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De volta ao aconchego

A

aprovação do Orçamento Impositivo, que vigora a partir do
próximo ano, mudou a configuração da Assembleia Legislativa
a duas semanas do encerramento do ano parlamentar. Todos
os deputados licenciados para exercer cargos de secretários de Estado
voltaram ao Legislativo. Única forma de assinarem as emendas que
vão destinar, no total, R$ 230 milhões do previsto na Lei Orçamentária, a última a ser votada antes do recesso. O montante equivale a
1% da receita corrente líquida. Para cada deputado, cabe indicar o
destino de R$ 5,7 milhões. Pela redação da lei que criou o orçamento
impositivo, metade deve ser destinada à área da Saúde, 25% para a
Educação, ficando igual parcela livre para outros investimentos carimbados. Retornaram à Assembleia quatro deputados do PMDB Ada de Luca, Carlos Chiodini, Luiz Fernando Vampiro e Moacir Sopelsa -, responsáveis, respectivamente, pelas secretarias de Justiça e
Cidadania, de Desenvolvimento Sustentável, de Infraestrutura e da
Agricultura. Do PSDB retomaram cadeiras no Parlamento os deputados Leonel Pavan e Vicente Caropreso, que respondiam pelas secretarias do Turismo, Cultura e Esportes e da Saúde. E do PP, Valmir
Comin, que deixou a Secretaria da Assistência Social.
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A escola estadual EEF Mont Alvern,
de Ituporanga, ganhou destaque nacional na noite de segunda-feira, 4,
com o Prêmio Gestão Escolar 2017,
recebido pela diretora Viviane Rosa
Bennert. O trabalho foi reconhecido
por incentivar a participação dos pais
e responsáveis nas atividades e decisões dos assuntos escolares, pelo processo de avaliação institucional realizado com a comunidade escolar, como
uma forma de avaliar a sua gestão e também por criar um espaço especial de
leitura para os alunos. Mais de 4 mil escolas públicas de todo o Brasil foram inscritas para o Prêmio. Com a conquista, a escola Mont Alvern, escolhida como
“Referência Brasil”, foi premiada com R$ 30 mil e a diretora receberá uma
viagem de intercâmbio aos Estados Unidos.
O texto que aí está é ultrapassado. Dá margem à corrupção,
engessa os governos e não atende às expectativas da população na realização de
obras e serviços.

”

Deputado Mauro De Nadal (PMDB), no Congresso Estadual dos Vereadores, sobre a necessidade de
uma nova lei de licitações no país. Também pediu a revisão do Pacto Federativo. Para ele, municípios e
estados continuam de joelhos e pires na mão em busca de recursos escassos do governo federal

Desalojados Temporariamente, foram
desalojados da Assembleia os deputados em situação de suplência - Dóia Guglielmi, que respondia pela liderança do
PSDB, Nilson Gonçalves (sem partido),
Nilso Berlanda (PR), Roberto Salum
(PRB), Dalmo Claro (PSD), Manoel Mota
(PMDB) e Altair Silva (PP). Todos devem
retornar ao Parlamento estadual já na
próxima semana.
Com as mudanças, a bancada do
PMDB retomou o status de mais numerosa na Assembleia, com dez deputados,
sem contar Antonio Aguiar que está de
saída, e Mário Marcondes, que acerta sua
filiação para os próximos dias. PSD fica
temporariamente com oito deputados.
Agenda Deputados estaduais, federais,
senadores e o secretário de Coordenação
de Projetos do Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) do governo federal,
Tarcísio Gomes de Freitas, foram convidados para o lançamento da Agenda EstraPor Andréa Leonora
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tégica da Indústria para Infraestrutura
de Transporte e a Logística Catarinense 2018, pela Federação das Indústrias
(Fiesc). No Fórum Regional Estadão –
Santa Catarina, o presidente da entidade,
Glauco José Côrte, deixou claro que não
espera mais que o estado tenha uma ferrovia em operação antes de 10 ou 15 anos e
que por isso a Federação tem cobrado veementemente investimentos para melhorar
as condições do modal rodoviário.
Cabotagem Em rápida conversa com a
Coluna Pelo Estado, ele anunciou que
a partir de 2018 haverá pressão também
para que se implante a cabotagem, navegação entre portos. “É incompreensível
Santa Catarina, com todo este litoral e
cinco portos, não tenha essa opção para
transportar o que é produzido aqui”, justificou. O problema não é só do estado,
mas do país. Com mais de 30 portos organizados e vários terminais privados, a
cabotagem mal chega aos 10% da matriz
brasileira de transporte de carga.

