
A reforma da Previdência foi mal comunicada. A sociedade não
entende o que está sendo proposto. É nossa responsabilidade ampliar o debate 

junto à sociedade e não votar assim, no afogadilho, um tema tão importante para 
o futuro das famílias

Deputado federal Mauro Mariani (PMDB-SC). Ele não acredita que a matéria irá para votação e 
acredita que “o governo não tem os votos e não irá arriscar uma derrota em plenário”. Mesmo com o 
PMDB tendo orientado para voto favorável, Mariani afirma que votará contra, caso a votação ocorra

“
”

Clima tenso na CCJ

A criação de gratificações para servidores de várias categorias, infil-
trada em projetos governamentais, por meio de emendas de par-
lamentares da própria base governista, causou surpresa a alguns 

integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na reunião desta 
terça-feira. O líder do governo, deputado Darci de Matos (PSD), é um dos 
autores de emendas de gratificações, iniciativa que, por implicar em gastos 
para o Executivo, é vedada aos deputados. O líder da bancada do PT, de-
putado Dirceu Dresch, foi o primeiro a se posicionar contra a estratégia, 
taxando o pacote de bondades de “emendas submarinas”. Foi imediata-
mente acompanhado pelo líder do PMDB, Mauro de Nadal, pelo também 
peemedebista Valdir Cobalchini e por João Amin (PP). Os deputados Gel-
son Merísio (PSD), Antonio Aguiar, que está de saída do PMDB, e Natalino 
Lázare (Podemos), autores de emendas no mesmo sentido, também foram 
confrontados pelos colegas, indignados com a possibilidade de aumento de 
gastos com pessoal em tempos de crise, quando o Executivo reiteradamente 
expressa dificuldades para fechar a folha e manter as contas em dia. A CCJ 
não deliberou as matérias. O assunto entrou em pauta de reunião de líderes.

Em Plenário O assunto também foi 
tratado na sessão de ontem da Assem-
bleia. Na presença de representantes de 
movimentos sociais e de trabalhadores, 
a deputada Luciane Carminatti (PT) 
declarou apoio à vigília “Dias de fome 
contra a reforma da previdência”, que 
já ocorre no Congresso Nacional e casas 
legislativas do país, e começou ontem no 
Palácio Barriga Verde.

Interesse estadual Assim que foi 
informado pelo governador Raimundo 
Colombo sobre a liberação das emendas 
impositivas, o deputado estadual Patrí-
cio Destro (PSB) se reuniu com lideran-
ças para atender algumas demandas de 
prefeitos e vereadores. Para custear os 
serviços oferecidos pelo Centrinho Pre-
feito Luiz Gomes, referência nacional 
no atendimento de casos de fissura lábio 
palatal, o parlamentar fez o repasse de 
R$ 470 mil. A unidade tem sede em Join-
ville, mas, dos 295 municípios catarinen-
ses, 292 já encaminharam pacientes para 
atendimento no local. 

Direitos em pauta Na sexta-feira (15), 
o Dr. Drauzio Varella, médico oncologis-
ta, cientista e escritor referência no país, 
estará em Florianópolis para dar uma 
palestra sobre câncer. O evento é gratui-
to e faz parte da campanha institucional 
da Assembleia Legislativa que orienta e 
leva informações aos pacientes com cân-
cer. Um manual de apoio apresentando 
de forma explicativa os principais direitos 
garantidos pelas legislações federal, esta-
dual e municipal será lançado no dia.

Compromisso O presidente do Legisla-
tivo estadual e idealizador da campanha, 
deputado Silvio Dreveck (PP), afirma 
que o material será distribuído em to-
das as regiões do estado, com prioridade 
para as Redes Femininas de Combate ao 
Câncer. “Nosso compromisso é fazer com 
que os direitos sejam amplamente conhe-
cidos para que os catarinenses saibam 
como efetivá-los.” O evento será realizado 
às 13h30min, no auditório Antonieta de 
Barros. As inscrições pode ser feitas pelo 
site escola.alesc.sc.gov.br/eventos
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Ouvidos atentos
Em franca recupe-
ração depois da re-
tirada de um tumor 
na coluna cervical, e 
de sessões de radio e 
quimioterapia, o vice
-presidente da Assem-
bleia Legislativa Aldo 
Schneider (PMDB), 
tirou o dia de ontem 

para visitas.  Primeiro ao vice-governador Eduardo Pinho Moreira, no Cen-
tro Administrativo do Estado, e depois aos colegas de bancada. Durante a 
tradicional reunião-almoço das terças-feiras, falou um pouco do período de 
tratamento  em São Paulo e disse que está “ouvindo muito, para estar atua-
lizado”. Ouvidos atentos e olhos em 2018.
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