de

14 de janeiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: II - orientar servidores e visitantes quanto à necessidade de
preservação dos recursos ambientais pelo uso consciente de
descartáveis, evitando seu desperdício; e

“Art. 2º ..............................................................................
. .........................................................................................
VII - não ter completado a idade máxima de 40 (quarenta)

anos na data da posse ao cargo, cumpridas as demais etapas do
concurso;

III - motivar o comprometimento com ações em prol do meio
ambiente entre os servidores da Alesc e seus visitantes, estimulando
reflexos comportamentais positivos na sociedade.

. ................................................................................ ” (NR) Art. 2º Ato da Mesa regulamentará o disposto nesta
Resolução.Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua

publicação. Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.Sala das Sessões,

Deputado Natalino Lázare Sala das Sessões,
Lido no Expediente Deputado João Amin
Sessão de 26/09/17 Lido no Expediente

JUSTIFICATIVA Sessão de 26/09/17
Considerando que a idade máxima para ingresso nas

carreiras das instituições militares estabelecida, atualmente, nos
termos do inciso VII do art. 2º da Lei Complementar nº 587, de 14 de
janeiro de 2013, é de 30 (trinta) anos incompletos até o último dia de
inscrição no concurso público;

JUSTIFICATIVA
Submeto à apreciação desta Casa Legislativa Projeto de

Resolução visando instituir a Campanha de Conscientização sobre o
Uso de Descartáveis, tais como copos, papel toalha, sacos de lixo,
etc., no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Considerando que não existe equidade entre as forças
públicas nesse quesito, que para Policia Civil, é de 45 (quarenta e
cinco) anos;

Objetiva, ainda, o presente Projeto de Resolução, que esta
conscientização produza reflexos comportamentais positivos junto à
sociedade catarinense no que tange às ações de conservação ambiental.

Considerando que dentro das Corporações existem Corpo de
Aposentados (CETISP) executando suas funções igualmente;

Dessa forma, solicito aos nobres Parlamentares a aprovação
desta proposição legislativa.

Considerando que para o militar não existe limite de idade
para concorrer para o curso de oficiais;

Deputado João Amin
*** X X X ***

Considerando a quantidade de civis executando funções
como Guarda-Vidas Civis (GVC), Bombeiro Civil Profissional (BCP) e
Bombeiro Comunitário (BC), em todos os quartéis;

REDAÇÃO FINAL

Considerando que candidato que busca passar em concurso
dessa categoria sabe exatamente quais funções executará e qual o
grau de exigência física e rigor passará;

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 345/2017
Revoga a outorga da Medalha Anita Garibaldi
concedida ao Senhor Geddel Vieira Lima.Considerando que o candidato ao Concurso Público há de se

submeter a várias etapas, além da prova intelectual (conhecimentos
gerais) e títulos, que demonstrarão sua capacidade e vigor física para o
desempenho do cargo; e

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a outorga da Medalha Anita Garibaldi

concedida ao Senhor Geddel Vieira Lima.Considerando que a legislação foi modificada quatro vezes
nos últimos nove anos, inclusive para mudança de idade, parece-nos,
razoável, diante das inúmeras solicitações que recebemos da
população catarinense, fazer valer a balança e o contrapeso, de modo a
possibilitar aos cidadãos a escolha, na sua condição de titular de
direito, e aniquilar a IRRAZOABILIDADE do limite etário atualmente

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 21 de setembro de 2017.

Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

(Republicada por incorreção)
*** X X X ***
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