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“É preciso reduzir o tamanho do Estado”
Nascido no interior do município de Campo Alegre, é filho 
de agricultores e conciliou a vida escolar com o trabalho na 
lavoura até os 17 anos, quando foi para São Bento do Sul. 
Graduou-se em Administração de Empresas e concluiu 
a pós-graduação em Marketing, Recursos Humanos e 
Finanças. Na carreira política, foi vereador, secretário 
municipal e por duas vezes prefeito de São Bento do Sul. 
Assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa em 
2006, sendo reeleito em 2010 e 2014. Foi líder da bancada 
de seu partido, o PP, e líder de governo. Dreveck assumiu 
a presidência do Legislativo catarinense no mês de 
fevereiro. Por acordo, o mandato de dois anos no comando 
da Casa será dividido com o deputado Aldo Schneider 
(PMDB). Aí está um dos motivos para imprimir um 
ritmo acelerado nos trabalhos do Parlamento. Na quinta-
feira (13), último dia de sessão plenária antes do recesso 
parlamentar de meio de ano, ele recebeu a reportagem da 
Coluna Pelo Estado em seu gabinete para fazer um balanço 
do primeiro semestre. Apresentou números, falou das 
medidas para reduzir o custeio do Poder e, na condição de 
uma das principais lideranças pepistas do Estado, também 
falou de política. Ele vai aproveitar parte do recesso para 
percorrer municípios do Grande Oeste e do Planalto Norte, 
a fim de conversar com pelo menos 150 lideranças. “Vamos 
trabalhar em três eixos nesses encontros – Assembleia, 
governo e nosso caminho em 2018.” 

[PeloEstado] - O senhor assu-
miu a presidência da Assembleia 
e impôs um ritmo acelerado de 
trabalho. Que resultados obteve 
no primeiro semestre?
Silvio Dreveck - Quando che-
guei à presidência, fui muito 
indagado sobre quais seriam 
meus projetos. E eu respondia 
que não seriam megaprojetos 
ou sonhos altos, porque o ano 
é de cobertor curto. A priori-
dade foi deliberar sobre os pro-
jetos que estavam tramitando 
na Casa: vetos do Executivo a 
projetos aprovados pelos de-
putados, projetos de urgência 
com prazos ultrapassados e ou-
tros. Convidei os líderes de to-
das as bancadas e os deputados 
que compõem a Mesa Diretora 
e propus a eles que fizéssemos 
uma agenda positiva, forma de 
dar uma resposta para a popu-
lação catarinense, até porque 
o ambiente político no cenário 
nacional é conturbado. Propus 
que deliberássemos primeiro os 
vetos, num total de 88, acumu-
lados desde 2013. O acordo foi 
que nas sessões de terça e quar-

ta-feira seriam tratados cinco 
vetos. Levamos um pouco mais 
de 60 dias, mas limpamos essa 
pauta. Cinquenta e sete vetos 
foram mantidos, boa parte por 
origem de vício, e os demais, 
rejeitados. 

[PE] - Vencida essa etapa, qual 
foi o seu foco?
Dreveck - Atenção para os pro-
jetos enviados pelo Executivo. 
Os de origem parlamentar, cada 
deputado cuida do seu. Mas os 
de origem no governo têm que 
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), que estava 
na Casa desde setembro ou ou-
tubro de 2015 e não caminhava. 
Mas era importante aprovar. Se 
olharmos o cenário financeiro 
dos estados... não tem dinhei-
ro. Saúde, educação, segurança, 
assistência social e outras áre-
as essenciais para a população 
precisando melhorar, ao mesmo 

tempo em que todos os dias re-
cebemos lamentações sobre as 
condições das nossas rodovias. 
Se nem para o essencial tem 
dinheiro, como fazer investi-
mento em infraestrutura? Essa 
autorização para que o governo 
do Estado possa fazer conces-
sões, nos trechos rodoviários 
que comportam e com valores 
de pedágio den-
tro da realidade, 
e ainda portos, 
aeroportos, fer-
rovias, até o sis-
tema prisional, 
abre uma pers-
pectiva positiva 
para resolver as 
questões urgen-
tes de infraestrutura 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 proje-
to polêmico, mas precisava ser 
deliberado com agilidade para 
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ajudar os municípios, que tam-
bém estão com dinheiro só para 
fazer o básico e não conseguem 
investir em obras. O valor total 
do empréstimo é de R$ 1,5 bi-
lhão, dos quais R$ 700 mil vão 
para o Fundam 2. O governo 
nos informou que precisava do 
valor adicional para conclusão 
de obras estruturantes. Destaco 

também o proje-
to do Executivo, 
aprovado no final 
de junho, que ga-
rantiu o repasse 
de R$ 28,5 mi-
lhões do governo 
para o Fundo Es-
tadual de Apoio 
aos Hospitais Fi-

lantrópicos e Municipais, Cepon 
e Hemosc. 

[PE] - De um lado, captação de 
recursos. De outro, redução de 
custos com a extinção de com-
panhias do Estado.
Dreveck - Sim. Estava trami-
tando desde o ano passado o 
projeto do governo para ex-
tinção da Cohab e da Codesc 

(Companhias de Habitação e de 
Desenvolvimento de Santa Ca-
tarina). É preciso reduzir o ta-
manho do Estado. Quando uma 
empresa privada não é supera-
vitária, o caminho é a falência e 
o desaparecimento. No caso da 
empresa pública, tira-se dinhei-
ro do Tesouro para manter. Por 
que a população precisa pagar 
impostos para manter uma em-
presa que dá prejuízo? Isso não 
tem lógica. Foi o que aconteceu 
com Cohab e Codesc. Cumpri-
ram a finalidade, perderam fun-
ção, mas as estruturas foram 
mantidas, gerando prejuízo. A 
política estadual de habitação 
será mantida pela Secretaria de 
Assistência Social, governo fe-
deral, através da Caixa Econô-
mica, e municípios. 

[PE] - Emendas parlamentares 
e Orçamento Regionalizado Im-
positivo. O primeiro passou e o 
segundo, não. Qual sua opinião?
Dreveck - Se tivéssemos dinhei-
ro, seria ótimo o Orçamento 
Regionalizado (OR) Imposi-
tivo. Mas o Estado não tem 
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       Se olharmos 
o cenário 
financeiro dos 
estados... não 
tem dinheiro.



lei. Reduzimos as gratificações 
e, aliado a isso, fizemos um cor-
te de gratificações sobrepostas. 
Só em 2017 essas medidas vão 
gerar uma economia de R$ 10 
milhões. Outra economia virá 
do fim do pagamento de aluguel 
para abrigar a Escola do Legis-
lativo. O governo do Estado fez 
uma cessão de uso da Escola 
Antonieta de Barros, que será 
reformada para receber a do 
Legislativo. A economia será 
de quase R$ 400 mil por ano e 
queremos concluir a reforma e 
a mudança até o final de 2017. 
Além da economia, tem a recu-
peração de um prédio tombado 
pelo patrimônio histórico. 

[PE] - Para o segundo semestre, 
mais temas polêmicos?
Dreveck - Vamos dar sequência 
aos projetos que estão trami-
tando na Casa. 
Entre eles o que 
extingue a au-
tarquia que ad-
ministra o Porto 
de São Francis-
co do Sul e cria 
uma Sociedade 
de Propósito 
Específico. Já 
acordamos, en-
tre 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 
porto ao Estado. Com isso, mais 
de R$ 100 milhões do porto po-
dem ser investidos em sua pró-
pria infraestrutura. Perdemos 
competitividade para os portos 
de Itapoá (SC) e de Paranaguá 
(PR), o que não é bom. Hoje o 
porto vive de locações, com ta-
xas muito abaixo do mercado. 
Se aprovado o projeto, o gover-
no poderá investir na duplica-
ção de pelo menos um trecho da 
BR-280 e no sistema portuário, 
como aprofundamento do ca-
nal. A intenção era aprovar ain-
da no primeiro semestre, mas, 
mesmo estando em regime de 
urgência, precisa de um tempo 
maior para passar por todas as 
comissões pertinentes.

[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 plan-
tar para colher depois. Quere-
mos levar a 150 lideranças de 
municípios do Meio Oeste, Oes-
te e Extremo Oeste, além do 

fazer com que o orçamento se 
amplie se por vezes não tem re-
cursos nem para uma operação 
tapa-buraco nas estradas. Não 
existe mágica! Por outro lado, 
criou-se uma expectativa de que 
os prefeitos iriam decidir sobre 
o destino desses recursos, mas 
seria o próprio Executivo o res-
ponsável pela destinação, ainda 
que com base nas prioridades 
elencadas pelas regiões nas au-
diências públicas. Eu também 
era favorável ao caráter imposi-
tivo do OR, mas o próprio Con-
gresso promulgou uma emenda 
Constitucional que torna impo-
sitiva a execução das emendas 
individuais dos parlamentares 
ao Orçamento da União, até o 
limite de 1,2% da Receita Cor-
rente Líquida do ano anterior. 
Optamos seguir pelo mesmo 
caminho, do orçamento impo-
sitivo individual, pelo qual o 
parlamentar pode contribuir 
para que os municípios recebam 
recursos. Quando o deputado é 
de oposição, tem dificuldades 
de fazer emendas ao orçamento. 
Agora essa relação ficou mais 
equilibrada. Com base em 1% 
da Receita Corrente Líquida, 
conforme prevê a lei, cada de-
putado terá pouco mais de R$ 5 
milhões para destinar aos muni-
cípios, valor que vai mudar con-
forme a arrecadação do Estado. 
Não vai comprometer o orça-
mento do Estado e os recursos 

vão para as prefeituras, o que, 
no meu modo de ver, ainda é o 
modelo mais eficiente e descen-
tralizado, pois envolve o pre-
feito, o vice, os vereadores. E a 
comunidade fiscaliza. Acredito 
que vai ser um instrumento de 
fortalecimento do Legislativo.

[PE] - Diante disso, o Orçamen-
to Regionalizado desaparece?
Dreveck - Não. Ele está previsto 
na Constituição 
do Estado, que 
nos obriga a re-
alizar audiências 
públicas para de-
finição de priori-
dades, ainda que 
não diga que o 
Orçamento Re-
gionalizado é im-
positivo. No meu 
primeiro manda-
to, percorri todas 
as audiências. No segundo fui 
apenas à metade delas. E agora 
não vou mais, porque é se en-
ganar e enganar, uma vez que 
não tem dinheiro para executar 
aquelas prioridades. De qual-
quer modo, as audiências são 
obrigatórias.

[PE] - Mas as de 2017 foram 
suspensas.
Dreveck - Não. A Comissão de 
Finanças aprovou um Reque-
rimento para suspensão do ca-
lendário de audiências. Esse 

Requerimento veio para a Mesa 
Diretora e eu encaminhei para 
a Comissão de Comissão e Jus-
tiça, porque seria necessário 
alterar a própria Constituição 
estadual para acatar a decisão 
da Comissão de Finanças. Se 
não acontecerem as audiências, 
estaremos cometendo uma ile-
galidade. E, por definição, é a 
Comissão de Finanças que deve 
realizar essas audiências. 

[PE] - As Agên-
cias de Desenvol-
vimento Regional 
(ADRs) acabaram 
entrando no cen-
tro dos debates da 
Assembleia nas 
últimas semanas. 
O que o Legislati-
vo pode fazer sobre 
essas estruturas?
Dreveck - Para ex-

tinguir ou fazer qualquer outra 
alteração nas ADRs, só com 
projeto vindo do Executivo. 
Os projetos que estão em tra-
mitação 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 des-
se modelo, com apoio do Luiz 
Henrique da Silveira (ex-go-
vernador 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. Vai tratar 
dessa extinção o próximo go-
vernador, que deve assumir não 
só esse compromisso, mas o de 
rever o modelo do Estado todo: 
regionais, gerências de Saúde, 
de Educação, Epagri, Cidasc. 
Novamente digo que é preciso 
reduzir o tamanho do Estado. 
E com as tecnologias atuais, 
com sistemas conectados per-
manentemente, não se justifica 
mais manter essas estruturas 
físicas, com cargos, aluguéis e 
outras despesas.

[PE] - Como o senhor está con-
duzindo as questões administra-
tivas 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. Fixa-
mos em 80, além dos policiais 
da ativa, que precisam fazer a 
segurança da Casa por força de 

Planalto Norte, uma satisfação 
sobre o trabalho que estamos 
realizando no Parlamento. Es-
sas lideranças têm muita difi-
culdade de obter informações, 
tanto da Assembleia quanto do 
governo, porque não estão na 
Capital no dia a dia. Há muitas 
indagações. Vamos trabalhar 
em três eixos nesses encontros 
– Assembleia, governo e nosso 
caminho em 2018. Também 
vamos ter encontros com pre-
feitos. Muitos têm nos visitado 
e queremos retribuir. Esse é o 
primeiro passo. Depois, em ro-
teiros com menos dias, pois te-
rei que associar com as funções 
na Casa, vamos ao Planalto 
Serrano, Alto Vale e o Sul. 

[PE] - Falando de política, en-
tão. Hoje o senhor é uma lide-
rança importante do PP catari-

nense. Qual a sua 
posição sobre o 
rumo do partido 
para 2018?
Dreveck - Te-
nho defendido, 
não só eu, mas 
a grande maio-
ria do partido, 
não definir ini-
cialmente uma 
c a n d i d a t u r a 
personalizada, 
seja A ou B, mas 
um projeto de 
alianças do PP 
com PSD, PSB 
e talvez até com 
o PSDB. O can-

didato ao governo pode vir de 
qualquer das siglas. Vou conti-
nuar 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 conven-
ções, daqui 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 
majoritária tem candidato a 
governador, vice-governador e, 
no caso da eleição de 2018, duas 
vagas ao Senado. Portanto, tem 
espaço para acomodar todos os 
partidos.

       Para 
extinguir ou 
fazer qualquer 
outra alteração 
nas ADRs, só 
com projeto do 
Executivo. 

       Tenho 
defendido um 
projeto de 
alianças do PP 
com PSD, PSB e 
talvez o PSDB. 
O candidato ao 
governo pode vir 
de qualquer das 
siglas.


