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FIESC promove encontro com parlamentares catarinenses

Parlamentares presentes
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om a presença de parlamentares catarinenses, a Federação das Indústrias (FIESC) lançou a edição 2012
da Agenda Legislativa da Indústria,
no dia 19 de abril, em Florianópolis. O documento reúne 48 projetos em tramitação na Assembleia Legislativa de Santa
Catarina que são de interesse da indústria.
O presidente da FIESC, Glauco José
Côrte, afirmou que o documento é um
mecanismo de diálogo. “O sentido é cada
vez mais de aproximação. A Agenda é um
instrumento que a FIESC utiliza para dar
transparência às posições da entidade. Procuramos revelar, dar publicidade aos pontos
convergentes e divergentes”, disse.
Os projetos das áreas tributária e econômica são os que predominam na agenda
(23), que também avalia proposições das
áreas de administração e políticas públicas,
meio ambiente, institucional e infraestrutura. Das 4.615 proposições legislativas que
tramitaram na Alesc em 2011, 646 foram
analisadas por apresentarem possível interesse da indústria do Estado. Dentre estas,
86 foram selecionadas pelas diversas áreas
técnicas da FIESC para acompanhamento

Prestigiaram o evento com os industriais deputados estaduais e federais, além de senadores do Estado

e 48 destacadas para compor a Agenda 2012.
“É uma obrigação da FIESC tornar público o acompanhamento das proposições
que podem de forma direta ou indireta afetar o segmento industrial. Existe uma série
de proposições e, dentre elas, selecionamos
algumas que merecem nossa atenção e acompanhamento”, afirmou o presidente da Câ-

mara de Assuntos Tributários e Legislativos,
Sérgio Alves. “Esperamos que todas as proposições que julgamos serem relevantes para
o desenvolvimento da indústria sejam contempladas. Aquelas em que a Federação tem
posicionamento divergente, que sejam melhor
discutidas para que se contemple o interesse
de ambas as partes”, completou.

Veja algumas opiniões

Deputado Estadual Carlos Chiodini
Senador Casildo Maldaner
Deputado Federal Celso Maldaner
Deputado Federal Esperidião Amin
Deputado Federal Jorginho Mello
Senador Paulo Bauer
Deputado Estadual Reno Caramori
Deputado Estadual Sílvio Dreveck
Os deputados Antônio Aguiar, José Milton Scheffer
e Volnei Morastoni encaminharam representates
Secretário Renato Hinnig representou o governador Raimundo Colombo

Saiba mais. Acesse:

Para nós é muito importante saber o que vai
afetar a indústria, o que vai afetar a sociedade.
Temos recebido muitas
contribuições da FIESC,
para melhorar projetos e
aperfeiçoar leis. A interação entre a Assembleia
Legislativa e a Federação
tem produzidos bons frutos, não só para a FIESC e
não só para a Assembleia,
mas acima de tudo para
os catarinenses. E por isso nós estamos cada vez
mais aperfeiçoando essa relação.
Deputado estadual Sílvio Dreveck
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Não é o governo que vai criar oportunidades. Serão os empreendedores, seja na indústria, seja nos
serviços, seja em outras
atividades, como o turismo, como a agroindústria. Termos uma agenda,
especialmente no campo
da indústria, que é uma
vocação catarinense, é
muito importante para
todos nós. E o seu acompanhamento vai permitir
que a gente consiga melhores resultados para a
economia e para a sociedade de Santa Catarina.
Deputado federal Esperidião Amin
FIESC
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Parlamentares presentes destacam a importância do subsídio oferecido pelo setor industrial, por meio da FIESC, ao trabalho dos legisladores catarinenses

Convergência cresce na atual edição da Agenda

A

Agenda Legislativa da Indústria
traz um resumo com o posicionamento do setor, que pode ser
convergente ou divergente. Do
total de proposições acompanhadas, em 32 delas a FIESC converge e em 16
diverge. Para todos os projetos a entidade
apresenta a justificativa para o seu posicionamento.
A convergência está aumentando. Em
2009, Federação tinha posição de converrência em 42% das proposições e divergia
em 58%. Na edição de 2012, a entidade
converge com 67% das proposições e di-

Caramori: empresários atentos ao Parlamento

verge em 33% dos projetos avaliados.
O número de proposições compila-

das no documento vem aumentando. Na
agenda de 2009 eram 26. Na edição atual
são 48.
“Vejo que o setor empresarial está atento às ações do Parlamento catarinense. É o
que nós precisamos. Tenho buscado aconselhamento junto aos empresários. O setor
empresarial é o que mantém o Estado de
Santa Catarina. Que a FIESC nos cobre e
que tenha toda a liberdade de ir ao Parlamento nos orientar”, afirmou o deputado
estadual Reno Caramori, que no encontro
representou o presidente da Assembleia
Legislativa, Gelson Merisio.

Veja algumas opiniões
A gente veio para sentir, para ouvir. E nós, como
agentes parlamentares, agentes públicos, agentes
políticos, precisamos ser
alimentados. A gente serve
como uma espécie de instrumento no Congresso
Nacional. Essa é a nossa
missão. E para agirmos
temos que sentir, temos
que ouvir. A Federação das
Indústrias é o instrumento
que nos dá força, nos dá alicerce. Por aí que a gente tem que trabalhar, em sintonia, tentando colocar em prática o que é possível.
Senador Casildo Maldaner

É muito importante receber, de um segmento como
o industrial, um documento que oriente nossas
ações, que apresente as principais reinvindicações. Serve
de bússola, para que possamos, na hora de votar, na
hora de opinar, na hora de
reivindicar, fazer as coisas de
acordo com a vontade da
sociedade, principalmente
com o setor econômico, que
precisa desenvolver-se cada
vez mais para gerar mais empregos, mais satisfação
e mais felicidade para as pessoas.
Senador Paulo Bauer
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Norteiam a posição convergente a redução
direta ou indireta da carga tributária, a busca
do desenvolvimento sustentável do Estado,
o alinhamento da legislação estadual com a
legislação federal, a segurança jurídica nas
relações de produção e consumo e a garantia do
equilíbrio nas condições de competitividade da
indústria catarinense.

