
[PeloEstado] - O senhor assumiu 
a presidência da Assembleia e im-
pôs um ritmo acelerado de traba-
lho. Que resultados obteve no pri-
meiro semestre?
Silvio Dreveck - A prioridade foi 
deliberar sobre os projetos que 
estavam tramitando na Casa: 
vetos do Executivo a projetos 
aprovados pelos deputados, pro-
jetos de urgência com prazos ul-
trapassados e outros. Convidei os 
líderes de todas as bancadas e os 
deputados que compõem a Mesa 
Diretora e propus que deliberás-
semos primeiro os vetos, num 
total de 88, acumulados desde 
2013. Levamos um pouco mais de 
60 dias, mas limpamos essa pau-
ta. Depois demos atenção para 
os projetos enviados pelo Exe-
cutivo, que devem ser pautados 
pelo presidente do Legislativo. 
A prioridade foi para os projetos 
em regime de urgência. Votamos 
27 projetos e alguns de grande 
relevância, como o das Parcerias 
Público-Privadas (PPPs). Essa 
autorização para que o governo 
do Estado possa fazer concessões, 
nos trechos rodoviários que com-
portam e com valores de pedágio 
dentro da realidade, e ainda por-
tos, aeroportos, ferrovias, até o 
sistema prisional, abre uma pers-
pectiva positiva para resolver as 
questões urgentes de infraestru-
tura de Santa Catarina.

[PE] - Também passou a auto-
rização para o empréstimo que 
vai financiar a segunda etapa do 
Fundo de Apoio aos Municípios, o 
Fundam.
Dreveck - Não foi um projeto po-
lêmico, mas precisava ser delibe-
rado com agilidade para ajudar 
os municípios, que também estão 
com dinheiro só para fazer o bá-
sico e não conseguem investir em 
obras. O valor total do emprésti-
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mo é de R$ 1,5 bilhão, dos quais 
R$ 700 mil vão para o Fundam 
2. Destaco também o projeto do 
Executivo, aprovado no final de 
junho, que garantiu o repasse de 
R$ 28,5 milhões do governo para 
o Fundo Estadual de Apoio aos 
Hospitais Filantrópicos e Muni-
cipais, Cepon e Hemosc. 

[PE] - De um lado, captação de 
recursos. De outro, redução de 
custos com a extinção de compa-
nhias do Estado.
Dreveck - Sim. Estava tramitan-
do desde o ano passado o proje-
to do governo para extinção da 
Cohab e da Codesc (Companhias 
de Habitação e de Desenvolvi-
mento de Santa Catarina). É 
preciso reduzir o tamanho do 
Estado. Cumpriram a finalidade, 
perderam função, mas as estru-
turas foram mantidas, gerando 
prejuízo. A política estadual de 
habitação será mantida pela Se-
cretaria de Assistência Social, 
governo federal, através da Caixa 
Econômica, e municípios. 

[PE] - Emendas parlamentares e 
Orçamento Regionalizado Impo-
sitivo. O primeiro passou e o se-
gundo, não. Qual sua opinião?
Dreveck - Se tivéssemos dinheiro, 
seria ótimo o Orçamento Regio-
nalizado (OR) Impositivo. Mas o 
Estado não tem fazer com que o 
orçamento se amplie se por vezes 
não tem recursos nem para uma 
operação tapa-buraco nas estra-
das. Não existe mágica! O pró-
prio Congresso promulgou uma 
emenda Constitucional que torna 
impositiva a execução das emen-
das individuais dos parlamen-
tares ao Orçamento da União. 
Optamos seguir pelo mesmo ca-
minho, pelo qual o parlamentar 
pode contribuir para que os mu-
nicípios recebam recursos. Com 

base em 1% da Receita Corrente 
Líquida, conforme prevê a lei, 
cada deputado terá pouco mais 
de R$ 5 milhões para destinar aos 
municípios, valor que vai mudar 
conforme a arrecadação do Es-
tado. Não vai comprometer o or-
çamento do Estado e os recursos 
vão para as prefeituras, o que, no 
meu modo de ver, ainda é o mode-
lo mais eficiente e descentraliza-
do, pois envolve o prefeito, o vice, 
os vereadores. E a comunidade 
fiscaliza. Acredito que vai ser um 
instrumento de fortalecimento 
do Legislativo.

[PE] - As Agências de Desenvol-
vimento Regional (ADRs) acaba-
ram entrando no centro dos de-
bates da Assembleia nas últimas 
semanas. O que o Legislativo pode 
fazer sobre essas estruturas?
Dreveck - Para extinguir ou fa-
zer qualquer outra alteração nas 
ADRs, só com projeto vindo do 
Executivo. Os projetos que estão 
em tramitação na Casa para pôr 
fim às Agências (protocolados 
pela deputada Ana Paula Lima, 
do PT, e pelo deputado Dóia Gu-
glielmi, do PSDB) só estão pro-
vocando o debate. O que é bom, 
mas não passa disso. Acredito 
que o atual governo não vai en-
caminhar a extinção das ADRs, 
porque se elegeu dentro desse 
modelo, com apoio do Luiz Hen-
rique da Silveira (ex-governador 
e senador do PMDB, falecido em 
maio de 2015), que foi o pai das 
regionais. Nunca concordei e não 
concordo, mas eles foram eleitos 
e reeleitos com esse modelo. Com 
as tecnologias atuais, com siste-
mas conectados permanentemen-
te, não se justifica mais manter 
essas estruturas físicas, com car-
gos, aluguéis e outras despesas.

[PE] - Como o senhor está condu-

zindo as questões administrativas 
da Assembleia?
Dreveck - Detectamos que seria 
possível reduzir algumas despe-
sas e trabalhamos nisso. No caso 
da segurança da Assembleia, tí-
nhamos um número excessivo de 
policiais da reserva. Fixamos em 
80, além dos policiais da ativa, 
que precisam fazer a segurança 
da Casa por força de lei. Redu-
zimos as gratificações e, aliado a 
isso, fizemos um corte de gratifi-
cações sobrepostas. Só em 2017 
essas medidas vão gerar uma eco-
nomia de R$ 10 milhões. 

[PE] - Para o segundo semestre, 
mais temas polêmicos?
Dreveck - Vamos dar sequência 
aos projetos que estão tramitan-
do na Casa. Entre eles o que ex-
tingue a autarquia que adminis-
tra o Porto de São Francisco do 
Sul e cria uma Sociedade de Pro-
pósito Específico. Já acordamos, 
entre lideranças e governo, que 
esse projeto será deliberado até o 
dia 30 de agosto. Essa alteração é 
exigida pelo governo federal, que 
concede a administração do por-
to ao Estado. Com isso, mais de 
R$ 100 milhões do porto podem 
ser investidos em sua própria in-
fraestrutura. 

[PE] - O senhor vai aproveitar o 
período de recesso no Legislativo 
para fazer um roteiro pelo inte-
rior. Qual o objetivo?
Dreveck - Meu projeto é plantar 
para colher depois. Queremos 
levar a 150 lideranças de mu-
nicípios do Meio Oeste, Oeste e 
Extremo Oeste, além do Planal-
to Norte, uma satisfação sobre o 
trabalho que estamos realizando 
no Parlamento. Vamos trabalhar 
em três eixos nesses encontros 
– Assembleia, governo e nosso 
caminho em 2018. Também va-

mos ter encontros com prefeitos. 
Muitos têm nos visitado e quere-
mos retribuir. Esse é o primeiro 
passo. Depois, em roteiros com 
menos dias, pois terei que as-
sociar com as funções na Casa, 
vamos ao Planalto Serrano, Alto 
Vale e o Sul. 

[PE] - Falando de política, então. 
Hoje o senhor é uma liderança 
importante do PP catarinense. 
Qual a sua posição sobre o rumo 
do partido para 2018?
Dreveck - Tenho defendido, não 
só eu, mas a grande maioria do 
partido, não definir inicialmente 
uma candidatura personaliza-
da, seja A ou B, mas um proje-
to de alianças do PP com PSD, 
PSB e talvez até com o PSDB. 
O candidato ao governo pode vir 
de qualquer das siglas. Vou con-
tinuar defendendo essa tese. Já 
há uma quase unanimidade de 
fazer alianças, mas alguns de-
fendem que isso deve ficar mais 
para frente, enquanto outros, eu 
entre estes, acham que é melhor 
definir logo. As convenções, da-
qui a um ano, é que vão definir 
os nomes.

[PE] - O presidente estadual do 
PP, deputado Esperidião Amin, 
defende candidatura própria.
Dreveck - Sim. Mas também de-
fende alianças. Pelo menos tem 
dito isso internamente. É legíti-
mo. Por que o PP não pode ter 
candidato? Ou o PSD, o PSB, o 
PSDB? O importante, no meu 
modo de entender, é definir com 
quem vamos estar e o nome que 
estiver com melhores condições 
vai disputar o governo. Uma ma-
joritária tem candidato a gover-
nador, vice-governador e, no caso 
da eleição de 2018, duas vagas 
ao Senado. Portanto, tem espaço 
para acomodar todos os partidos.

“É preciso reduzir o 
tamanho do Estado”
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