
A saída que mais interessaria ao Brasil hoje seria fazermos uma eleição
agora, pelo Congresso Nacional. O mais rapidamente possível eleger o presidente 
e o vice-presidente da República. Acho que a circunstância coloca muitos nomes 
que poderiam cumprir seu papel e garantir com isso uma Assembleia Nacional 

Constituinte em 2018 e eleições gerais.
Presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), em entrevista a uma emissora de rádio. 

“

”

Pressão na Alesc

A Assembleia Legislativa recebeu ontem mais pedidos de impeachment 
contra o governador Raimundo Colombo. Pela manhã, integrantes 
do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público protocolou re-

presentação motivada por irregularidades apontadas pelo Tribunal de Con-
tas (TCE-SC) sobre repasses da Celesc ao Fundo Social. O mesmo pedido 
foi feito no ano passado e, por ter falhas, acabou arquivado. Na época o 
presidente da Casa era o deputado Gelson Merisio, do mesmo partido do go-
vernador, PSD. Já na parte da tarde, o vereador Afrânio Boppré, do PSOL 
de Florianópolis, também protocolou pedido de afastamento do governador 
com base nas delações da JBS. Em abril, e portanto sob a presidência do 
deputado Silvio Dreveck (PP), o PSOL encaminhou solicitação idêntica, 
só que por conta das delações da Odebrecht. Segundo Boppré, não foi dada 
qualquer resposta e por isso o novo encaminhamento recorreu a uma regra 
federal de 1950, que determina a leitura do pedido na primeira sessão de-
pois de protocolado o documento. O procurador da Assembleia Legislativa, 
Paulo Sérgio Alves Madeira, explicou que o Regimento Interno da Casa não 
impõe prazo para manifestação sobre pedido de impeachment. “O pedido 
é protocolado e depois é analisado para que se saiba se preenche todos os 
pressupostos. Em caso positivo e se o pedido for admitido, o presidente en-
caminha cópia ao governador, que terá prazo de 15 dias para se manifestar. 
Nesse período, uma comissão de nove deputados será formada para analisar 
a resposta do chefe do Executivo estadual”, resumiu.

Em risco? A liberação de recursos para 
o Fundo de Apoio aos Municípios (Fun-
dam 2) pelo BNDES já é tratada por de-
putados estaduais como incerta. Ontem, 
parlamentares de diferentes partidos, em 
conversas fora do Plenário, manifestaram 
preocupação com o êxito da operação por 
conta do cenário nacional conturbado e os 
reflexos para Santa Catarina. O projeto 
pedindo autorização de empréstimo de R$ 
1,5 bilhão, dos quais R$ 700 milhões, está 
em tramitação no Legislativo.  

Avicultura  Deputado Dóia Guglielmi 
(PSDB), líder da bancada do PSDB, está 
colhendo assinaturas para a criação da 
Frente Parlamentar em Defesa da Avicul-
tura, a exemplo do que já existe na Câ-
mara dos Deputados. O objetivo do depu-
tado é acompanhar políticas públicas em 
favor da atividade que, ainda como resul-
tado da Operação Carne Fraca e também 

por questões econômicas, registrou queda 
nas vendas internas e externas. Guglielmi 
precisa de apenas quatro assinaturas, mas 
deve obter muito mais.

PPPs Mesmo vivendo momentos difí-
ceis, o governo do Estado conseguiu uma 
vitória importante, ontem, com a apro-
vação do projeto que cria o Fundo Ga-
rantidor das Parceiras Público-Privadas 
(PPPs). Foram 20 votos a favor e 10 con-
tra. Mas o assunto não foi unanimidade 
na base do governo.

Fundação Celos começou mais uma 
Percorrida de Prestação de Contas pelas 
agências regionais da empresa. A diretoria 
vai passar por 58 cidades até o dia 13 de ju-
lho, com palestras sobre resultados dos in-
vestimentos em previdência e plano de saú-
de em 2016 que atendem respectivamente 
8.536 famílias e mais de 23 mil beneficiários.

Enquanto isso...
Em resposta à Coluna Pelo 
Estado sobre o posicionamen-
to diante dos pedidos de afas-
tamento, e por meio de sua as-
sessoria de imprensa, Colombo 
disse que “vai trabalhar ainda 
mais para garantir que Santa 
Catarina continue crescendo e 
gerando empregos”. Na mesma 
resposta, lembrou que o esta-

do é um dos poucos  do país onde os salários dos servidores estão em dia. 
Ele exemplificou a normalidade do Executivo com a inauguração de escola 
da rede pública estadual, ontem, em Garopaba (foto), a quarta de maio. 
As outras foram em Palmitos, Dionísio Cerqueira e Joinville. Depois da 
inauguração, foi a Laguna assinar ordem de serviço para pavimentação do 
acesso ao Farol de Santa Marta, um dos principais pontos turísticos do Sul 
catarinense. Serão investidos R$ 4 milhões na obra.
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