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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Santos, diretor de Projetos e Capacitação, representando o senhor Luiz
Fernando Vampiro, Secretário de Estado de Infraestrutura de Santa
Catarina; senhor José Ricardo Medeiros, Secretário da Agência de
Desenvolvimento Regional (ADR) de Braço do Norte; excelentíssimo
senhor Ricardo de Souza Carvalho, Prefeito de São Bonifácio;
excelentíssimo senhor VoInei Weber, Prefeito de São Ludgero.

3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
COORDENADORIA DA TAQUIGRAFIA DAS COMISSÕES

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE TRANSPORTES E
DESENVOLVIMENTO URBANO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA PARA DEBATER A CALAMIDADE EM
QUE SE ENCONTRA A RODOVIA SC-108, TRECHO QUE LIGA OS
MUNICÍPIOS DE ANITÁPOLIS E SANTA ROSA DE LIMA, REALIZADA
NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, ÀS 19H, EM ANITÁPOLIS

Convido a fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor
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.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Boa
noite. (A plenária corresponde ao cumprimento uníssono.)O SR. MESTRE DE CERIMÔNIAS (Vilmar Gross) - Senhoras e

senhores, boa noite. Eu queria, em nome do Prefeito de Anitápolis que nos recebe
aqui, cumprimentar a todos e todas, em nome das meninas do Coral,
cumprimentar todas as senhoras que se encontram aqui hoje. Eu quero
parabenizar as meninas do Coral e pedir mais uma salva de palmas ao
Coral, que nos presenteou com belas canções. (Palmas.)

Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catari-
nense, damos início a este evento convocado pelo excelentíssimo
senhor Deputado Estadual João Amin, Presidente da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, por proposição do próprio Deputado, para
debater a calamidade em que se encontra a rodovia SC-108, trecho que
liga os Municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima.

Antes de darmos início aos trabalhos gostaria de combinar
com vocês a maneira como viemos conduzindo as audiências publicas
da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, durante todo o
tempo em que estou Deputado Estadual, já que, desde que assumi sou
Presidente desta Comissão - muitos dos Deputados sempre estão nas
audiências -, a sistemática que temos usado nos faz sermos
produtivos, ouvirmos todos, dando tempo para todos falarem. Isso faz a
audiência não só ser democrática, mas ela produz um documento que é
a ata, que é muito importante para a cobrança dos encaminhamentos
posterior à audiência que ocorre. A metodologia será a seguinte, nós
vamos passar a palavra aos proponentes da audiência, que foram os
Vereadores Fábio e o Silvionei, de Anitápolis, que nos recebem hoje
aqui; ao Prefeito de Anitápolis; e ao Prefeito de Santa Rosa de Lima. Eu
peço, enquanto houver a fala das pessoas que já mencionei, às
pessoas que quiserem fazer o uso da palavra que façam a sua
inscrição junto ao Cerimonial da audiência. Todos terão oportunidade
de falar, obviamente, que por um tempo reduzido. Todos temos que ser
objetivos para darmos oportunidade de todos falarem.

Convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes
autoridades: excelentíssimo Deputado Estadual João Amin, Presidente
da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina e proponente desta audiência
pública; excelentíssimo Deputado Estadual José Nei Alberton Ascari;
excelentíssimo Deputado Estadual Cleiton Salvaro; excelentíssimo
Deputado Estadual Dóia Guglielmi; excelentíssimo Deputado Estadual
Serafim Venzon; excelentíssimo senhor Laudir Pedro Coelho, Prefeito de
Anitápolis; excelentíssimo senhor Salésio Wiemes, Prefeito de Santa
Rosa de Lima; excelentíssimo Vereador Lucas Ribeiro, Presidente da
Câmara de Vereadores de Anitápolis; excelentíssimo Vereador Leonício
Laurindo, Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Rosa de Lima;
excelentíssimo senhor Fábio Pereira, Vereador de Anitápolis e
proponente desta audiência pública; excelentíssimo senhor Silvionei
Fortcamp, Vereador de Anitápolis e também proponente desta
audiência pública; excelentíssima senhora Leonete Schuelter Campos,
Vereadora de Rio Fortuna, representando as demais Vereadoras e
mulheres presentes nesta audiência pública; senhor Evandro João dos

No decorrer da audiência vou mencionando todas as auto-
ridades que estão aqui, de pouquinho em pouquinho, para não ficar
cansativo já que temos uma representação bem significativa, ou seja,

Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado d e Editoração



24/01/2018 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.225 3

esta audiência está prestigiada. Após a fala dos Prefeitos e dos
Vereadores que propuseram esta audiência, vamos alternar as falas
dos Deputados e de outros Vereadores com a do público, um de cada
lado, para tornar a reunião dinâmica e produtiva, que é o objetivo de
todos aqui hoje.

visitar. A serra do Corvo hoje está em processo de pavimentação e
esse trecho aqui de Anitápolis a Santa Rosa de Lima vai valorizar em
muito também essa questão do turismo par a região, além daquilo que
já falei antes.

Não quero me alongar, Deputado, senhoras e senhores, é um
pequeno relato que a gente faz a todos os senhores, porque estamos
muito preocupados com a nossa região e esse trajeto que citamos é de
grande importância, é de importância vital, principalmente para os
nossos Municípios aqui da encosta da serra.

Eu vejo várias famílias e estudantes, da escola que tive
oportunidade de visitar hoje, aqui, nos dando uma aula de cidadania.

Então, se todos respeitarmos uns aos outros, formos
objetivos e pudermos nos manifestar, esta audiência terá o papel que,
por provocação, teve a intenção de ter, e espero que tenhamos, que é,
cobrarmos, mais uma vez, essa obra tão necessária para toda uma
região.

Muito obrigado a todos e desculpem-me por ter me alongado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Muito
obrigado, Vereador Fábio Pereira.Nós já tivemos audiências públicas da Assembleia Legislativa

tratando sobre esse tema lá na Assembleia, o Prefeito nem era Prefeito
ainda, mas estava lá presente; nós fomos ao Deinfra inúmeras vezes,
tanto para falar da obra quanto para falar do que está ocorrendo em
cima do rio, muito perigoso. Essas cobranças serão sistemáticas
obviamente.

Antes de passar a palavra ao próximo orador, vou fazer o registro
de algumas presenças: senhor Lauro Coan Filho, representando a Deputada
Federal Geovania de Sá de Criciúma; a senhora Sheila Tatiana Davi, diretora
da Apae, que nos recebeu hoje aqui, muito obrigado pela presença; senhora
Márcia Coelho, diretora da Escola de Educação Básica Altino Flores, que
também nos recebeu; senhor Romirio Schueroff, Secretário Municipal de
Obras de Rio Fortuna; senhor Roberto Cabral da Silva, Secretário Municipal
de Administração, Finanças e Contabilidade de Anitápolis; e senhor Moacir
Batista, Vice-Prefeito de Major Gercino.

Nós, Deputados, acabamos de aprovar um financiamento de
R$ 1,5 bilhão do Fundam e já sabemos que o financiamento do BID, do
Banco Interamericano de Desenvolvimento, que não tem valor ainda, vai
para a sua sétima etapa, ou seja, há várias possibilidades de
buscarmos essa obra tão desejada, não só para Santa Rosa de Lima,
não só para Anitápolis, mas para a ligação do planalto ao extremo sul,
do vale ao extremo sul, e que é tão importante.

No decorrer da audiência, eu faço o registro de outras auto-
ridades; e reitero para que as pessoas façam a sua inscrição para o
uso da palavra junto ao pessoal do Cerimonial.

Com a palavra o senhor Fábio Pereira, Vereador de Anitápolis
e um dos proponentes desta audiência.

Com a palavra o senhor Silvionei Fortcamp, Vereador de
Anitápolis.

O SR. VEREADOR FÁBIO PEREIRA (Anitápolis/SC) -
Senhoras e senhores boa noite. Eu gostaria inicialmente de saudar o
Presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano,
Deputado João Amin, e estendo essa saudação aos demais Deputados
Estaduais que estão aqui.

O SR. VEREADOR SILVIONEI FOTCAMP (Anitápolis/SC) -
Boa noite a todos.

(Cumprimenta os componentes da mesa e os demais

presentes.)
Deputado, eu lembro que desde a época em que meu pai era

Vereador na década de 1980, ele já participava de várias audiências
quanto a questão do trecho Rancho Queimado a Braço do Norte, na
época, SC-407, hoje, SC-108. Foram várias audiências, campanhas em
redes de televisão, eu lembro, era moleque na época, mas eu lembro,
e, aos poucos, foi se conseguindo. Primeiramente, o asfalto de Braço
do Norte a Rio Mania; com o passar do tempo o trecho de Rancho
Queimado a Anitápolis; em seguida foi de Santa Rosa de Lima a Rio
Fortuna; e sobrou esse trecho de 3 quilômetros de Anitápolis a Santa
Rosa de Lima, quem está aqui, nesta audiência, sabe da luta e do
sofrimento do povo da nossa região em busca dessa pavimentação.

(Cumprimenta os componentes da mesa e os demais

presentes.)
Pois bem, esse trabalho que estamos encampados há algum

tempo - o Deputado João Amin sabe, algumas pessoas que estão aqui
também sabem -, desde 2015, nós iniciamos, através da Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano, presidida pelo Deputado João,
com audiências públicas, lá na Assembleia Legislativa, de lá partimos
para o Deinfra com os documentos nas mãos; realizamos reuniões,
mais de uma reunião para tratar desse assunto que é de grande impor-
tância para a nossa região, que é SC-108, principalmente este trecho
que liga Anitápolis a Santa Rosa de Lima. Então, não quero me alongar muito. O Fábio já falou quase

tudo que deveria falar. É uma honra estarmos aqui representando o
povo de Anitápolis e região, e contamos com a força política de todos
vocês para conseguirmos essa pavimentação que é fundamental para o
desenvolvimento tanto da nossa cidade quanto da nossa região.

Em 2015, senhoras e senhores, tivemos um grande
problema com as fortes chuvas que ocorreram naquela época, nós
ficamos praticamente sem estrada naquele trecho entre Anitápolis e
Santa Rosa. A estrada caiu e, até hoje, vários trechos ali são de muito
perigo. E, hoje, em 70% desse trajeto, o Município de Anitápolis tem
transporte escolar, o Município de Santa Rosa de Lima transporta
pacientes para Florianópolis, a região de Rio Fortuna, Braço do Norte e
São Ludgero, transporte de produção agrícola, transporte de setor
agropecuário também. O pessoal de Rio Fortuna, São Ludgero, com a
produção de suínos, passa muita gente nesse trajeto, nessa região.

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

Obrigado Vereador Silvionei.
Antes de passar a palavra ao Prefeito, quero registrar a presença do
senhor Ricardo de Souza Carvalho, Prefeito de São Bonifácio; do senhor
Rodrigo dos Santos, Vereador de Major Gercino; a senhora Rejane de
Farias, representando o senhor Adriano de Souza, diretor da Cresol,
Encostas da Serra; do Vereador Silvio Paiva, Presidente da Câmara de
Vereadores de Rio Fortuna; do senhor José Maier, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anitápolis; do senhor Lucas
David, Vereador de Anitápolis; do senhor Antônio Gerônimo, Vereador
de Anitápolis; do senhor Adair Pessoa, Vereador de Anitápolis; do
senhor Valdir José Guarrem, Vereador de Rio Fortuna; do senhor Celso
Hagmen, diretor executivo da Amurel; do senhor Claudionir Mendes,
Vereador de Santa Rosa de Lima; do senhor Reni Benrausen, Secretário
Municipal de Transportes e obras de Santa Rosa de Lima; do senhor
Célio Effting, Vereador de Rio Fortuna... [Taquígrafa-Revisora: Almerinda

Lemos Thomé.] [Taquígrafa-Leiturista: Dulce M da Costa Faria.]

Então é de grande relevância, senhores Deputados, para a
nossa região esse trajeto. Hoje estamos enfrentando um problema, os
senhores que vieram do norte para cá, via Rancho Queimado, nós
temos um trecho ali, na curva, já faz praticamente quase três anos que
está interditada, só passando em meia pista. Hoje estivemos lá com o
Deputado João Amin, não é Deputado, e fomos até olhar embaixo da
galeria e nos deparamos com um perigo imenso pelo estado que está
aquilo. Embaixo já está quase passando para outra pista e qualquer
dia, se nós não tomarmos providência o mais rápido possível, um
veículo, um caminhão desses com maior peso, ou até um ônibus
transportando passageiros, pode cair ali.

É de grande importância o empenho de todos nós que
estamos aqui, Deputados, unidos, entidades de classe, exigir, mais do
que nunca, do governo do Estado a recuperação e também a
pavimentação desse trecho de Anitápolis a Santa Rosa, para o
desenvolvimento também do turismo, porque a gente sabe que essa
região aqui é um forte paraíso para o turismo, só que temos
dificuldade, porque o turista também quer um trajeto bom para andar e

Com a palavra o Prefeito Laudir Pedro Coelho, de Anitápolis.
O SR. PREFEITO LAUDIR PEDRO COELHO (Anitápolis/SC) -

Boa noite a todos e a todas. (Cumprimenta os componentes da mesa e

os demais presentes)
Agradeço a presença de todos, que fizeram o esforço e

tiveram a vontade de vir para nós resolvermos o problema do nosso
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asfalto. (Ininteligível) Já participei de duas audiências ou três
audiências públicas desse trecho, e nós estávamos sempre em
primeiro lugar. Agora, não sei, se não fizeram nada até agora, que nós
ficamos para trás, ou se passaram nós para trás (ininteligível) que nós
já fomos premiados umas duas ou três vezes, com esse asfalto, uma
em Florianópolis, em Tubarão e outra em Barreiros, São José, e esta
aqui hoje. Vamos ver se esta vai dar resultado.

é uma rodovia estadual. Os Municípios estão fazendo a manutenção,
mas são necessários investimentos, dando condições para que os
Municípios ou a empresa terceirizada faça a manutenção constante.

Depois vem o período que foram feitos os convênios com os
Municípios. O governo repassava os recursos, dizendo que estava em
Santa Rosa de Lima e funcionou muito bem nos anos que foram feitos.
Quase todo mês, de dois em dois meses, assim que necessária era
feito uma manutenção e a estrada se manteve nesses anos sempre em
boas condições. Hoje, os convênios não acontecem mais e novamente
está sendo terceirizado, ficam de novo esses grandes períodos sem
manutenção. Os Municípios voltam a fazer a manutenção, mas sem
uma contrapartida do Estado, isso que a gente solicita que se
encaminhe e que se olhe para esta situação. A possibilidade de voltar a
fazer convênios com os Municípios, com certeza vai ser muito mais
barato para o Estado e os serviços serão feitos constantemente.
Sempre que necessário as Prefeituras e as parcerias aqui com
Anitápolis e Santa Rosa de Lima com certeza vão nos dar condições
para que a estrada esteja sempre em boas condições.

Primeiro, queria me apresentar, meu nome é Laudir, sou
Prefeito de Anitápolis. Queria agradecer o nosso coral, que fez uma
bela apresentação para nós. É muita satisfação para nós, (ininteligível)
representando o nosso Município, esse coral maravilhoso (ininteligível).

Vamos ver hoje, se a gente consegue alguma coisa que
modifique para nós ter esse asfalto, porque para nós é uma estrada
importante. Tanto para nós como para os Municípios vizinhos, Rancho
Queimado, Santa Rosa, Rio Fortuna, Angelina, São Bonifácio, enfim
este trajeto é muito importante para nós e todos fazem parte dessa
estrada. Esse trecho vai ser muito grande... pessoal que vem de Rio do
Sul, de Ituporanga que vai para o sul do Estado, com certeza vai usar
muito esse trajeto. É uma rodovia importantíssima, porque hoje a SC-108 é uma

rodovia paralela a BR-101, inicia no norte do Estado, na divisa com o
Paraná e vai até a divisa com o Rio Grande do Sul, sempre nesse
caminho paralelo. Hoje, faltam poucos trechos para a pavimentação, se
não me engano três trechos apenas, um deles é entre Santa Rosa de
Lima e Anitápolis.

Então gente, vamos ver o que vamos fazer. Não sei se vai ter
alguma... a ata vai constar isso com certeza, para o nosso Governador
ler. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Peço
ao Prefeito Ricardo de Souza Carvalho, de São Bonifácio, que faça parte
da mesa junto conosco. Uma salva de palmas para o Prefeito.
(Palmas.)

Nós temos aqui um avanço muito grande, que eu considero,
conversando com o presidente do Deinfra, que este trecho já tem um projeto
pronto. Então a gente precisa unir forças, o grupo de representantes,
políticos, que nós temos aqui hoje... sugiro formarmos uma comissão, ir ao
governo do Estado, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Deinfra para
que a gente consiga colocar esse projeto que está pronto no orçamento do
Estado, para que esta obra se inicie. O projeto já está pronto, um grande
passo já foi dado, então é necessário que saia do papel e para isso nós
precisamos da população, da pressão da população.

(Ininteligível)... Vice-Prefeito Rogério Hasse, do Município de
Anitápolis; o presidente da Ceral - Cooperativa de Energia Elétrica de
Anitápolis e Santa Rosa de Lima, Nivaldo Vandresen; o ex-Prefeito
Saulo Weiss, de Anitápolis, representando a Deputada Dirce; o vice-
presidente da Ceral, Edson Vandresen; Presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Rancho Queimado, Antônio Roberto Griga;
a Secretaria de Saúde, Assistência Social e Saneamento de Anitápolis,
Adriana Motta Probst; o Vereador do Município de Rio Fortuna, Gilmar; o
Secretário de Agricultura do Município de Santa Rosa de Lima, Luiz
Schmidt; o Vereador de Anitápolis, Celso Vandressen; o Secretário de
Administração Finanças e Planejamento do Município de Santa Rosa de
Lima, Sebastião Vanderlinde; o Presidente da Comissão Provisória
Municipal do PP do Município de Anitápolis, Santino Alberto Putrikus; o
Vice-Prefeito do Município de Santa Rosa de Lima, Afonso Kulkamp; o
Vice-Prefeito de Rio Fortuna, Neri Vandresen, representando o Prefeito
de Rio Fortuna; e os Vereadores do Município de Santa Rosa de Lima, o
Genésio Dutra, o Luiz Schmidt, o Lourival Schmidt, o Bertilo Vandresen
e o Edson Baumann.

Agradeço a todos aqui presentes, os representantes, salão
lotado, demonstra que a população realmente quer a melhoria do
trecho, quer a pavimentação e nós com certeza mais ainda. Então a
rodovia pavimentada, com certeza, será um marco na história, não só
de Santa Rosa de Lima e Anitápolis, mas de toda região, de todos os
Municípios das encostas da (ininteligível)... porque trará mais desenvol-
vimento. A pavimentação é uma das coisas que traz desenvolvimento,
precisa ter infraestrutura para as pessoas daqui terem mais coragem
de investir, para empresas de outros Municípios terem interesse de
investir aqui, porque há condições de infraestrutura, iguais a outras
cidades. A gente sabe de outras cidades do quanto cresce depois que
tem essas ligações. É necessário isso para todos os setores, já foi
citado o turismo, o setor da agricultura, que é muito forte aqui, o setor
madeireiro, que é forte aqui em todos os Municípios... (falha na

gravação) é o momento realmente de unirmos forças... (falha na

gravação) quero agradecer o pessoal da região da BR de Braço do
Norte, quando a gente fez o convite... tem um grande número de repre-
sentantes, da região também de Anitápolis, de Rancho Queimado. Acho
que demonstra a unidade dessas forças e que temos que lutar pela
região, isso me deixa muito feliz, orgulhoso. Agradecer pela presença
dessas pessoas, que demonstra solidariedade, comprometimento e
que nós queremos o melhor para nossa região.

Com a palavra o Prefeito de Santa Rosa de Lima, Salésio
Wiemes.

O SR. PREFEITO SALÉSIO WIEMES (Santa Rosa de
Lima/SC) - Boa noite a todos. (Cumprimenta os componentes da mesa

e os demais presentes)
Temos a presença de um grupo muito grande de repre-

sentantes da população de Santa Catarina, que são nossos Deputados,
Prefeitos, Secretário Estadual, Secretário de Desenvolvimento Estadual,
Vereadores, Vice-Prefeitos. Este momento é importantíssimo, histórico,
e quero parabenizar os Vereadores proponentes desta audiência
pública, que vem tratar de uma questão que não é só de Santa Rosa de
Lima e Anitápolis, mas uma demanda que, com certeza, interessa a
toda nossa região.

Uma sugestão que fica de encaminhamento é que a gente
saia daqui hoje formando uma comissão, uma comissão representada
pelos Deputados, que estão presentes, representantes de outros Depu-
tados que não puderam vir, Prefeitos, outras lideranças dentro da
comunidade, para que (ininteligível)... que a gente vá ao Deinfra, vá ao
governo do Estado para que o projeto, que está elaborado, realmente,
possa sair do papel o mais breve possível. Muito obrigado. (Palmas.)

Falando primeiro, da manutenção da rodovia, principalmente
do trecho de Santa Rosa de Lima e Anitápolis. Até pouco tempo existia
o DR, que tinha uma equipe de funcionários, máquinas de Santa Rosa
de Lima, que faziam constantemente a manutenção, a rodovia estava
sempre em boas condições. Depois o pessoal foi se aposentando, não
foi renovada a frota e o serviço passou a ser terceirizado pelo Estado. A
terceirização não funciona muito bem da forma como é feita, porque é
contratada uma empresa, que vem fazer o serviço, mas de repente só
volta depois do outro ano... (ininteligível) nesse período todo, fica a
estrada sem a manutenção e sobra para as Prefeituras e os
Municípios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - O mais
importante desta audiência é nós darmos sugestões de encaminha-
mento, essas sugestões propostas pelo senhor Salésio são muito
importantes.

Faço o registro do Secretário de Juventude Turismo e Cultura
de Santa Rosa de Lima, o Ricardo Eller e o André Calai, representando
o Deputado Altair Silva.Não podemos deixar de lado a nossa população e as

pessoas que necessitam dessa rodovia. A gente precisa fazer isso.
Precisamos, realmente, também do empenho maior do Estado, porque

Com a palavra o Pedro da Silva, em nome dos granjeiros, que
é agricultor de Anitápolis.
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O SR. PEDRO DA SILVA - Boa noite para vocês todos. Eu ouvi
falar de madeireiro, mas de qualquer entidade avicultora eu não ouvi
falar. Nessa estrada se utiliza 4 milhões, 5 milhões de (ininteligível) por
ano. Quer dizer que tem um movimento grande de caminhão, que para
produzir 4 milhões, 5 milhões de frango que circula nessa estrada, vai
8 milhões, 10 milhões de ração. Isso que eu queria falar, cumprimentar
e boa noite para vocês todos. (Palmas.)

Prefeito Salésio, pelo Prefeito de Anitápolis, o Laudir. O BID... Não tem
como, vamos ser realistas aqui, não vimos aqui para fazer nenhum jogo
de cena, nenhuma tapeação. O governo do Estado, nós sabemos disso,
os Deputados sabem disso, tem dificuldades de executar com recursos
próprios essa pavimentação. A nossa estratégia precisa ser no sentido
de buscar inserir num pacote de investimentos que o governo do
Estado faz com recursos de alguma instituição financeira nacional ou
internacional. O BID 6 está sendo concluído em meados do ano que
vem, mais precisamente no mês de maio, e o governo já trata do BID 7,
que é o próximo pacote de investimentos em obras de infraestrutura
rodoviária em Santa Catarina. O BID 7 vai sair, Santa Catarina é um
Estado que contraiu vários financiamentos com o BID, cumpre
rigorosamente em dia, tem credibilidade nos organismos internacionais,
por isso que fatalmente o BID 7, que já está sendo discutido, vai sair.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o Deputado Estadual José Nei Alberton Ascari.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ NEI ALBERTON ASCARI
(SC) - Boa noite pessoal. (Cumprimenta os componentes da mesa e os

demais presentes.)
Temos aqui uma representação expressiva, Deputado João

Amin, de toda a região, são lideranças políticas, empresariais,
comunitárias, mas o destaque, evidentemente, são os produtores em
geral, que são diretamente os grandes interessados na solução deste
problema, ou seja, na pavimentação desta rodovia.

Portanto, a nossa estratégia, gente, tem que ser estabelecer
aqui uma luta, unindo forças, para quem sabe incluirmos essa obra no
BID 7, que pode ser deflagrado - não gosto de falar de prazo,
evidentemente, porque isso depende de uma série de coisas, de
autorizações e tudo o mais - no segundo semestre do ano que vem.

Esta é uma luta antiga, que eu mesmo acompanho todo o
trabalho em torno da ligação entre o vale do Braço do Norte e várias
outras regiões catarinenses, sobre tudo a Grande Florianópolis. Esta
não é uma rodovia que liga apenas, simplesmente, Anitápolis e Santa
Rosa de Lima. Se ligasse apenas os dois Municípios por si só já seria
uma rodovia importante e nós já deveríamos, evidentemente, estarmos
nesta luta pela pavimentação, mas não é só uma ligação. É uma
ligação importante entre duas ou mais regiões valorosas de Santa
Catarina. E como já foi dito, etapas importantes nesta ligação já foram
concluídas, a última delas, me lembro perfeitamente, foi a
pavimentação entre Rio Fortuna e Santa Rosa de Lima. Aliás temos
muita gente...[Revisora Estagiária: Bruna Maria Scalco] [Taquígrafa-

Leiturista: Sabrina Schmitz.]É uma ligação importante entre duas ou
mais regiões valorosas de Santa Catarina.

Eu acho que se a gente estabelecer uma estratégia de incluir
a obra no Orçamento de 2018, e aí nós precisamos aqui assumir esse
compromisso e eu tenho essa disposição também de ajudar nessa
empreitada, e instituirmos aqui uma comissão, que vai contar com a
participação de todas as lideranças aqui presentes, representadas, os
Parlamentares, para fazer essa ação forte no governo do Estado a fim
de incluirmos essa obra no pacote que está sendo desenhado, que
está sendo organizado para o próximo BID, aí, sim, de fato nós
estaremos pavimentando o caminho com inteligência, com organização,
para a materialização dessa obra.

Eu venho aqui para também assumir o compromisso de luta
junto com todas as lideranças que estão abraçando esta causa, e
queria aqui cumprimentar todos vocês. A audiência pública está muito
bem representada e esta junção de esforços é que vai fazer com que
esse projeto possa ser materializado. Esperamos que isso aconteça o
mais breve possível.

E como já foi dito aqui, etapas importantes dessa ligação já
foram concluídas, sendo a última delas, e eu me lembro perfeitamente,
a pavimentação entre Rio Fortuna e Santa Rosa de Lima concluída em
2009 - aliás, temos muita gente desse Município e de Rio Fortuna aqui.
Já faz oito anos, foi no final de 2009, e agora resta essa última e
derradeira etapa, que é a pavimentação entre Anitápolis e Santa Rosa
de Lima.

Um abraço a todos e parabéns pela participação. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Muito

obrigado, Deputado José Nei Ascari.
Falar da importância dessa obra talvez seja desnecessário,

porque ela já é por demais conhecida, é uma rodovia que vai estimular
a atividade econômica e por isso mesmo vai gerar muita renda e muitos
empregos, vai estimular também a atividade turística, como foi aqui
mencionado, além de servir como elo de integração entre duas
importantes regiões.

Convido a fazer uso da palavra o senhor Moacir Batisti, Vice-
Prefeito de Major Gercino.

O SR. VICE-PREFEITO MOACIR BATISTI (Major Gercino/SC)
- Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o Deputado João
Amin e as demais autoridades aqui presentes.

Deputado, vou ser objetivo e rápido. Eu estou para
(ininteligível), meu nome é Moacir Batisti, sou Vice-Prefeito de Major
Gercino, (ininteligível) de Tijucas e estou aqui representando o
Município de Major Gercino e todo o Vale do Rio Tijucas.

Falou muito bem o Salésio, Prefeito de Santa Rosa de Lima.
Em relação a esse último, uma etapa importante, já está pronto o
projeto, que foi feito pela Engevix, uma empresa conceituada; são 26
quilômetros de rodovia e a obra está orçada em R$ 70 milhões. Esse é
o dado que nós temos neste momento.

Deputado, eu vim aqui trazer uma situação que nós vivemos,
um problema muito sério com a SC-408, que liga Major Gercino a São
João Batista. O Deputado Serafim inclusive hoje à tarde ainda passou
naquele trecho, não é, Deputado, e viu a calamidade em que se
encontra aquele trecho da rodovia, que fica no Município de São João
Batista quase com a divisa de Major Gercino. Houve uma enxurrada,
uma enchente recentemente, no mês de julho, e o rio é próximo à
rodovia e foi cavando e caiu uma parte do asfalto, desmoronou. Nós
temos hoje o trânsito ali, que são praticamente 100 metros, em meia
pista.

Nós estamos, Presidente João, num momento emblemático
dessa luta e esta audiência pública acontece numa fase
importantíssima. Esta obra está incluída - e eu tive o cuidado de
verificar ainda hoje à tarde - no Plano Plurianual do governo do Estado,
mas não está no Orçamento do governo para 2018. Então a minha
primeira sugestão, Presidente, é que nós, aqui, assumamos o
compromisso, no momento em que estamos discutindo o Orçamento
do governo para o ano que vem, Deputado Venzon, e nós estamos aqui
em cinco Deputados, assumamos o compromisso de subscrever uma
emenda para incluir essa obra no Orçamento do ano que vem (palmas).
E eu gostaria que essa ação fosse comandada pela Comissão de
Infraestrutura, que tem um peso importante neste processo. Eu tenho
certeza que todos os Deputados do sul vão subscrever, além
evidentemente dos Deputados da Grande Florianópolis, que têm
vinculação forte com essa região, dos Deputados da região serrana, do
Alto Vale, porque muitos Municípios também têm interesse na
pavimentação dessa rodovia.

Então eu queria que o senhor, Deputado João Amin, pudesse
dar uma força para a gente lá na Secretaria de Infraestrutura. A gente já
tem um projeto na ADR de Brusque, já estivemos conversando com o
Secretário, o senhor Ewaldo Ristow, e ele falou que o projeto já estava
pronto, mas que infelizmente o governo do Estado não tinha recursos.
Então nós precisaríamos que o senhor desse uma força, junto com o
Deputado Serafim, que conhece bem aquela situação, para resolvermos
isso, porque numa próxima enxurrada que dê enchente tem tudo para,
com toda a certeza, ficarmos sem transitar. Naquela rodovia hoje nós
temos um tráfego muito grande de caminhões pesados, muita madeira
que desce de Major Gercino, uma parte de Leoberto Leal, de Rancho
Queimado e também de Alfredo Wagner, de onde desce muitos
caminhões de madeira, e tem uma mineradora também em Major
Gercino que tem oito ou dez caminhões diariamente fazendo duas ou

A inclusão dessa obra no Orçamento do ano que vem não é a
garantia de execução, mas é a primeira condição para tirarmos esse
projeto do papel. Então essa é a minha proposta inicial.

E o outro encaminhamento, e é o segundo que eu gostaria de
fazer, é que nós façamos essa mobilização que foi sugerida aqui pelo
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três viagens com aquele minério. (ininteligível) todo o problema do
Município é a saúde também, que se desloca de Major Gercino a
Florianópolis e que passa por ali.

Passo a palavra ao senhor Antônio Gerônimo, Vereador de
Anitápolis.

O SR. VEREADOR ANTÔNIO GERÔNIMO (Anitápolis/SC) - O
meu boa-noite a todos. Senhor João Amin, senhores Deputados, é um
prazer receber vocês aqui.

Então eu gostaria que o senhor visse com carinho, a gente
tem um relatório aqui, até com requerimento do Vereador Rodrigo,
também com a minha assinatura, para que o senhor dê uma analisada. Gostei muito das palavras do Nei Ascari, que talvez não

esteja lembrando de mim, mas nós nos encontramos muitas vezes na
Assembleia Legislativa quando o Pedro Bittencourt era Deputado e
Presidente daquela Casa e eu era Prefeito. É assim que se fala, ele
falou a verdade, a realidade, não é de hoje que se luta para conseguir a
pavimentação dessa nossa rodovia.

E se o senhor der mais um minutinho, nós temos também um
problema muito sério, Deputado, com a SC-408, que liga Major Gercino
a Leoberto Leal. É uma estrada de chão, e hoje nós temos pratica-
mente todas as estradas do nosso Município se desenvolvendo
(ininteligível) SC, aí nós não temos recursos do governo do Estado e o
nosso Município, senhores, acho que conhecem um pouco também,
acredito eu, é um Município de três mil e poucos habitantes e essa
rodovia tem 50 quilômetros de extensão do centro de Major Gercino até
a divisa com Leoberto Leal. Lógico que a gente tem dificuldades em
manter a estradas do nosso Município e temos que manter essa
rodovia também para darmos o tráfego para os habitantes do interior do
Município.

Todos nós sabemos da necessidade dessa pavimentação, e
como o Pedro acabou de falar, tem também muito granjeiro, madeireiro,
não adianta, já foi mencionado aqui praticamente tudo o que se passa
ali. O importante agora é lutarmos, formarmos realmente uma
comissão e lutarmos pelo asfalto dessa rodovia. Não vai ser fácil, o
Governador ainda falou semana passada que para o Orçamento do ano
que vem, como o nosso amigo falou, não tem condições. Incluir, mas
não é certeza que a gente vai conseguir. Então vamos lutar.Então para esse pedido eu gostaria que o senhor também

olhasse com carinho para ver se o governo do Estado poderia fazer um
repasse, que fosse pouco, mas pelo menos alguma coisa mensal para
a gente dar manutenção, porque maquinário nós temos, só não temos
recurso para manter.

Quero agradecer o coral, que está sempre fazendo parte,
semana passada já esteve aqui, está muito bonito esse nosso coral,
toda essa população que está aqui prestigiando os nossos Deputados,
as nossas autoridades do Município. Vamos lutar juntos, vamos fazer
força que nós conseguiremos.Era isso, Deputado, obrigado pela oportunidade, e uma boa-

noite a todos e a todas. (ininteligível) o relatório que a gente tem aqui
na SC-108, de Major Gercino a São João Batista. (Palmas.)

Uma boa-noite a todos e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -

Obrigado, Vereador Antônio Gerônimo.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado, senhor Vice-Prefeito Moacir Batisti. Há dois representantes
do governo do Estado que vão falar também na sequência e poderão se
manifestar com relação ao assunto, caso tenham informações.

Passo a palavra à Vereadora Leonete Schuelter Campos, de
Rio Fortuna.

A SRA. VEREADORA LEONETE SCHUELTER CAMPOS (Rio
Fortuna/SC) - Pessoal, boa noite.Passo, agora, a palavra ao Presidente da Câmara de

Vereadores de Anitápolis, Vereador Lucas Ribeiro. Deputado João Amin, boa noite ao senhor, e em seu nome eu
cumprimento todos os membros da mesa, porque o povo quer ouvir
aqui nesta noite os nossos pedidos e não os cumprimentos, como já
foram feitos.

O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
ANITÁPOLIS (Vereador Lucas Ribeiro) - Boa noite a todos.

Gostaria de cumprimentar o Deputado João Amin e em seu
nome os demais políticos aqui presentes, as demais autoridades, e dar
também um forte abraço ao Deputado José Nei Ascari, meu grande
amigo e do Município também.

Representando o Município de Rio Fortuna, eu gostaria de
colocar aqui também a nossa solicitação. Eu lembro muito bem, para
não ficar repetitiva, que nós lutamos muito para conseguir uns anos
atrás o asfalto que liga Braço do Norte a Rio Fortuna, não é,
Deputados? Depois a luta foi maior ainda para conseguir o asfalto de
Rio Fortuna a Santa Rosa de Lima. E nós temos aí da região muitas
pessoas, eu estou no terceiro mandato de Vereadora, já peguei isso
em andamento, mas a gente sabe que tem muitas pessoas aqui que
batalharam para conseguir isso. E foi por vocês, pessoas presentes
aqui nesta reunião de hoje, que isso aconteceu, porque se não vem o
pedido de vocês, se não vai os nossos pedidos como Vereadores até
os Deputados ou até o governo do Estado, não vai sair o asfalto. Não
vai sair o asfalto, Vereador, como já chegou até aqui.

Primeiramente sobre esta audiência pública, eu gostaria de
dizer que a nossa meta aqui hoje é a SC-108, que liga Anitápolis a
Santa Rosa de Lima, e peço a todos os representantes do povo,
estadual e municipal, que a gente se una para conseguir essa
pavimentação. É muito importante a voz do povo nessas audiências
públicas e gostaria de pedir que mais pessoas fizessem uso da
palavra, dessem o seu depoimento, principalmente quem passa direto
naquela rodovia, para que os Deputados saibam a dificuldade que a
população tem.

Essa rodovia traz um déficit tanto para a agropecuária quanto
para o turismo, sabemos que Anitápolis e Santa Rosa de Lima são
Municípios turísticos e há muita reclamação das pessoas que ali
passam devido a essa estrada. Perdemos também com isso, porque
muitas pessoas deixam de vir por não querer dirigir nessas estradas.
Um exemplo bem claro é Anitápolis, que antes, quando não tinha
estrada asfaltada, quase ninguém visitava o nosso Município, vinham,
mas bem pouco, e depois que saiu o asfalto o fluxo aumentou. E
acredito que vai ser assim também com a pavimentação da 108, que é
algo muito importante.

E nós, em Rio Fortuna, como ficamos no meio do caminho,
ouvimos de muitas pessoas que estão trafegando a pergunta de
quantos quilômetros dá dali a Anitápolis, porque talvez vá por ali para
Florianópolis. Quando a gente fala que são só mais 23 quilômetros de
estrada de chão, eles até pensam: não, já (ininteligível) passar por
aqui, porque até Santa Rosa de Lima já tem asfalto. E por isso muitas
pessoas já estão trafegando por aqui. [Degravadora: Siomara G.

Videira]
E conversando com o Vereador, queria parabenizar vocês dois

também pela iniciativa, eu acho que a gente pode ajudar enquanto
Município, mas eu fui informada - eu tinha essa informação, mas não
sabia certa a quilometragem - que não vão ser 23 quilômetros de
asfalto, vai ser menor, porque o projeto vai passar por outro espaço,
então ainda vai diminuir um pouco a questão da quilometragem, que
facilita mais ainda. Mas nós vamos continuar batalhando, eu estou aqui
representando todos os colegas Vereadores de Rio Fortuna e de toda
nossa região, eu acho que o que podemos fazer é um acordo com o
Prefeito de Santa Rosa de Lima, que se tire uma comissão e eu me
coloco à disposição para correr atrás e irmos a Florianópolis conversar
com o nosso Governador.

Gostaria de reforçar aqui as palavras do Prefeito de Santa
Rosa de Lima no sentido de que saísse daqui hoje uma comissão
formada com esses Deputados que estão aqui, representantes do
povo, com os Vereadores, Prefeitos, para que juntos, com mais força
política, a gente possa ir atrás no Deinfra e nos órgãos competentes
para conseguir essa pavimentação.

Também queria parabenizar o Fábio e o Silvoinei pela
iniciativa junto ao Deputado João Amin, cumprimentar todos os
presentes e dizer que a presença de vocês é muito importante, porque
o nome já diz, é audiência pública, então precisa dos cidadãos
envolvidos para que isso aconteça.

Muito obrigado e boa noite. (Palmas.) Nós somos Vereadores e, como eu falei hoje, no terceiro
mandato e a gente tenta fazer o possível e muitas vezes até o
impossível, mas a gente acha que vai dar certo. Então nós continuamos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado, Vereador Lucas Ribeiro.
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insistindo nessa batalha, acredito no trabalho de vocês como Depu-
tados e o que for definido pelas pessoas que trafegam nesse trajeto
todos os dias, todas as semanas ou mais que uma vez por dia,
principalmente os produtores, quem tem caminhão na estrada, quem
têm os carros ou transporte escolar. Vou ser sincera, eu tive que tomar
um Dramin para chegar aqui porque eu vim de caroneira e se eu viesse
dirigindo seria mais fácil, mas... A nossa estrada de Santa Rosa de
Lima até aqui tem bastantes curvas.

Eu quero me colocar à disposição, não só do Prefeito e de
todas as lideranças, mas à disposição também do povo de Anitápolis.
Também quero cumprimentar a Sheila, presidente do PSB e diretora da
Apae; o Ricardo, que é Secretário de Obras aqui de Anitápolis, grande
parceiro nosso; o Vereador Fábio, que foi um dos proponentes dessa
bela audiência, desse belo público. Isso reforça o nosso trabalho no
Legislativo e dá força para nós buscarmos junto ao governo do
Estado... Também cumprimentar o Vereador Dinda, meu amigo, que
está aqui presente e ao Vereador (ininteligível) de Santa Rosa de Lima,
que nos acompanham e acompanham o nosso trabalho.

Eu sei, por que acompanho nas mídias, que muitos e muitos
acidentes já aconteceram. A gente sabe que tendo o asfalto não vai
evitar isso porque imprudências existem. A gente sabe que isso
depende de consciência e da prudência no trânsito. Mas com asfalto,
eu acredito que vai melhorar. Em nome do Município de Rio Fortuna,
agradeço pela oportunidade de ter podido falar e deixo aqui a colocação
que estou disponível para fazer parte dessa luta, dessa batalha. Eu não
vou desistir daqui.

Eu quero aqui me colocar junto de vocês, povo de Anitápolis e
de Santa Rosa de Lima, para buscar essa rodovia, que é uma demanda
antiga da região. Parabéns a todos e estamos à disposição lá na
Assembleia. (Palmas.)

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

na gravação)... essa audiência, que ajudaram para ela acontecer, ao
pessoal de Anitápolis, ao Alfredo Wagner, Angelina, Rancho Queimado,
São Bonifácio, Águas Mornas, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, Braço
do Norte e São Ludgero, que se empenharam bastante para que a
gente pudesse estar aqui reunidos.

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

obrigada (Inaudível)... o projeto que nós temos aqui é 26 quilômetros
somente. O alerta provocado pela Vereadora é de que o projeto da Engevix,
que temos aqui em mãos, consta como 26 quilômetros de extensão. Com a palavra o senhor Vice-Prefeito de Rio Fortuna, Neri

Vandresen.Representando a Amurel, o Prefeito de São Ludgero, VoInei
Weber, eu o vi chegando, peço que venha fazer parte da mesa, por
favor. Uma salva de palmas. (Palmas.) (Falha na gravação.)

O SR. VICE-PREFEITO NERI VANDRESEN (Rio Fortuna/SC) -
Quero agradecer a vocês Deputados, por virem aos Municípios para
ouvir a população. Acho que este foi o primeiro gesto de grandeza. E
aos Prefeitos de Anitápolis e Santa Rosa de Lima, que de forma direta
eles estão mais ligados, mas eu gostaria de cumprimentar a todos e,
principalmente a vocês, e dizer que Rio Fortuna também está presente
nessa luta. Eu queria que vocês tivessem essa certeza. Fato esse que
a Vereadora Leonete já se pronunciou, o presidente da Câmara está
aqui, a maioria dos Vereadores e lideranças de Rio Fortuna estão todos
aqui presentes.

Passo a palavra ao senhor Lucas Antônio David, da Câmara
de Vereadores de Anitápolis.

O SR. LUCAS ANTÔNIO DAVID - Boa noite a todos.
(Cumprimenta as autoridades da mesa e os demais

presentes).
Hoje estamos dando mais um passo para essa nossa missão

de conquistar esse sonho. E está sendo difícil de realizar esse sonho,
mas hoje, pedindo para as pessoas se fazerem presentes nesta
audiência, muitos desanimados, todos diziam: “Ah, eu vou morrer e não
vou ver esse asfalto.” É o que se ouve aqui em Anitápolis e Santa Rosa
de Lima. Vamos dar uma esperança a esse pessoal nosso, vamos com
vocês, Deputados, com nossos Vereadores, lideranças de nossos
Municípios e dos outros Municípios, vamos nos unir, vamos fazer. Não
para daqui a dez anos, mas vamos encurtar para um ano, dois anos ou
três anos, vamos fazer esse sonho virar realidade.

Quero lembrar a cada um de vocês que já foi dito muito coisa
a respeito dessas estradas e eu não vou repetir nenhuma, porque
todas são verdadeiras. Mas é bom dizer, se nós perguntarmos para as
pessoas mais idosas, vão dizer que isso aqui era uma estrada
histórica, que marcava a histórica ligação do continente com o Sul.
Essa, a ligação por Anitápolis, nós temos a ligação que está sendo
conseguida agora por Grão Pará. Então, são estradas senhores Depu-
tados, Prefeitos e todas as lideranças, que por si só são históricas.
Não vou falar pelo Prefeito de São Ludgero porque ele está aqui, mas
tenho certeza de que todo o Vale do Braço do Norte está presente e
está engajado nesse movimento de vocês.

A nossa agricultura perde muito com isso aí e eu dou um
exemplo, pois há muitos agricultores aqui e eu sou um agricultor-
professor e hoje para o sul havia muitos agricultores feiristas. Eles
compravam direto (incompreensível), talvez por causa desse acesso.
Hoje eles não vêm mais, só um ou dois. Antes, vinham vinte ou trinta
feiristas aqui. E eles pagavam pelo nosso produto o preço pago no
Ceasa. Como exemplo, uma cabeça de repolho que vai para o Ceasa
custa 20 ou 30 centavos. Vendendo aqui para o Sul, nas feiras que
têm por aqui, a gente vende a 60 centavos. É 100% a mais vender
direto.

Não é porque nós já temos asfalto que não vamos lutar por
vocês. Vamos pensar positivo. Acho que nenhum Deputado citou aqui,
se não dá quais são os passos que temos que seguir. Nós não
estamos dizendo que queremos essa obra para amanhã, mas
queremos uma garantia de que nossa região também seja projetada e
é para isso que estamos trabalhando.

Falando dos nossos granjeiros, com essa estrada ruim, daqui
a pouco não será mais viável para firma que compra os nossos frangos.
Nós temos que dar solução. Hoje, vêm caminhões e caminhões aqui...
é um bem para Santa Catarina. Boa noite a todos e até a próxima
oportunidade. (Palmas.)

Dizer mais uma vez, lideranças contem conosco. Nós somos
desse governo, juntos para essa ligação histórica não ficar esquecida.
Um grande abraço.

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

a palavra ao Deputado Estadual Serafim Venzon.O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Passo
a palavra para o Deputado Estadual Cleiton Salvaro. O SR. DEPUTADO ESTADUAL SERAFIM VENZON -

(Cumprimenta as autoridades e os demais presentes)O SR. DEPUTADO ESTADUAL CLEITON SALVARO -
(Cumprimenta as autoridades da mesa e os demais presentes.) Gostaria de Saudar todos os Prefeitos das cidades que estão

de algum modo relacionadas com a SC-108, que é muito longa, começa
em Joinville e termina lá na Praia Grande. E na verdade, há três trajetos
que ainda não foram feitos. Esse aqui, o trajeto de Rancho Queimado a
São João Batista, e lá no sul onde liga Praia Grande com Jacinto
Machado.

Já fiz parte da Comissão de Transportes, junto do meu amigo
Dóia. E hoje não faço mais. Hoje faço parte e estou Presidente da
Comissão de Economia, Minas, Ciência, Tecnologia e Energias da
Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Já foi debatido muito sobre essa rodovia, é uma demanda
antiga, mas quero me colocar junto das lideranças, do Prefeito e da
Comissão de Transportes, com todo o nosso empenho, toda a nossa
Comissão de Tecnologia, Ciência e Economia à disposição da
Comissão, para juntos buscarmos essa rodovia tão importante para o
desenvolvimento dessa região, mas, principalmente para esse povo
trabalhador, para os vários setores daqui que geram economia, geram
riqueza para o nosso Estado e melhorias para o Município de Anitápolis
e toda região.

Eu vim aqui para esta reunião por várias razoes, mais uma
delas, é por sonhar também em ver a SC-108 concluída. Terminando
este trajeto, essa rodovia passa em Brusque, São João Batista, Major
Gercino e passa por aqui. E aqui, com Anitápolis, eu tenho um laço
afetivo de mais tempo. Para quem é daqui - (Cita pessoas do lugar-

Ininteligível) - Ele é meu primo-irmão, por conta disso, eu conheço
Anitápolis há muito tempo e, como médico, tive oportunidade de
conhecer várias famílias, inclusive o seu Leonardo Fernandes, que foi
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meu paciente, faz muito tempo. Ele faleceu recentemente, mas só para
dizer da proximidade afetiva que temos aqui com Anitápolis e várias
vezes passei aqui pela rodovia, principalmente entre a 282 e Anitápolis.

de Lima, que tem desgastes com seus automóveis. Este ano nós
ficamos quase duas semanas sem aula, por causa das chuvas, de
desmoronamento, de perigo de cair à grota, enfim. Venho também em
nome de toda a escola, que isso se dê início rapidamente, eu já estou
saindo da escola, mas tem muitos jovens e as crianças que estão
vindo, então que seja melhor para todo mundo. Muito obrigada.
(Palmas.)

Hoje, passando ainda por ali, ao entardecer, dava para
imaginar a estrada pronta, serpenteando o riacho, por onde se vê as
casas bonitas, caprichadas, os jardins no entorno das casas, eu
pensei, só falta mesmo o Papai Noel para fazer uma fotografia, uma
imagem encantada. Essa região bonita, com pessoas caprichosas, tal
como dissemos aqui, produtores que vendem leite, frangos, suínos,
(ininteligível) aqui na região de Santa Rosa, de Rio Fortuna, de Braço do
Norte, que interligam essa região e então a gente imagina essa rodovia
pronta, que vai ficar a continuidade do paraíso que a gente conhece
aqui, com as pessoas que são caprichosas, (ininteligível) fazer aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o Deputado Estadual Dóia Guglielmi.

O SR. DEPUTADO ESTADUAL DÓIA GUGLIELMI - Quero nesta
noite saudar a todos. (Cumprimenta os componentes da mesa e os

demais presentes)
Agradecer, nosso Presidente João Amin, a sensibilidade de

vocês da Comissão de prontamente atender este apelo, este senti-
mento por esta comunidade e estar aqui hoje para que a audiência
pública aconteça.

Então, eu insisto, eu acredito que essa rodovia que está para
ser executada, ela está bem próxima, não para o ano que vem, porque
nós estamos - todos nós Deputados que estão aqui, desde o Amin,
vocês conhecem o pai do João Amin, este jovem, corajoso e muito
eficiente, como é o Cleiton Salvaro, como é o Dóia, como é o Zé Nei
Ascari, que é da região, Deputado Estadual de tanto tempo. Com eles,
nós vamos nos empenhar para ver essa rodovia pronta. Mas não
começada no ano que vem, pois ano que vem tem eleição e se
dissermos que ela estará no Orçamento do ano que vem, não será
verdade, pois isso é impossível. No final do ano que vem trocamos de
Governador. Então, é evidente que trocando o Governador, e ele já sabe
que termina o mandato no final do ano que vem, e não há como ele
incluir diretamente no Orçamento para começar a rodovia.

Não quero ser repetitivo, quero ser rápido... Os nossos
colegas Deputados que já saíram, tanto o Cleiton quanto o Zé Nei,
certamente tiveram outros compromissos. Tenho dito, João Amin, em
outras audiências públicas que nós temos feitos e com muito sucesso,
o parlamento catarinense hoje é representado pelo sul de Santa
Catarina por 25%. Nós somos em 10 Deputados e ainda conosco está
sempre o Serafim Venzon, o João Amin, então olha o número de parla-
mentares que nós temos no sul. Isso faz com que nós tenhamos uma
força muito maior de buscar o atendimento no pleito (ininteligível). Nós
temos o nosso Vice-Governador que também é do sul de Santa Catarina
e entre tantas outras pessoas influentes no governo do Estado.Mas, de todas as rodovias, de todos os trechos que nós

temos para fazer em Santa Catarina, eu acredito que este é o mais
próximo. Se a gente contar de Rancho Queimado a Major, importante é,
mas não tem projeto. Tem uma rodovia de Brusque (ininteligível), que é
onde moro, é importante, mas não tem nem projeto. A rodovia entre
Petrolândia e a 282 é importante? E. Mas também ainda não tem nem
projeto. Então, de todas as rodovias que nós estamos imaginando fazer
nos próximos cinco anos, seis anos, essa aqui é a que está mais
perto, porque nós já sabemos exatamente o que precisa ser feito, tem
o projeto técnico e, por isso, sabemos[Degravadora: Cláudia Fernandes

de Souza.][Leiturista: Dulce M da Costa Faria.] que custa R$ 68
milhões, R$ 70 milhões, e onde nós vamos colocar? Nós vamos
colocar ou no orçamento para sair de um financiamento, ou nós vamos
colocar... nós aprovamos, o Deputado (ininteligível), que está circulando
aqui, mas o Dóia, o Amin nós estamos lembrados que nós votamos
este ano o projeto das (ininteligível). Dentro desse projeto, podemos
estar criando agora, no ano que vem um programa de pedagiamento de
estradas de algumas rodovias. Nesse programa vai estar previsto que à
medida que vão cobrando pedágio daqui e de lá do trajeto... vai se
fazendo alguns trajetos.

O Zé Nei colocou duas proposições. A primeira, é que se faça
uma comissão para que a gente tenha uma representação efetiva junto
ao governo do Estado. A segunda, é que nós, os Deputados, tenhamos
que colocar uma emenda parlamentar para 2018. Quem lembra o ano
passado, agosto se não me falha a memória, nós estivemos em Braço
do Norte e entre, Prefeito, as quatro prioridades está o asfaltamento
desta rodovia, que está realmente no orçamento de 2017 e 2018.
Embora, a rubrica está lá com valor, que não interessa para nós neste
momento, mas o importante é que está aberto no orçamento para que
possa trabalhar. Nós temos que usar a influência política e ter uma
audiência com o Governador para que nós sejamos contemplados, no
(ininteligível) que está vindo, já está encerrando o sexto, e com certeza
este é o momento de nós irmos (ininteligível) com compromisso dessa
rodovia poder ser asfaltada.

Já ouvimos todas as demandas e nossa obrigação,
Deputado, é vir aqui ouvir o sentimento da comunidade. É isso que nós
viemos fazer. Tenham certeza que vocês podem contar conosco, com
todos os parlamentares do sul. Tenho dito em algumas das reuniões, e
é verdadeiro Prefeito Laudir, o ditado popular muito antigo que quando
uma pessoa mente é apenas uma mentira, quando várias pessoas
contam a mesma mentira ela torna-se verdade; quando uma pessoa
apenas sonha é um sonho, mas quando nós todos sonhamos juntos se
torna realidade.

Então esta rodovia tem duas chances, que é de colocarmos
(ininteligível), ou colocarmos num programa das (ininteligível).
Justamente pela importância que tem esta rodovia, que interliga
regiões produtivas importantes, que compõem a toda região serrana.
Vai passar pela BR-282 (ininteligível), com todo o vale do Braço do
Norte, todas essas regiões produtivas (ininteligível) muito importantes.

Então este é o momento de estarmos abraçados juntos com
vocês, por isso a audiência pública... Do fortalecimento de cada um de
vocês em busca do benefício da sua região e aqui a importância deste
asfaltamento da SC-108, que compreende a Santa Rosa de Lima a
nossa Anitápolis. Contem conosco, um abraço, estamos juntos!
(Palmas.)

Por isso, eu queria colocar a vocês que estou associado aqui,
com este Deputado. Cumprimento mais uma vez a Comissão de
Transportes e Desenvolvimento Urbano, que tem feito inúmeras
(ininteligível) dentro desta reunião. Vocês podem estar certos, o ano
que vem não, e vocês não vão deixar nós mentir, porque no ano que
vem tem eleição. Esta rodovia está muito próxima, se deus quiser, e
nós vamos sim ver esta rodovia e continuar esse belo paraíso que
vocês já estão fazendo graças ao (ininteligível). Meus parabéns! É uma
alegria encontrar vocês aqui. Muito Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o Cláudio (ininteligível), representando (ininteligível).

O SR. CLÁUDIO - Boa noite a todos. (Cumprimenta os

componentes da mesa e os demais presentes)
Só a fala da Larissa, a jovem aqui, já justifica toda a impor-

tância desta obra para a região. Sou do Município de São Martinho,
represento uma comissão informal, que surgiu da necessidade que nós
vimos e sentimos em buscar o asfaltamento que interliga os Municípios
de São Martinho, São Bonifácio e também neste contexto Rio Fortuna.
Nós começamos há dois anos de uma forma muito simples, em
encontros de 6 pessoas, 7 pessoas. Tivemos o último encontro no dia
20, com a participação do Prefeito Ricardo de São Bonifácio, o pessoal
de Rio Fortuna esteve também, o pessoal de São Martinho, o Prefeito,
o Vice, os Vereadores, em uma reunião muito importante, com
aproximadamente 70 pessoas. Ontem, começamos também a buscar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra a estudante Larissa da Silva dos Santos, que está em horário
de aula e pediu para fazer o uso da palavra, já que vai ter que voltar.
Merece antes da fala uma salva de palmas. (Palmas.)

LARISSA DA SILVA DOS SANTOS - Boa noite a todos.
Sou representante da Escola Altino Flores, venho através

deste pronunciar alguns problemas (ininteligível).
Acho injusto com toda população, sendo que esta rodovia foi

uma das primeiras que ligou Santa Catarina à Capital. Venho por meio
dos estudantes e trabalhadores que saem de Anitápolis à Santa Rosa
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sim, a concretizar esta obra que é importante para nossa região. Quero
parabenizar os Vereadores que encabeçam esta ação. Quando vocês
falaram no início eu vi o que a gente começava (ininteligível).

A questão ambiental, nós temos um projeto muito importante
de desenvolvimento sustentável na nossa região, que (ininteligível).
Esta semana vai ter um seminário estadual de (ininteligível), uma
referência no Brasil e nós temos isso aqui na nossa região. Então são
valores imensuráveis, que não são vistos e que devem ser ditos. O
turismo é outro ponto importante. Eu tenho uma pousada, também
trabalho com turismo, e sinto a necessidade urgente deste trajeto para
nossa região.

Não tenho vínculo partidário nenhum, sou (ininteligível), sou
professor, sou músico... a gente trabalha, luta. Quero dizer para este
pessoal que se nós não fizermos, não nos engajarmos, as coisas não
vão acontecer. Quero dizer para os Vereadores, para a população de
Anitápolis, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna que a nossa comissão,
mesmo que simples, pequena e informal, é parceira de vocês. Se vocês
precisarem da gente, estamos juntos, como tenho a certeza que se nós
de São Martinho, São Bonifácio, Rio Fortuna precisarmos de vocês
tenho certeza que vocês estarão conosco. Até por que não estamos
pedindo nada para nós, mas para a nossa região. Queremos o
desenvolvimento para nós aqui.

Iniciamos hoje a audiência pública com uma apresentação
cultural artística do coral, que são as vozes e as vozes juntas tem uma
grande força. Que as vozes do nosso coral façam que chegue até o
governo do Estado o que hoje nós estamos aqui aclamando e
querendo.

Muito legal, parabéns, onde se tem arte e cultura se vai
longe. Obrigado. (Palmas.)Certamente nós vamos entrar em contato também... nós

precisamos aproximar a conversa com os Deputados, como a gente já
tem feito, já tem procurado o Deinfra também. Hoje, temos o apoio dos
Prefeitos, dos Vereadores que estavam presentes conosco na
comunidade de Rio Sete, também da (ininteligível) com o Ricardo, a
gente tem conversado. Acho que é uma questão sim, de estarmos
interligando a nossa região, desenvolvendo a região sul, formando um
corredor de desenvolvimento. Parabéns senhores pela ação e como o
pessoal falou aqui que não podemos desanimar e desistir, pois
depende de nós! Muito Obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o Prefeito de São Bonifácio, Ricardo de Souza.

O SR. PREFEITO RICARDO DE SOUZA (São Bonifácio/SC) -
Boa noite. (Cumprimenta os componentes da mesa e os demais

presentes)
Assim como Anitápolis e Santa Rosa de Lima, nós de São

Bonifácio temos o mesmo problema... [Estagiária-Revisora: Bruna Maria

Scalco] [Taquígrafa-Leiturista: Sabrina Schmitz.]a questão de São
Bonifácio e São Martinho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Com a
palavra o diretor executivo da Amurel, Celso Heidemann.

A gente vive uma situação, enquanto Município, em que nós
estamos mantendo as estradas municipais e a SC, estradas que
trazem de volta para a gente uma vida econômica, porque é assim: hoje
nós estamos considerando como fim de linha Santa Rosa do Sul para o
norte e fim de linha São Martinho do Sul para o norte; e do norte para o
sul, Anitápolis a São Bonifácio.

O SR. CELSO HEIDEMANN - (Cumprimenta os componentes

da mesa e os demais presentes)
Estou aqui não como representante da Amurel, mas como ex-

Prefeito de Santa Rosa de Lima. Na realidade, falou-se aqui muito da
história e em 1930, Deputado, houve nesse percurso contra o livro
“Tombados e esquecidos”, que a Revolução de 1930 teve uma centena
de caminhões que passaram na estrada de Santa Rosa de Lima a
Anitápolis (ininteligível), ou seja, a única ligação do sul com a Capital do
Estado, isso tem que ser registrado. Muitas mortes ocorreram,
Deputado, eu perdi amigos, não por alta velocidade na estrada de
Santa Rosa de Lima a Anitápolis, mas porque houve desbarrancamento
(ininteligível), isso certamente não teria acontecido se nós tivéssemos
um asfalto. Veja só a importância da ligação das duas cidades.
Teríamos ainda amigos nossos, no meio de nós hoje, lutando por esta
rodovia.

E isso interfere demais na vida da gente, interfere na vida dos
nossos jovens, e acho que Anitápolis também está nessa situação.
Linha de ônibus não se tem, quem tem que estudar em Florianópolis
acaba saindo daqui e indo morar lá e não retorna mais para o seu
Município, e nós não temos uma linha que permita as pessoas saírem
daqui nem que seja cedo da manhã. O que se tem hoje é porque as
Prefeituras, ao custo de um recurso seu, mantêm e tentam fazer isso
para que a juventude permaneça aqui.

Então nós estamos buscando desenvolver a nossa região e
essas duas ligações são importantes, não só essas duas, porque é
uma ligação entre os Municípios também, tanto é que em São
Bonifácio, em Anitápolis e em Rancho Queimado a gente fez um
trabalho em conjunto e estamos reabrindo a Serra da Garganta, para
que possa ocorrer um fluxo de turismo entre a gente que encurte essa
distância, para nós não ficarmos tão isolados assim. Bom, é uma
ligação importante, porque liga o Estado, não são apenas os dois
Municípios. No momento nós falávamos aqui que vai acabar com o pó
como vai acabar com a lama, vai atrair a economia para o Município,
nos trazer de volta ao eixo comercial. Isso é o mais importante para a
gente, o fluxo dentro dos Municípios.

Quero dar o testemunho, como ex-Prefeito, aqui se encontra o
Saulo também como ex-Prefeito de Anitápolis, do momento que nós
recebemos a ligação asfáltica de Santa Rosa de Lima a Rio Fortuna e
Anitápolis a Rancho Queimado, houve um grande avanço, um
aceleramento no desenvolvimento dessas cidades. Precisamos da
ligação entre Santa Rosa de Lima e Anitápolis com muita urgência,
porque existe um (ininteligível) nesse trecho, tem pessoas que estão no
meio, amigos que eu ouvi aqui, que moram ao longo do trecho, que não
tem oportunidade de desenvolver sua propriedade no turismo, na
indústria, enfim, nas diversas áreas que tem potencial muito grande. Uma das proposições que a gente poderia fazer, para que se

possa dar os encaminhamentos, é assim: a gente sabe que existe a
necessidade de um trabalho preparatório nessas estradas, e isso tem
que ser feito antes de se iniciar as obras. Então a gente sugeriria, no
caso, que já fosse iniciado esse tipo de trabalho, para que a gente não
perca tempo depois: ah, vamos fazer agora. Então, por exemplo, temos
que fazer o estudo de impacto ambiental, que é um exemplo do que
terá que ser feito. Então, que se faça isso antes. A questão das
indenizações, nas nossas conversas nós estamos buscando isso, que
os Municípios já façam uma pré-conversa com os proprietários, para ver
quem pode vender o terreno e quem não pode, e quem quer
indenização. Se não houver jeito, que já se procure, porque desviar o
recurso eu acho muito difícil, porque tanto vocês quanto nós já temos o
projeto pronto.

Então meu apelo como ex-Prefeito de Santa Rosa de Lima,
como morador, faço o registro. Vamos nos unir independente de sigla
partidária de qualquer um de nós, estamos acima dos partidos. Nós
precisamos nos unir, Prefeito Laudir, Prefeito Salésio... uma
reivindicação que é história e a história está nos pedindo isso. Que a
gente se una e lutamos juntos para que a gente consiga este grande
feito que é a ligação asfáltica. Parabéns Deputado, parabéns aos
propositores, parabéns Anitápolis e a todos os participantes! Ninguém
precisava falar nada, só a quantidade de autoridades que aqui tem já é
o suficiente para dizer “Valeu a pena esta luta aqui em Anitápolis”
Estamos juntos nesta luta e contem comigo (ininteligível). (Palmas.)

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

O SR. NELSON BEPPLER - Boa Noite. Isso nada mais é do que o pagamento de uma dívida que o
Estado tem com os Municípios, por ter tirado de nós o fluxo que a
gente tinha na década em que não existia a BR 101, quando os dois
Municípios recebiam todo esse transporte.

Sou professor de Anitápolis e gostaria de na minha fala
chamar atenção para um fator que ainda não foi citado, que é o fator
social e ambiental, que não foi discutido. Neste trecho, de Anitápolis e
Santa Rosa de Lima, têm vários cidadãos que são pequenos
agricultores, pessoas que trabalham que fazem parte também de Santa
Catarina.

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

Obrigado, Prefeito.
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Eu faço, a pedido do Prefeito de Santa Rosa de Lima, o
anúncio do 8º Seminário Estadual de Agroecologia, que irá acontecer no
dia 26 e 27 de outubro em Santa Rosa de Lima, a capital catarinense
da agroecologia. Então todos estão convidados pelo Prefeito Salésio
Wiemes, com diversas entidades e uma programação bem rica.

doze metros de largura - e não é diferente das barranqueiras que nós
temos em outros pontos. Mas a determinação, a força de vontade, a
dedicação e o empenho fez com que se mudasse a realidade, porque
nós temos que dar a oportunidade para o homem do campo fazer a
sucessão na sua propriedade, para manter a história, para fazer com
que aquele povo não suma do mapa, para que não haja evasão e vá
todo mundo para a cidade para ter um inchaço na área urbana, porque
nós precisamos do alimento e o alimento não se produz dentro do
escritório, alimento se produz na área rural.

Passo a palavra para a senhora Regiane de Farias,
administradora.

A SRA. REGIANE DE FARIAS - Boa noite a todos,
cumprimento as autoridades da mesa.

A gente já falou muito, a gente sabe da importância que essa
estrada tem, pois transitamos quase que diariamente de Santa Rosa
do Sul até Anitápolis, e agora há pouco tempo nós pegamos a licitação
da Cachoeira da Usina, que é um ponto turístico do Município, e junto
com a administração municipal nós estamos revitalizando aquele lugar,
pois essa estrada estava abandonada há algum tempo.

Um cidadão falou aqui que os turistas vinham de São Ludgero, a
grande maioria deles. E hoje não vêm mais mesmo, porque é mais fácil
subir a Serra do Rio do Rastro para ir lá em Urubici, é mais fácil ir ao Ceasa
buscar pelo mesmo preço que se compra aqui, ir lá e desprestigiar esse
povo. É a lei da oferta e da procura, é a lei do preço, é a lei da facilidade; e a
facilidade não foi feita aqui para esse povo aqui.

O que essa estrada pode fazer pelo Município de Anitápolis é
muito importante. Não só por Anitápolis, mas por toda a região da
Amurel, porque essa rodovia vai chamar muito mais turistas, mais
pessoas vão circular pelos nossos Municípios. Nós podemos fazer um
porteiro da Encostas da Serra. Como o Deputado que já se retirou
falou, nosso Município é encantador, é um paraíso. E qual é o futuro do
nosso Município? É o turismo, é a agricultura familiar, e os nossos
jovens têm que ter noção de que o turismo traz muito emprego, traz
desenvolvimento.

Nós pavimentamos mais de setenta ruas na nossa cidade,
drenamos onde a água chegava na altura da janela, onde diziam que
era um problema antigo e que não dava para resolver. Mas se o
problema é antigo, tem que ser resolvido, já está na hora, porque o
próprio tempo já disse que isso tinha que ser feito. Nós fizemos isso, e
muitos diziam que drenagem não dá voto, que enterrar tubo não dá
voto. Deu tanto voto que deu uma desgraça nas urnas e nós fomos
para a reeleição e recebemos quase 80% dos votos. Mas por quê?
Porque nós nos unimos e trabalhamos com a ideologia de fazer gestão
para 100% das pessoas, não só para aquelas que votaram em nós,
não só naquelas do meu partido. O meu partido é o das boas ações. As
letras que me deram a oportunidade, os números que me deram a
oportunidade de concorrer à eleição é o PMDB, mas eu quero dizer aqui
aos meus amigos Deputados, que eu não desprestigiei, não
desrespeitei e fui muito bem agraciado por todos os Deputados de
Santa Catarina, porque eu entendo que é o meu direito, é a minha
obrigação visitar cada gabinete dos representantes do nosso Estado, e
fui agraciado por vários deles, inclusive por alguns que não são da
nossa região.

A gente está vendo São Martinho, que está crescendo muito
com o turismo, e nós temos que ter esta ideia de que se esses
Municípios crescerem e se desenvolverem com o turismo, com
agricultura familiar e com o agroecológico, não vai ter espaço para uma
mineradora se instalar aqui; não vai ter espaço para uma fosfateira se
instalar aqui, para que nós não tenhamos outro impacto igual ao de
Mariana, que não vai atingir apenas o nosso Município, mas toda a
região da Amurel.

Então gostaria de pedir a atenção do Deputado e das auto-
ridades que estão aqui para que seja tomada uma providência e que
essa providência seja rápida, porque os nossos Municípios precisam
disso, antes que as grandes empresas tomem uma atitude referente à
fosfateira.

Nunca na história de São Ludgero houve tantos recursos,
Dóia, e você foi um que me ajudou; o Zé Nei estava aqui, e muitos
outros Deputados. O Venzon, pouco visitei, talvez uma falha minha,
mas eu bati em todas as portas de Secretarias de Estado e dos Depu-
tados Estaduais, dos Deputados Federais, Ministros de governo
federal, porque vieram tantos recursos que nós revolucionamos a
nossa cidade, independentemente da cor da bandeira do partido, a qual
enrolamos no dia seguinte e colocamos última gaveta.

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

obrigado, Regiane.
Passo a palavra ao Prefeito de São Ludgero, VoInei Weber.
O SR. PREFEITO VOLNEI WEBER (São Ludgero/SC) - Muito

bem, boa noite a todos. (Cumprimenta os integrantes da mesa e os

demais presentes.)
Mas nós fomos agraciados por recursos; recursos esses que

são direito de cada cidadão, que é o direito do nosso Município, e nós
temos a obrigação e ir lá buscar, mesmo na crise, mesmo sendo difícil.
Em 2016, mesmo na crise, muitos desanimaram e eu sempre dizia: se
o governo tem menos dinheiro por causa da crise, mesmo aquele
pouco que tem lá é de direito nosso, e eu não me cansei, e buscamos.
Como alguns não assinaram nenhum convênio, nós assinamos na
última hora doze convênios na ADR de Braço do Norte, que é outro
canteiro de obras, e hoje já estamos levando pavimento para a área
rural. Estamos com um projeto para acabar com o pavimento na área
urbana, encerrar, e hoje eu tenho a felicidade de dizer para vocês que
hoje assinamos um convênio com o governo do Estado, de RS 700 mil,
para pavimentar 3,4 quilômetros de área rural, onde tem a parceria do
Município para fazer sub-base e base. E vamos realizar esse serviço.

Quero dizer que é uma felicidade muito grande poder estar
aqui neste momento, mesmo errando o caminho por falta de
sinalização nesta estrada, mesmo furando o pneu no dia de hoje. Mas
quero dizer que não me arrependo de estar aqui e sempre que precisar
estarei à disposição.

Quero colocar para vocês que em 2012 ocorreu uma eleição
em São Ludgero para Vereador. Eu não queria ser candidato a Prefeito,
mas aceitei às 11h da noite do último dia. Ganhamos a eleição, não
derrotamos ninguém, mas eu tive uma quantidade um pouco a mais de
votos nas urnas e a diferença foi de 1%. Apertado, mas nós fizemos do
nosso Município uma diferença. Tratamos, na área rural, do
alargamento das estradas, estouramos pedras, mudamos traçados,
concretamos subidas que eram muito difíceis, porque os insumos
vinham para os nossos aviários e granjas, que ficam a dois mil, três mil
quilômetros de distância; o milho e a soja, a dois, três quilômetros de
distância da propriedade, tinham que ser baldeados esses produtos,
porque lá não chegava o transporte grande, e aí nós íamos de trator, de
“mercedinha”, de caminhão pequeno. E isso não é mais permitido nos
dias de hoje, por que as nossas estradas continuavam a ser as
estradas do antigo carro de boi, da charrete e do Fusca.

Mas por que eu falo isso? Para resumir: nós temos que unir
as forças. Lá nós unimos forças, não desanimamos, pois sabemos que
lutando se consegue. É isso o que eu quero dizer, tem que ter sangue
na veia, tem que fazer com que, realmente, através das nossas
solicitações, através dos nossos pedidos e através da nossa luta, as
coisas aconteçam, porque nós não podemos desanimar, nós temos
que manter o pé firme mesmo, botar uma bota com garra alta e firmar o
pé, porque isso é uma coisa certa.

E nós entendemos que isso não poderia mais ser permitido,
mas também se entendia de outro jeito, porque nós íamos conversar
com os agricultores e eles diziam que o Prefeito e tal diziam que não
adiantava lajear isso, porque não funciona alargar a estrada.

Parabéns João Amin, parabéns para a comunidade aqui
presente, por sair de casa e vim aqui se dedicar para a melhoria da
qualidade de vida, para o desenvolvimento, fazer com que essas
estradas transportem, realmente com qualidade, os nossos produtos,
que dê segurança aos motoristas, dê segurança ao transporte escolar,
onde é transportado a nossa maior riqueza, que são as nossas
crianças.

Hoje eu quero dizer para vocês que nós alargamos as
estradas. Hoje nós temos mínimos trechos, bem no interior, que estão
iguais a essa que eu passei agora, e são alargadas com dez metros,
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Então eu penso que nós temos que lutar em nome da
Amurel, em nome do Prefeito e em nome das lideranças, e eu estou me
incluindo dentro delas e vou batalhar pela pavimentação de Santa Rosa
a Anitápolis, fazendo ter mais dignidade essas famílias e as pessoas
que transitam e aqui moram.

Rio Fortuna. Hoje à tarde recebi telefonemas de todos os Prefeitos que
compõe nossa ADR, Braço do Norte, Grão Pará, São Martinho e
Armazém, foram os Prefeitos que não puderam estar presentes,
justificando a ausência, mas que pudéssemos aqui expressar nosso
sentimento em nome de todos.

Salésio, força; Valdir, força, com certeza, estamos juntos
nessa guerra. E aos nossos Deputados, parabéns.

Sabemos da importância que tem essa rodovia para todos
nós. Não quero me ater aqui, Deputado, não é questão dos motivos
que nos traz aqui. Acho que todos que me antecederam aqui foram
muito felizes nas suas falas, temos argumentos de sobra para que
tenhamos essa rodovia pavimentada.

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

Obrigado, Prefeito.
Passo a palavra VoInei Luiz Heidemann, vice-coordenador-

geral da Agreco, Associação dos Agricultores Ecológicos das Encostas
da Serra Geral.

Talvez todos aqui falaram qual a razão, mas realmente o que
toca e o que nos faz refletir às vezes, e trabalhar nessa função pública,
acho que foram os depoimentos aqui da Regiane e da Larissa. Talvez
só o depoimento de vocês duas, já teríamos aqui, sem dúvida
nenhuma, razão para brigar ainda mais, para lutar ainda mais, pela
pavimentação desse trecho que é da Rodovia SC-108, Anitápolis e
Santa Rosa de Lima.

O SR. VOLNEI LUIZ HEIDEMANN - Quando se fala em turismo
- porque se falou em turismo também -, a nossa especificidade aqui,
principalmente nesses dois Municípios, parte do turismo, de receber o
turista em casa, conviver com agricultura familiar. É diferente da Serra,
é diferente do turismo rural. Isso em crescido, isso tem trazido
oportunidades.

Aqui quero me solidarizar com os Prefeitos, porque sabem
das dificuldades que temos de fazer a manutenção desses trechos não
pavimentados. Ao Prefeito Ricardo, que colocava essa dificuldade aqui,
é a dificuldade que temos na nossa ADR, dificuldades que tem todas
as ADRs. Sabemos que o Deinfra, infelizmente, não compreende e não
faz mais aquele serviço que fazia há anos atrás, quando era o antigo
DR. Realmente se não é a parceria entre os Municípios, o consenso e a
boa vontade dos Prefeitos, de fazer essa manutenção e ajudar, e
sabemos que é responsabilidade do Estado de fazer a manutenção
desses trechos, mas realmente teríamos outras dificuldades.

Eu também estou aqui falando como diretor de escola básica do
Estado, a única que tem em Santa Rosa de Lima, e tem professores e
alunos aqui nos acompanhando. E essa questão perpassou por várias falas,
um pouco da estratégia. O ex-prefeito Celso falou uma pouco da história, de
que ainda conheceu as pessoas que abriram à picareta a estrada aqui. Não
é possível que nos dias de hoje - e todos temos que nos unir nesse sentido -
isso ainda demore muito, porque isso precisa ter prioridade; prioridade
absoluta, porque ninguém me convence, quando eu pego uma estrada para
o oeste de Santa Catarina, viajo meia hora e não encontro um carro, que a
visibilidade daqui não pode ser explicada porque tem pouco movimento,
porque mora pouca gente.

Por isso, me coloca a disposição e hoje estou aqui, como
Secretário Regional da ADR de Braço do Norte. Quero dizer, Deputado,
que antes disso, sou cidadão também e todos estamos de passagem.
Assim como os Deputados, Prefeitos, Vereadores estão de passagem,
eu também estou. Sou Vereador licenciado do Município de Braço do
Norte, estou hoje como Secretário, mas quero falar aqui como cidadão
e quero me colocar junto nessa luta, porque temos uma característica
muito forte no Estado de Santa Catarina e principalmente na nossa
região, que é o agronegócio, agricultura familiar.

Não dá para entender, o governo tem que colocar o olho aqui, dar
importância, porque os nossos itens da Agreco, da produção da Cooperativa,
já tiveram que ser reduzidos, porque não tem como transportar os produtos
perecíveis, e a Capital não fica longe, são apenas 120 quilômetros. E todo o
litoral, de Criciúma, Araranguá até Blumenau, nós estamos todos aí num raio
de no máximo 150 quilômetros. Como que a nossa mercadoria perecível não
pode chegar? E nós tínhamos mais de cem itens, e hoje nós trabalhamos
com trinta itens, no máximo, porque é inviável. O custo do transporte, vocês
sabem, ele duplica em uma estrada de chão, e isso, quando cai nas costas
de cinquenta, sessenta, setenta associados de uma cooperativa da
agricultura familiar, que muitas vezes não dá para tirar, contribui com 1% da
produção para fazer uma arrecadaçãozinha de [Taquígrafo-Revisor: Eduardo

Delvalhas dos Santos] [Taquígrafa-Leiturista: Sibelli D’Agostini]R$ 10 mil
para manter a entidade, como que vou bancar para esse tipo de
(ininteligível). Eu tenho que parabenizar os Deputados que tiveram a sensibi-
lidade, as pessoas que tiveram a iniciativa. Para de fato, junto com as
entidades, junto conosco, colocar a mão e nessa estratégia pensar um
pouco maior.

Acho que a rodovia nas condições que ela está, a primeira
atividade prejudicada, sem dúvida nenhuma, é nossa agricultura
familiar. Temos hoje um grande nicho de mercado, que é o turismo, e
nós temos toda a potencialidade para explorar isso aqui na nossa
região. Não está sendo explorado, na verdade não explorávamos nada,
éramos cegos em relação a isso. Hoje nós vemos que cada vez mais
as pessoas se preocupam com a qualidade de vida, cada vez viajam
mais, querem conhecer novos lugares e as pessoas querem conhecer
lugares como os nossos aqui, com toda essa paisagem.

O Prefeito Salesio reforçou o convite para o seminário da
agroecologia. Temos hoje Santa Rosa, que é considerada a capital da
agroecologia, é isso que as pessoas procuram. Saem dos grandes
centros para vir a regiões como a nossa, para ter um contato com a
natureza. Então sem dúvida nenhuma a pavimentação da SC-108 nos
traz vários benefícios e é por isso que nossa região, a região do Vale de
Braço do Norte está aqui muito bem representada, dentre as seis
maiores prioridades que temos na BR de Braço do Norte, elencadas e
já enviadas em documento para o governo do Estado, que foi aprovado
pelo Conselho de Desenvolvimento Regional. Das seis, essas duas
estão entre elas, Prefeito, que são a pavimentação da SC-435 de São
Martinho e São Bonifácio, e de Anitápolis a Santa Rosa de Lima.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Para
finalizar, senhor VoInei.

O SR. VOLNEI LUIZ HEIDEMANN - Vou finalizar então.
Quando subimos a serra gaúcha, de lá pra cá, vemos a mudança que
ocorreu nos últimos anos, porque conheci isso lá também. Isso está
vindo para cá, Rio do Rastro, Corvo Branco, toda essa ligação, Prefeito
de São Bonifácio também falou, cruzamento de Municípios, isso precisa
acontecer, vai trazer vitalidade para essa região. Não é um investimento
tão grande para um governo, para nós é. Não somos muito, mas temos
direito. Quando fazemos uma consulta na cidade, levamos dinheiro
daqui pra lá, como que não pode pedir volta, quem tem que trazer de
volta é o governo.

Agora quero só reforçar aqui a fala do Deputado Zé Nei, que
foi muito feliz, não podemos vir aqui e vender sonhos e ilusões. Temos
dificuldades, talvez, com recurso próprio o Estado não irá conseguir,
fazer e executar essa obra. Mas temos sim o compromisso dentro
dessa comissão, que tenho certeza que irá se formar aqui, de nós
trabalharmos. Sabemos que a força política é muito importante, mas a
força da população e da sociedade organizada é mais ainda.

Muito obrigado pelo espaço, parabéns ao João Amin.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) -
Obrigado, VoInei Luiz Heidemann.

Com a palavra o senhor Ricardo Medeiros, secretário da ADR
de Braço do Norte.

E é por isso que quero parabenizar vocês por estarem aqui
hoje, numa segunda-feira, se propuseram a sair de suas casas para
estar aqui discutindo, debatendo esse assunto. Como falei, antes de
ser Secretário eu sou cidadão, e sabemos que o poder vem do povo e é
por isso que vocês engajados nessa luta, sem dúvida nenhuma, tenho
certeza que iremos sensibilizar o nosso governo, nosso Governador e
nós teremos sim essa obra executada, que trará tantos benefícios e

SR. RICARDO MEDEIROS - Boa noite a todos. (Cumprimenta

os integrantes da mesa e demais presentes).
Quero aqui, Deputado, falar com muita vontade em nome dos

Municípios da nossa regional, que são sete. Temos aqui o Prefeito
VoInei, inclusive já se manifestou, o Vice-Prefeito, Neri Vandresen de
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melhorará muito a qualidade vida de todos os cidadãos que fazem
parte dessa região.

E lamentar, não poderia sair daqui quase 22h sem lamentar,
não é querer menosprezar a Secretaria Regional, nem o representante
da infraestrutura. Já estivemos há dois anos três vezes no Deinfra e
aquele buraco continua lá (ininteligível). Daqui a pouco vai cair e vai ter
um desastre lá. No Deinfra tem dinheiro, já anunciaram licitação. Não
posso sair daqui às 22h, de Anitápolis, sem ter essa primeira
reclamação a fazer. Três vezes lá, duas audiências públicas, uma sobre
o buraco, o Laudir não era nem Prefeito ainda e nós já estávamos
brigando por aquilo lá. Eu não sou da região, diferente do Dóia, do Zé
Nei, do Cleiton, que estavam aqui. Eu e o Venzon não somos daqui,
mas não somos Deputados de Florianópolis, nem de Brusque, somos
Deputados de Santa Catarina. Temos que cobrar, como Vereador tem
que cobrar do Prefeito.

Muito obrigado pela oportunidade, parabéns a todos pela
iniciativa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Muito
obrigado Secretário Regional, Ricardo Medeiros.

Com a palavra o senhor Evandro João dos Santos, diretor de
projetos e capacitação, neste ato representando o Secretário de
Infraestrutura de Santa Catarina.

O SR. EVANDRO JOÃO DOS SANTOS - (Cumprimenta todos os

integrantes da mesa e demais presentes).
Estou vendo aqui três pontos importantes, como colocou o

Prefeito de Santa Rosa de Lima, o José Nei que já saiu, o seu Laudir.
Três pontos que vimos aqui o projeto concluído. O orçamento do
governo... como diz o Dóia, já está no orçamento do governo do Estado,
é importante, a rubrica está ali, e o (ininteligível) pode ser concluído 27.

E a segunda... A Comissão de Transporte não pode fazer
ninguém de bobo, Deputado não pode fazer ninguém de bobo, mas o
governo do Estado tem que dar uma resposta para as solicitações não
só de Santa Rosa, mas de Anitápolis, de Cocal, de Morro da Fumaça,
de Lauro Muller e Urussanga. Mandar representante do governo é uma
coisa, o governo dizer se vai fazer ou não é outra. Não tivemos uma
apresentação técnica aqui.

Eu (ininteligível) Prefeito da minha cidade... quero comparar 18
quilômetros de estrada de chão (ininteligível) estrada de chão. Hoje está
pavimentada 50%. Quando o Governador Luiz Henrique perguntou se eu
tinha projeto, eu disse que não tinha projeto. Então (ininteligível) tinha que
fazer o projeto, conseguimos o projeto. Hoje eu vejo aqui um andamento
muito grande, olho nos olhos de vocês e digo: está bem encaminhado. O
Deputado José Nei já saiu, ele falou, o parabenizo pelas palavras, o colega
da ADR também falou aqui, ninguém está aqui para prometer, mas, João
Amin, Presidente da Comissão, essa audiência pública é de grande impor-
tância. Tenho certeza, senhor Laudir, Salesio, está bem encaminhado. O
colega comentava, tínhamos cem tipos de plantação e hoje tem trinta, isso é
um absurdo. Comentaram aqui também, não era só frango, tínhamos ração,
isso não tem custo. Em Tubarão (ininteligível) caminho por aqui para ir pro
Ceasa (ininteligível) aonde a gente vê para levar as hortaliças (ininteligível) eu
vejo muitos colonos, trabalhadores.

Por isso os encaminhamentos são muito importantes. Primeiro,
isso aqui vai se transformar em uma ata, no papel para cobrar. A comissão é
importantíssima ser formada e vamos... se precisar três, quatro, cinco vezes,
Prefeito, vamos ter que ganhar no cansaço. Não sei se aquela depreciação
de São Bonifácio já foi resolvida, Ricardo, ganhasse no cansaço. É parecida
com essa que tem aqui, ganhasse no cansaço, mas pelo menos fizeram
alguma coisa. Aquilo ali, que vimos hoje na galeria, está acabando tanto,
que já passou da metade da pista pra lá. Se depender da Comissão de
Transporte, se depender dos Deputados, e peço licença para o Deputado
Dóia para falar por todos que estiveram aqui hoje, vamos ganhar no cansaço
e cobrar a SC-108, que não é importante para Santa Rosa e nem para
Anitápolis, mas para toda região sul e o acesso ao extremo sul.Parabenizar também o (ininteligível). Então, eu só tenho a

agradecer e quero dizer que (ininteligível) já tinha compromisso
agendado, e vou levar todo esse conhecimento até ele.

Um beijo no coração de todos e muito obrigado. (Palmas.)

Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada esta
audiência pública. (Ata sem revisão dos oradores)[Revisora: Ilka Maria

Fretta.][Leiturista Final: Ilka Maria Fretta]
Obrigado a vocês que se deslocaram até aqui, o Prefeito, o

Laudir, Prefeito de Santa Rosa, vocês estão bem representados. Hoje vi
cinco Deputados aqui, estão bem representados mesmo. DEPUTADO ESTADUAL JOÃO AMIN

Muito obrigado e um abraço a todos. (Palmas.) PRESIDENTE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
O SR. PRESIDENTE (Deputado Estadual João Amin) - Quero

agora, como Presidente da Comissão, como Deputado, primeiramente
pedir uma salva de palmas a vocês que foram educados, cumpriram o
horário e esperaram pacientemente aqui até essa hora. Parabéns a
todos vocês. (Palmas.)

–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––

LEI

LEI Nº 17.493, DE 23 DE JANEIRO DE 2018
Dispõe sobre a transmissão ao vivo, por
meio da internet, no Portal da
Transparência, dos processos licitatórios
realizados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta do
Estado de Santa Catarina.

Podiam estar assistindo a novela, podiam estar com suas
família, já é adiantada a hora, está frio. Tínhamos vários outros
programas para fazer hoje e esperaram aqui educadamente, todos
cumpriram os horários, respeitaram o tempo. É um motivo de muita
alegria vir até aqui, em Anitápolis, poder chegar antes, ser recebido
pela Scheila da Apae, ver o excelente trabalho que Anitápolis faz na sua
Apae; pela Márcia e pela professora Adélia na escola, ver e viver a
cidade de vocês e é isso que faz nosso mandato valer a pena.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, nos termos do art. 54, § 3º da Constituição do
Estado, promulga a presente Lei:

Art. 1º As sessões dos processos licitatórios realizados pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta,
Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público Estadual, Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina e Defensoria Pública Estadual
devem ser transmitidas ao vivo, por meio de internet, e gravada em
áudio e vídeo, no Portal da Transparência do Estado de Santa Catarina,
e devidamente arquivados pelo período de até 5 (cinco) anos.

É muito importante que essa obra saia do papel. O Deputado
Dóia já falou, ela está na LOA há muito tempo. Temos que, ou através
do Fundam, onde os Deputados aprovaram 1,5 bilhão de financiamento
para o governo do Estado, ou pelo (ininteligível) cobrar que essa obra
saia do papel.

Já tivemos várias audiências públicas, já fomos ao Deinfra
várias vezes e a obra tem que sair do papel. Art. 2º A transmissão ao vivo deve abranger os procedi-

mentos de:Quero agradecer aos Prefeitos que nos recebem aqui, o de
Santa Rosa e de Anitápolis, os Vereadores Fábio e o Silvonei, principal-
mente, que provocaram esse encontro, ao coral, que me deram
inclusive a letra do hino de São Bonifácio, de Anitápolis
(ininteligível)...vou levar, espero poder aprender e ouvir novamente as
meninas, que tem sua juventude acumulada aqui, nos dando aula. Igual
a juventude da Larissa, que realmente deu uma aula de cidadania hoje
aqui, juntamente com a Regiane, que falou muito bem do impacto
social dessa obra. Não é apenas asfalto, não é só para caminhão
passar, não é só para nós transitarmos e chegar mais rápido, o
impacto social que não vai ter em dois Municípios, vai ter uma região,
que vai fazer com que de trinta, voltemos a ter cem produtos transpor-
tados, como falou aqui o representante da (ininteligível).

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa
à habilitação dos licitantes;

II - verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital; e

III - julgamento e classificação das propostas de acordo com
os critérios de avaliação do edital.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, em Florianópolis, 23 de janeiro de

2018.
Deputado SILVIO DREVECK

Presidente
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
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