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PROJETO DE LEI NO




Concede Título de Cidadão   Catarinense a João Rodrigues.





Art. 1o – Fica concedido o Título de Cidadão Catarinense a João Rodrigues.

Art. 2o – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 3o – Revogam-se as disposições em contrário.


Sala das sessões, em 17 de junho de 2005.





GELSON MERÍSIO
Deputado Estadual











JUSTIFICATIVA


João Rodrigues nasceu em São Valentim, Estado do Rio Grande do Sul em 23 de março de 1967. Filho de Eleldebrando Rodrigues e Maria Coneição Marcondes Rodrigues. É casado com Fabiana Paula Matte Rodrigues com a qual tiveram duas filhas Caroline Matte Rodrigues e Maria Paula Matte Rodrigues
João Rodrigues passou a infância junto a família e aos 17 anos se alistou na Marinha, onde permaneceu durante quatro anos.  Logo após, iniciou sua carreira como radialista, transmitindo jogos de futebol e apresentando programa policial. 
Neste viés, iniciou a trajetória como apresentador de televisão, onde obteve o merecido destaque como personalidade Chapecoense e Oestina com o programa de televisão “SBT-Comunidade”, ao meio-dia, principalmente na abordagem de temas de interesse comunitários e na resolução de problemas sociais, recebendo da comunidade a carinhosa denominação de JOÃO VERDADE, pela forma  objetiva, franca e humana com que sempre tratou a população, especialmente a mais carente  e excluída socialmente. Também destacou-se como radialista no município de Pinhalzinho, em programas comunitários com grande audiência na região de abrangência.
Começou sua carreira política, como Vice-Prefeito do Município de Pinhalzinho em 1997 a 2000, tendo exercido seu mandato com elevado senso de responsabilidade e espirito público, demostrando ser um profundo conhecedor da Administração e dos principais problemas do Município. Em 2001, aceitou sua indicação para concorrer ao cargo de Chefe do executivo, após consultar os núcleos comunitários do município, elegendo-se com expressiva votação de forma limpa e com um discurso realista, sem promessas e com dedicação intensa  na campanha e no contato com a população.

Prefeito de Pinhalzinho, em 2001 a 2002, deixou a marca de empreendedor, propiciando ao município, grande desenvolvimento econômico e social com geração de renda e melhoria da qualidade de vida. 
Após reunir um grupo de trabalho constituído por cidadãos de autêntica representatividade comunitária pelo conhecimento das necessidades prioritárias da população e investidos de vigoroso desejo de mudanças, iniciou um ciclo de desenvolvimento do município impressionante, transformando Pinhalzinho num imenso canteiro de obras sociais, de infra-estrutura urbana e rural, estrutura sócio-econômica e de geração de emprego e renda. 
Alcançou em sua gestão um alto índice de obras executadas dentro de um programa de trabalho que procurou acima de tudo, harmonizar os interesses gerais, com uso criterioso dos recursos financeiros e técnicos disponíveis, com uma arrecadação mensal de R$ 400 mil, num período de um ano e três meses de mandato.
Este trabalho obteve o reconhecimento da população na região Oeste e a atenção das lideranças políticas estaduais, como o político com o maior potencial regional. Recebeu o prêmio Mario Covas, como destaque nacional na categoria Prefeito empreendedor, instituído pelo SEBRAE Nacional. 
Nesta trajetória dinâmica, atendendo aos apelos da Direção Partidária Estadual e de lideranças regionais, em 2002, renunciou ao mandato de Prefeito para concorrer a Assembléia Legislativa, com a consciência tranqüila de ter cumprido com a sua missão, nos limites de suas possibilidades, no que teve, sua gratificação pessoal, reconhecimento de seus munícipes e correligionários.
Deputado Estadual eleito em 2002, recebeu votos em 176 municípios de Santa Catarina, inclusive no litoral, sendo o terceiro Deputado mais votados em Santa Catarina, com 48.549 votos. Em Chapecó, local onde os eleitores já o reconheciam como Prefeito destaque em Pinhalzinho, apostaram em sua vitória fazendo na capital do Oeste 19.679 votos.
Destacou-se pela sua atuação em defesa do Oeste do Estado e de sua população, sendo intransigente na defesa da descentralização da UDESC, tendo como resultado a implantação de três campus na região.
Correspondeu plenamente à confiança popular durante o seu mandato de Deputado Estadual, no período de 2002 a 2004, como um dos políticos mas assíduos nas sessões na Assembléia Legislativa, trabalhador e defensor das causas do Oeste, um representante do povo que desempenha com muita propriedade a missão que lhe foi atribuída.
Movido pelo grande senso de humildade e humanismo e de sensibilidade social, abriu com recursos próprios dois locais, denominados de Casa do Oeste, um em Florianópolis e outro em Chapecó, para abrigar pessoas carentes e necessitadas de apoio. Em Florianópolis, de 2002 a 2004, foram atendidas 4.700 pessoas que, além do carinho recebido, tinham o agendamento de consultas, estadia, alimentação e transporte gratuito. Em Chapecó, a Casa do Oeste recebeu mais de 650 pessoas no período de um ano e dois meses.
Este gesto, por si só, já demonstra o espírito de ser humano comprometido com a sociedade, fazendo do mandato público uma doação integral às causas sociais.
Em 2004, sem cumprir com o mandato integral de Deputado Estadual, João Rodrigues, novamente atendendo os apelos de lideranças políticas de vários Partidos e de muitas lideranças comunitárias, assume a candidatura de Prefeito da maior cidade do Oeste de Santa Catarina, vencendo as eleições com 37mil e 949 votos, perfazendo 42,24% dos eleitores.
João Rodrigues apesar de pouco tempo no comando do Executivo de Chapecó, já demostrou porque é um dos políticos que o povo tem grande admiração e confiança. 
Administrando a maior cidade da região Oeste de Santa Catarina e uma das maiores cidades do estado de Santa Catarina, em parceria com oito Partidos,  destaca-se pela sua atuação marcante e arrojada, tendo em menos de 05 (cinco) meses, desenvolvido vários projetos, obras e viabilizado recursos para solucionar problemas crônicos do Município  que a muitos anos esperam por solução.
A marca da administração ampara-se no respeito ao cidadão, na gestão compartilhada, na forma direta e objetiva de governar, com transparências de ações, no zelo com os recursos públicos e nos resultados que beneficiem a população.
Por isso, esperamos ver a presente proposta acolhida e aprovada pelos Senhores Deputados.
Sala das Sessões, 17 de junho de 2005.

   



GELSON MERÍSIO
Deputado Estadual

