
Começa o recesso no Legislativo

Nas duas últimas sessões plenárias da Assembleia Legislativa antes do 
recesso de 15 dias, na quarta e quinta-feira, os deputados debateram 
e votaram quase 90 proposições. Algumas bastante simples, como as 

que definem nomes de espaços públicos, e outras de caráter social e participa-
tivo, como a instituição das semanas de Prevenção ao Tabagismo nas escolas 
estaduais de Santa Catarina (Gabriel Ribeiro, PSD), de Vigília Feminista pelo 
Fim da Violência contra a Mulher (César Valduga, PCdoB), e de Incentivo à 
Participação da Mulher no Processo Eleitoral (Natalino Lázare, PR). Além 
de algumas que geraram muito debate e polêmica, a exemplo da extinção das 
companhias de Desenvolvimento e de Habitação do Estado – Codesc e Cohab/
SC –, iniciativa do governo. Foi o fim de um semestre movimentado e sobre o 
qual o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Dreveck (PP), 
falou com exclusividade para a Coluna Pelo Estado, em entrevista que cir-
culará nos diários da rede CNR-SC/ADI-SC/Central de Diários no início da 
próxima semana. “Conseguimos implantar um ritmo intenso de votações, de-
liberando e aprovando importantes projetos no Parlamento. Um grande avan-
ço neste ano”, disse. Ele vai aproveitar o período do recesso para, já a partir 
de hoje, percorrer municípios do Grande Oeste e Planalto Norte, para reuni-
ões com cerca de 150 líderes em pelo menos 20 cidades. Pretende fazer uma 
espécie de prestação de contas de seu primeiro semestre como presidente do 
Legislativo estadual e sentir a temperatura das bases para as eleições de 2018.

Nas bases O deputado Altair Silva, 
também do PP, vai acompanhar o presi-
dente Dreveck em seu roteiro. “O recesso 
parlamentar não é sinônimo de descanso 
para os parlamentares.” A agenda começa 
hoje, por Correia Pinto, e termina no dia 
20, em Porto União. Fundo de Apoio aos 
Municípios (Fundam 2) e demandas das 
microrregiões estarão na pauta. 

Firme? No final do mês de fevereiro, o 
deputado Natalino Lázare recebeu um co-
municado do PR-SC, assinado pelo presi-
dente da sigla no estado, deputado federal 
Jorginho Mello, pedindo seu afastamento 
do partido. O motivo apresentado na oca-
sião foi a “falta de comprometimento com 
os princípios republicanos do partido”. 
Mas o semestre acabou e Lázare continua 

filiado ao PR-SC. Não pediu para sair e 
não foi expulso. 

Expansão A cooperativa de saúde Uni-
med foi premiada pelo 21º ano como o 
plano de saúde mais lembrado pelos cata-
rinenses. Para não perder posição, está in-
vestindo mais de R$ 1 bilhão para expan-
dir sua infraestrutura de atendimento em 
Chapecó, Joinville, Rio do Sul, Criciúma, 
Tubarão e Balneário Camboriú.

Firme? Nos próximos 12 meses, 81% dos 
donos de micro e pequenas empresas não 
pretendem demitir funcionários. Destes, 
24,5% afirmam que vão contratar novos 
empregados. As informações constam da 
Sondagem Conjuntural dos Pequenos Ne-
gócios, pesquisa inédita feita pelo Sebrae.
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Conversa sobre ADRs
Deputada Ana Paula Lima (PT) recebeu 
em seu gabinete a prefeita de São José e 
presidente da Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam), Adeliana Dal Pont 
(PSD). A parlamentar apresentou o pro-
jeto de sua autoria, já em tramitação, 
que extingue as Agências de Desenvol-
vimento Regional (ADRs) e busca uma 
nova organização da descentralização do Estado, fortalecendo a atuação das 
Associações de Municípios. Adeliana pontuou as dificuldades encontradas pelos 
prefeitos para dar sequência a seus pleitos e enviará o texto da proposta para que 
as Associações se manifestem. Ana Paula ainda deverá participar da primeira 
reunião de agosto da Fecam com os presidentes das entidades. O deputado Dóia 
Guglielmi também apresentou projeto para extinção das ADRs. Em que pese 
ser uma decisão que cabe ao Executivo, estão colocando a questão em debate.
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Incentivo à fruticultura
Alternativas para geração de renda estão 
sendo estimuladas no Oeste de Santa Catari-
na. E a fruticultura é uma delas. No Dia de 
Ação de Governo, na região de abrangência 
da ADR de Chapecó, o presidente da Epagri, 
Luiz Ademar Hessmann, visitou a Feira de 
Produtos Coloniais e Agroecológicos da cida-
de, além de propriedades rurais em Coronel 
Freitas que estão se dedicando a fruticultura. 

“Isso é o exemplo, é a prática, é o que o governo sempre preconiza através da 
Secretaria de Estado da Agricultura e da Epagri”, avaliou Hessmann.
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