
Assembleia aprova LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017 foi aprovada 
ontem à tarde na Assembleia Legislativa. A peça ainda terá que 
passar por aprovação da redação final e depois pela sanção do go-

vernador Raimundo Colombo. Um dos pontos de debate foi a emenda, 
com origem no Executivo e aprovada, para autorizar a redução do duodé-
cimo do Legislativo em 0,17%, percentual que vai favorecer o Tribunal de 
Justiça (TJ-SC), com 0,10%, e o Ministério Público (MP-SC), com 0,07%. 
Por outro lado, a emenda apresentada pela Bancada do PT para que a 
Udesc também fosse favorecida com aumento do duodécimo, em 0,17%, 
foi rejeitada. Outra emenda proposta pelo PT e que não passou beneficia-
ria a Defensoria Pública com 0,58% retirados do caixa geral do Estado. 
Os recursos a mais para TJ-SC e MP-SC são uma compensação pelo que 
deixaram de receber com os recursos de ICMS gerados pela Celesc e que 
foram direto para o Fundo Social e sobre os quais não houve cálculo do 
duodécimo. A manobra também prejudicou a Udesc e gerou uma dívida 
de R$ 14,8 milhões para a qual a LDO não apresentou solução. O governo 
do Estado está prevendo um orçamento de R$ 26 bilhões para 2017, valor 
somente 1,25% maior que o de 2016. Resultado de cenário de retração do 
Produto Bruto Interno (PIB) estadual, projetado em 5,2% para este ano. 
E tudo pode piorar, uma vez que a receita do Estado está em queda e teve 
o pior comportamento dos últimos anos no mês de novembro.

Repatriação para SC A duplicação 
das rodovias federais BR-470 e BR-280, 
bem como a obra do Centro de Eventos de 
Balneário Camboriú podem receber parte 
dos recursos arrecadados com a repatria-
ção. O deputado Mauro Mariani (PMDB-
-SC) confirmou que o governo federal dis-
cute o assunto e estuda atender demandas 
prioritárias dos estados. Ontem, o parla-
mentar teve audiência com o ministro da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, e se antecipou: 
listou as três obras catarinenses que so-
frem com atrasos. A arrecadação com o 
processo de regularização de bens manti-
dos por brasileiros no exterior, a chamada 
repatriação, somou R$ 46,8 bilhões.  

Cadeira de rodas  O também peeme-

debista deputado Rogério Peninha Men-
donça solicitou à Câmara de Comércio 
Exterior (Camex), ontem, que acabe com 
o Imposto de Importação sobre cadeiras 
de rodas. Para ele, isentar os 12% de taxa-
ção aduaneira sobre estes equipamentos 
acarretará efeito ínfimo na arrecadação 
do Estado, mas trará grande benefício 
a quem precisa de cadeira de rodas para 
se locomover, principalmente os que têm 
menor renda.

Ex-governador Jorge Konder Bornhau-
sen será homenageado na sexta-feira (9). 
Receberá a Medalha de Mérito Anita Gari-
baldi, a maior condecoração oferecida pelo 
governo de Santa Catarina. A entrega será 
feita pelo governador Raimundo Colombo.
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Reconhecimento
Deputado Jorginho Mello, presidente 
do PR-SC, recebeu, em São Paulo, o 
6º Prêmio Cebrasse (Central Bra-
sileira do Setor de Serviços) de In-
centivo aos Pequenos Negócios. Um 
reconhecimento pela atuação como 
presidente da Frente Parlamentar da 
Micro e Pequena Empresa na apro-
vação do aperfeiçoamento do Super 
Simples. Em seu discurso, Mello des-

tacou a importância de fortalecer as micro e pequenas empresas, que repre-
sentam 27% do PIB e geram 52% dos empregos no Brasil.
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Em defesa da mulher
A Frente Parlamentar dos Homens 
pelo Fim da Violência Contra a Mu-
lher lançará hoje, no Plenário da As-
sembleia Legislativa, sua página oficial 
no Facebook. O grupo reúne parlamen-
tares e lideranças de diversos setores, na 
mobilização de debates e ações objeti-
vas voltadas à participação dos homens 
na luta por igualdade de gênero e pelo 
fim de todo tipo de violência. Na foto, o presidente da Frente, deputado Pa-
dre Pedro Baldissera (PT), e o deputado-membro Cesar Valduga (PCdoB), 
cuja equipe foi responsável pela produção do layout.
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