
[PeloEstado] - Qual a marca do 
seu período na coordenação do 
Fórum Parlamentar Catarinense?
Dalirio Beber - Não há uma marca 
específica, além do grande esforço 
por parte de todos os parlamenta-
res de Santa Catarina de estarem 
unidos, superando as diferenças 
partidárias quando o assunto era 
de interesse do Estado. Nunca 
senti dificuldade nesse sentido. 
Tanto no período em que estive 
à frente da coordenação no perí-
odo da presidente Dilma Rousseff  
quanto agora, com Michel Temer. 
Os catarinenses não se deixaram 
influenciar mesmo nos períodos 
mais difíceis, como no período do 
processo de impeachment da pre-
sidente Dilma. 

[PE] - O que mudou na relação 
com o governo federal entre um 
momento e outro?
Dalirio - Temos, agora, sete meses 
de presidência de Michel Temer 
e de fato a nossa relação com os 
ministros passou a ser muito mais 
franca e promissora, uma vez que 
o governo tem a perspectiva de se 
encerrar somente no final do ano 
de 2018. Hoje, nas reuniões com 
os ministros, se percebe que exis-
te um planejamento de médio e 
longo prazo. Isso dá a certeza de 
que o que está sendo discutido ex-
pressa o desejo do governo de fa-
zer acontecer, especialmente nas 
grandes demandas de infraestru-
tura, saúde e educação, indicando 
que vamos continuar crescendo, 
fazendo as reformas estruturais 
importantes, tanto na área do 
gasto público quanto da previdên-
cia, reforma trabalhista, reforma 
tributária, a terceirização que foi 
aprovada agora... um conjunto de 
ações que nos dão a certeza de que 
vamos ter, degrau a degrau, a re-
cuperação da economia brasileira.

[PE] - Do seu período de um ano 
como coordenador do Fórum, 
quais os principais resultados?
Dalirio - Atuamos em todas as 
áreas, algumas com conquistas 
mais palpáveis, outras com de-
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mandas bem encaminhadas. Mas 
posso destacar o apoio às institui-
ções do Sistema Acafe (Associa-
ção Catarinense das Fundações 
Educacionais), que prestam um 
serviço qualificado ao modelo de 
Santa Catarina, tendo formado 
mais de 600 mil estudantes desde 
a década de 1960, pessoas que fi-
caram no estado e, em sua grande 
maioria, em suas próprias regi-
ões, o que explica o equilíbrio que 
Santa Catarina apresenta. É um 
modelo que tem que continuar. 
Da mesma forma, as filantropias, 
na saúde, na educação e na assis-
tência social. É, sim, abrir mão de 
recursos, mas as contrapartidas 
existem e são quantificáveis.

[PE] - O senhor teve uma reunião 
com seu sucessor, deputado João 
Paulo Kleinübing (PSD). Que 
orientação transmitiu?
Dalirio - Coloquei o nosso gabine-
te à disposição para que nenhum 
processo sofra solução de conti-
nuidade e manifestei meu apoio, 
da mesma forma como recebi do 
meu antecessor, o deputado Mau-
ro Mariani (PMDB). A principal 
demanda que tratamos hoje foi a 
regularização do Parque Nacional 
da Serra Catarinense. O objetivo 
é darmos uma solução definitiva 
para os municípios abrangidos, 
Urubici, Bom Jardim da Serra, 
Lauro Müller e Grão Pará, quan-
to aos limites do parque. Falamos 
ainda de demandas na questão da 
saúde, por exemplo.

[PE] - Que tipo de demanda?
Dalirio - Nós temos, hoje, mais 
de 1.500 médicos residentes em 
vários municípios e que prestam 
serviço ao SUS. Nós queremos 
que o Ministério da Saúde (MS) 
contemple esses residentes com 
bolsas, um custo baixo se levar-
mos em conta que um profissio-
nal desses, quando formado, cus-
ta mais de R$ 15 mil. Essa ideia 
tem boa acolhida no MS. Também 
queremos mais credenciamentos 
médicos, de hospitais e de leitos, 
e falamos da emenda impositiva 

de R$ 190 milhões para custeio 
na área da saúde. Será um socorro 
para os hospitais, ou seja, média 
e alta complexidade, e também 
para a atenção básica. Junto com 
essa emenda tem outra, também 
de caráter impositivo, que é R$ 34 
milhões para o transporte escolar, 
o que permitirá a aquisição de 180 
a 200 veículos.

[PE] - Vocês foram muito atuan-
tes na defesa de investimentos em 
infraestrutura.
Dalirio - É verdade. Fizemos 
várias reuniões com a VALEC 
Engenharia, Construções e Fer-
rovias S.A. e com Ministério dos 
Transportes para que os estudos 
de viabilidade técnica, econômica 
e ambiental das ferrovias Leste-
-Oeste, Norte-Sul e Litorânea, as 
três previstas para o estado e ex-
tremamente importantes para a 
economia catarinense. Os técnicos 
da Valec estiveram recentemente 
reunidos com técnicos dos por-
tos, em Florianópolis, para definir 
critérios. Em breve terá uma reu-
nião do Fórum Parlamentar para 
sabermos quais as perspectivas, 
os traçados mais recomendados 
e da interligação, via litoral, de 
uma linha férrea que ligue todos 
os nossos portos, desde Imbituba 
até Itapoá.

[PE] - E com relação a rodovias?
Dalirio - Neste momento, a BR-
470 é hoje a rodovia mais impor-
tante para assegurarmos a inte-
gração efetiva do estado de Santa 
Catarina. Qualquer descuido nos-
so, com perda de competitividade 
em infraestrutura e logística, e a 
produção do agronegócio, concen-
trado no Oeste catarinense, pode 
ser desviada para o Rio Grande 
do Sul ou o Paraná. Queremos 
que todas as nossas riquezas al-
cancem o mercado mundial a 
partir de nossos portos. Por isso 
aquela obra de duplicação é tão 
importante. Depois de reuniões 
com o ministro dos Transportes, 
Maurício Quintella, e de sobre-
voo na região, mostramos que é 

possível acelerar alguns pontos 
da obra, menos complexos, o que 
já se percebe que está acontecen-
do. Ele determinou ao pessoal do 
DNIT-SC (Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Trans-
portes) que priorizasse os trechos 
1 e 2, um partindo de Navegantes 
e outro alcançando Gaspar. Outra 
rodovia que nos preocupa é a BR-
280, São Francisco do Sul a Jara-
guá do Sul, de grande movimenta-
ção de cargas e que queremos ver 
duplicado. Tem a BR-285, no Sul 
do estado, que começa em Santa 
Catarina e vai ao Oeste do Rio 
Grande do Sul. Alocamos recur-
sos através do Fórum Parlamen-
tar para que a obra tivesse início 
e ritmo de execução. Mas estamos 
atentos ainda nas questões que 
envolvem as BRs 153, no meio do 
estado, 163, de São Miguel do Oes-
te a Dionísio Cerqueira. Aí tem a 
demanda da construção de uma 
ponte sobre o rio Peperi-Guaçu, 
exatamente o Extremo Oeste da 
BR-282, e que haja por parte dos 
dois governos, Brasil e Argentina, 
a construção de uma aduana que 
vai facilitar a circulação de pesso-
as e riquezas entre os dois países, 
passando por Santa Catarina.

[PE] - Os aeroportos também fo-
ram preocupação?
Dalirio - Sim. Acabamos de co-
nhecer o ganhador da concessão 
do Aeroporto Hercílio Luz, que 
também foi uma batalha do Fó-
rum Parlamentar e exigiu várias 
reuniões junto ao Ministério dos 
Transportes, Secretaria de Avia-
ção Civil e à ANAC (Agência 
Nacional de Aviação Civil). Os 
serviços vão melhorar considera-
velmente aos mais de 3,5 milhões 
de passageiros que passam por ali 
todos os anos. Em Navegantes, 
temos um grande desafio: garan-
tir recursos para a desapropriação 
para mais um milhão de metros 
quadrados para permitir que o 
aeroporto possa ser ampliado. É 
o segundo em movimentação de 
passageiros do estado e tem uma 
vocação muito forte para cargas. 

Há um potencial a ser explora-
do, mas para isso são necessários 
investimentos. Também estamos 
trabalhando pela finalização do 
aeroporto de Correia Pinto e in-
vestimentos para o de Chapecó, 
na minha avaliação, o terceiro 
mais importante de Santa Ca-
tarina, tanto pela agroindústria 
quanto pela influência sobre o 
Noroeste do Rio Grande do Sul e 
o Sudoeste do Paraná. E tudo sem 
esquecer dos de menor porte, caso 
de Jaguaruna, Joinville, Joaçaba, 
Caçador, Rio do Sul/Lontras.

[PE] - Houve atuação tão mar-
cante no setor portuário?
Dalirio - A atuação do Fórum 
foi decisiva para fazer com que o 
porto público de Itajaí pudesse 
voltar a respirar futuro. Ele per-
de competitividade em razão da 
burocracia do setor público para 
definir investimentos. A princi-
pal medida é o desassoreamento 
do canal, mas, como a tendência 
mundial é que os navios de car-
ga, principalmente no transporte 
de contêineres, tenham mais de 
360 metros de cumprimento, há 
necessidade de uma bacia de evo-
lução ampliada em Itajaí para 
permitir a manobra desses navios. 
Uma parceria entre o Estado de 
Santa Catarina, que vai aplicar 
R$ 107 milhões, e R$ 200 milhões 
da parte da União. Como a União 
não dispõe desses recursos, nós ti-
vemos que aprovar uma emenda 
de bancada, de R$ 20 milhões, 
que permitisse a execução de um 
serviço temporário para fazer com 
que o cronograma de execução da 
obra do Estado não sofresse solu-
ção de continuidade e que, mesmo 
que a obra terminasse sem os re-
cursos da União para a próxima 
etapa, a primeira etapa não fosse 
um serviço perdido. Esse valor 
está sendo somado a outros R$ 20 
milhões de emendas resgatados no 
final do ano passado. São, portan-
to, R$ 40 milhões para essa obra 
em Itajaí. O Fórum foi bastante 
ativo em favor da infraestrutura 
de Santa Catarina.
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