
“Companheiro de opinião forte”

Diante da tragédia que assolou Santa Catarina na última terça-feira 
(29/novembro), os peemedebistas prestaram homenagem às vítimas, 
ontem, durante evento que marcou o encerramento das comemo-

rações pelo cinquentenário do PMDB de Santa Catarina. O ex-deputado, 
eleito pelo MDB, Delfim de Pádua Peixoto Filho, faleceu no acidente com 
o avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, e 
seria um dos homenageados. “Um companheiro de opinião forte, de diálogo 
fácil, que deixou sua marca na política e principalmente na gestão esportiva 
catarinense e nacional”, lembrou o ex-governador Casildo Maldaner, que foi 
companheiro de bancada da Delfim, na década de 70. O evento teria caráter 
festivo, mas acabou sendo um ato de reencontro daqueles que ajudaram a 
construir a história do partido no estado. Ex-parlamentares e as atuais ban-
cadas estadual e federal marcaram presença no auditório Antonieta de Bar-
ros, na Assembleia Legislativa. Ao todo, 137 nomes foram lembrados pela 
atuação no enfrentamento à ditadura e na construção e consolidação dos 
ideais democráticos que norteiam o partido desde sua fundação, em 1966. 
Um dos homenageados foi o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que 
escreveu em sua página no Facebook: “A soma de esforços durante seus 50 
anos de história faz do PMDB catarinense o mais forte e representativo do 
país. Diante do momento político atual, temos hoje o compromisso e a res-
ponsabilidade de honrar nosso passado de glórias, garantindo um presente 
de realizações e um futuro de novas conquistas”.

LDO Na retomada dos trabalhos legis-
lativos, os deputados estaduais terão que 
apreciar e votar a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias de 2017. É a matéria mais im-
portante do ano, pois tenta acertar o que 
acontecerá com a receita do Estado para 
projetar o que poderá ser gasto. Além 
disso, passa por aí a decisão de conceder 
aumento no duodécimo do Tribunal de 
Justiça (0,10%) e do Ministério Público 
(0,07%). A Udesc luta para ter seu qui-
nhão e está tentando convencer os depu-
tados a concederem aumento dos atuais 
2,49% para 2,66% sobre a Receita Líqui-
da Disponível (RLD) do Estado. 

Tudo ou nada Deputado João Amin 
(PP) apresentou Projeto de Lei que veda 
a cobrança de tarifa de esgotamento sani-
tário nas localidades onde ao menos uma 
das atividades que compõem o serviço não 
é prestada diretamente pela concessioná-
ria ou pelo ente municipal. Ele se baseou 
em manifestação do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que diz não ser devida 
a cobrança da tarifa de esgoto no caso de 
ausência de prestação da totalidade dos 
serviços de esgotamento sanitário. Amin 
explicou que o serviço é dividido em cole-
ta, transporte e destino final/tratamento. 
“Não é mais admissível que as empresas 
responsáveis cobrem do cidadão a ligação 
à rede coletora e que essa rede não tenha 
como destino final o tratamento. Ou seja, 
não liguem a lugar nenhum.” 

Mudança Desembargador Antonio do 
Rêgo Monteiro Rocha foi eleito ontem 
o novo presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-SC). Hoje ele atua como 
corregedor regional eleitoral e vice-presi-
dente do Tribunal. Vai desempenhar o car-
go de presidente por um ano, a partir da 
posse, prevista para março de 2017, subs-
tituindo o desembargador Cesar Abreu.

Reforço no interior Adquiridas com 
recursos do InvestSaúde, fundo criado pela 
Secretaria da Saúde e aprovado pela As-
sembleia Legislativa no segundo semestre 
de 2015, serão entregues amanhã, em Flo-
rianópolis, ambulâncias novas para 77 mu-
nicípios catarinenses e anunciadas mais 20 
para hospitais do Estado e outras 20 para 
bases do SAMU.
 
Sebrae-SC anuncia hoje as empresas 
vencedoras da etapa estadual do Prêmio 
MPE Brasil 2016. As campeãs de cada 
categoria serão conhecidas em cerimônia 
que será realizada na sede da entidade, 
em Florianópolis. A premiação reconhe-
ce e incentiva empresários catarinenses 
que fazem da competitividade a alma do 
seu negócio. Em 2016 foram mais de 2,5 
mil candidaturas, de todas as regiões do 
estado. “A iniciativa tem um ingrediente 
pedagógico de disseminação dos conceitos 
e das melhores práticas em gestão”, desta-
ca a analista técnica do Sebrae-SC e gesto-
ra do Prêmio, Mariana Marrara Vittareli. 

Gigantes dos bastidores
No primeiro dia de 
retorno ao gabine-
te da Presidência 
da Assembleia Le-
gislativa, o deputa-
do Gelson Merisio 
(PSD) fez questão 
de reunir e parabe-
nizar os profissio-

nais que coordenaram os trabalhos de logística no funeral das vítimas da 
tragédia da Chapecoense. São oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina e 
parte dos profissionais da própria Assembleia, da Casa Militar, que se deslo-
caram para ajudar a trazer algum conforto para as famílias.
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