
Hora de limpar a pauta

Os deputados estaduais querem encerrar o ano legislativo com pau-
ta vazia. Ou pelo menos não tão cheia. Ontem houve uma reunião 
de líderes das bancadas com o presidente da Assembleia Legislati-

va, deputado Gelson Merisio (PSD), que resultou em acordo para um es-
forço concentrado, tanto nas comissões quanto em plenário, para votar o 
maior possível de matérias. O líder da bancada do PMDB, deputado Valdir 
Cobalchini, disse que há pelo menos 20 matérias importantes com origem 
nos outros poderes - Executivo e Judiciário -  e um número que não soube 
precisar de autoria dos parlamentares. “Agora, cada deputado vai se arti-
cular para ver sua proposta aprovada nas comissões pertinentes e também 
no plenário.” Ele contou que o clima da reunião foi de “esquecer diferenças 
ideológicas” e lembrou que existem matérias que não podem ficar para o ano 
que vem. Exemplo é a proposta de devolução dos recursos de ICMS gerados 
pela Celesc e que foram encaminhados ao Fundo Social, o que prejudicou 
a distribuição do duodécimo e a formação do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Cobalchini foi relator do projeto e também do que cria 
o Fundo de Acesso à Justiça, uma forma de compensar o fim da Defensoria 
Dativa e que permite convênio do Estado com a OAB-SC para contratação 
de advogados. Outra matéria que deve fluir agora, também relatada pelo 
peemedebista, amplia o número de procuradores e promotores do Ministério 
Público (MP-SC) para adequação ao que já ocorreu no Tribunal de Justiça 
(TJ-SC), que também passou por aumento do número de desembargadores. 
O líder do governo no Legislativo, deputado Darci de Matos (PSD), come-
morou o acordo e acrescentou que matérias dos parlamentares que já passa-
ram por duas comissões e que estão paradas em uma terceira, por exemplo, 
poderão ser levadas diretamente para votação em plenário. “Vamos ter uma 
correria grande, mas vamos conseguir vencer a pauta”, afirmou.

PPA 2016/2019 Ontem a correria já 
foi grande nas votações da Assembleia. 
Entre as matérias aprovadas estava a 
alteração no Plano Plurianual (PPA) 
2016/2019, do governo, que passou na par-
te da manhã pela Comissão de Finanças. 
O PPA passou com 13 emendas, de um to-
tal de 166 apresentadas pelos deputados.  

Fundam Mais de R$ 20 milhões foram 
repassados pelo governo do Estado a 24 
prefeituras catarinenses nos últimos 30 
dias por meio do Fundo de Apoio aos 
Municípios (Fundam). Os recursos foram 
utilizados para investimentos principal-
mente na área de pavimentação. Até o 
momento, dos R$ 591 milhões em convê-
nios celebrados por meio do Fundam, já 
estão nas contas das prefeituras mais de 
R$ 560 milhões.

Direito Digital A Federação das Indús-
trias (Fiesc) realiza hoje, em sua sede, na 
Capital, o Seminário Compliance, Di-
reito Digital e Combate à Corrupção, 

com a participação de especialistas, como 
o advogado Coriolano Almeida Camargo, 
representantes da Polícia Federal, do Tri-
bunal de Justiça (TJ-SC), da OAB-SC e do 
Ministério Público (MP-SC). O complian-
ce está ligado à governança das empresas 
e constitui-se um conjunto de medidas le-
gais, políticas e de diretrizes estabelecidas 
para o negócio.

ALERTA! Defesa Civil estadual emitiu 
aviso de Atenção Meteorológica para 
hoje e amanhã (8 e 9). O alerta descreve 
a situação: “próximos dias com risco de 
chuvas intensas, temporais isolados, des-
cargas elétricas (raios), ventania e gra-
nizo em Santa Catarina”. A maior pre-
ocupação, no entanto, é com a região de 
divisa com o Paraná. O site do Instituto 
Nacional de Meteorologia reforça e fala 
em “estragos consideráveis”, ventos entre 
61 e 99km/h, chuvas entre 30 e 100mm e 
granizo para todas as regiões do estado. 
Acompanhe a situação nos sites www.de-
fesacivil.sc.gov.br e www.inmet.gov.br

Apoio integral
Deputado Celso Maldaner (PMDB-SC) comemo-
rou a aprovação, ontem, na Comissão de Viação e 
Transporte, da Câmara dos Deputados, do proje-
to que determina que o Ministério dos Transpor-
tes regulamente, com base em proposta formulada 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), nos meses de janeiro e julho, os valores 
mínimos referentes ao quilômetro rodado na reali-
zação de fretes, por eixo carregado, consideradas as 
especificidades do tipo de carga. O projeto foi costu-
rado no âmbito da Comissão Externa dos Caminho-
neiros, da Câmara, coordenada por Maldaner. “O estabelecimento deste valor 
impositivo, que garanta a cobertura dos custos de operação e a sobrevivência 
do setor é uma das principais reivindicações do movimento dos transporta-
dores, o qual apoio integralmente.”
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