
Moro ignora a doutrina jurídica e faz condenação política. Este não
é o papel de um juízo. Perde mais uma vez a democracia.

Deputado Décio Lima, líder da oposição no Congresso e presidente do PT-SC, sobre a condenação em 
primeira instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, pelo juiz  federal Sergio Moro

“ ”

Fundam 2: acordo com BRDE

As tratativas para o 
lançamento da se-
gunda edição do Fun-

do de Apoio aos Municípios 
(Fundam) estão aceleradas. 
Reunião, ontem, com os se-
cretários estaduais da Casa 
Civil, Nelson Serpa, e do Pla-
nejamento, Murilo Flores, 
técnicos do governo e equipe 

do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), acertou 
a renovação da parceria entre o Executivo e a instituição na aprovação 
dos projetos, acompanhamento das obras e prestações de contas dos mu-
nicípios. O governo catarinense também está empenhado nas providências 
necessárias para estruturação e modelagem do Fundam 2 junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de onde virá 
a operação de crédito para viabilizar a nova edição do programa que de-
verá investir cerca de R$ 700 milhões nos 295 municípios catarinenses. O 
primeiro Fundam distribuiu mais de R$ 606 milhões entre as prefeituras 
do Estado, o que permitiu a compra de 976 equipamentos, máquinas e 
veículos, execução de 56 obras e pavimentação de 1.358 ruas, o que corres-
ponde a 538 km lineares, mais que o trecho da BR-101 em Santa Catarina. 
A ansiedade dos prefeitos é grande. Todos os dias visitam ou mandam ofí-
cios à Casa Civil com os planos dos municípios para os recursos.  

Extintas Na sessão plenária de ontem na 
Assembleia Legislativa, a penúltima antes 
do início do recesso parlamentar de julho, 
foi aprovada a “dissolução, liquidação e 
extinção” das companhias de Desenvolvi-
mento e de Habitação - Codesc e Cohab/
SC. Servidores das duas organizações ocu-
param as galerias e se manifestaram du-
rante as falas dos deputados. João Amin 
(PP), Mario Marcondes (PSDB), Luciane 
Carminatti e Dirceu Dresch (PT) critica-
ram a iniciativa do Executivo e questiona-
ram como ficará a política habitacional do 
Estado. Amin defendeu, mas viu ser rejei-
tada emenda de sua autoria que propunha 
a absorção dos servidores da Codesc e da 
Cohab/SC pela SC Participações. Refe-
rindo-se às Agências de Desenvolvimento 
Regional, Marcondes chegou a esbravejar: 
“Acabem com as ADRs, mas não acabem 
com a Cohab”. Não adiantou.

Reação O deputado Darci de Matos 
(PSD), líder do governo no Parlamento, 
teve dificuldades para começar a defesa 
da projeto de extinção das companhias 
por conta dos protestos dos servidores. 
Defendeu a proposta do Executivo e afir-
mou que a atividade desempenhada pela 
Cohab-SC será assumida pela Secretaria 
de Estado de Assistência Social, Trabalho 
e Habitação. 

Fica ou sai? O nome do presidente da 
agência de fomento do Estado, Badesc, 
José Cláudio Caramori, tem aparecido 
como provável novo responsável pela ADR 
de Chapecó. Mas, em virtude de projetos 
em andamento no Badesc, sob a coorde-
nação de Caramori, ele deve permanecer 
na presidência da instituição. De qualquer 
forma, quem bate o martelo sobre o assun-
to é o governador Raimundo Colombo.

Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br

13/Jul/2017

M
ai

ar
a 

G
on

ça
lv

es
/S

CC

Prazos para a BR-470
Saldo positivo na reunião entre o Fó-
rum Parlamentar Catarinense e o Mi-
nistério dos Transportes, nesta quar-
ta-feira, em Brasília, para discutir o 
projeto de concessão da BR-470, um 
dos mais importantes eixos rodoviários 
do estado. Entre os avanços, a bancada 
conseguiu garantir, no projeto atual, a 
inclusão de detalhes de um antigo pro-
jeto custeado pelo governo do Estado, 
aliando a expertise de quem usa a rodovia aos estudos dos técnicos do Ministério. 
Outra definição importante foi em relação aos prazos. De acordo com o deputa-
do João Paulo Kleinübing (PSD), coordenador do Fórum, na próxima semana, 
um projeto mais completo deve ser apresentado à bancada. Em agosto, será a 
vez das entidades empresariais do Vale do Itajaí conhecer a proposta e até o 
final do ano deve acontecer a primeira audiência pública para apresentar o tema 
à comunidade. Na foto, Kleinübing e o representante do diretor da Secretaria de 
Fomento e Parcerias, do Ministério dos Transportes, Fábio Freitas. 

A
lan Schoeninger


