
O partido é maior do que as pessoas que o integram. Não defendemos a
anistia de ninguém. Nós entendemos que se há uma acusação contra qualquer 
pessoa do PSDB, filiado, líder, que tenha mandato ou não, a pessoa tem que se 
defender no Judiciário para comprovar sua inocência. A lei é igual para todos. 
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC), em entrevista à TV Senado, sobre a situação de Aécio Neves.

“
”

Orçamento impositivo

De que vale um Orçamento Regionalizado (OR) sem que as de-
cisões tomadas pelo conjunto da sociedade sejam cumpridas? 
O questionamento é do deputado Marcos Vieira (PSDB), que 

já pensa em encaminhar proposta para revogação da lei que criou 
o OR há cerca de 20 anos. Ontem ele protagonizou mais um debate 
intenso com o deputado Darci de Matos (PSD), líder do governo na 
Assembleia. A discussão veio com a apresentação, por Vieira, de Re-
querimento pedindo prioridade para a análise e votação do Projeto 
de Lei Complementar (PLC) que regulamenta o OR e o torna impo-
sitivo. Depois de um clima bastante tenso, que tem se repetido com 
frequência entre os dois parlamentares, ficou decidido que em até 30 
dias deve ser encaminhado um acordo de líderes para que se decida se 
prevalecerá o PLC do Orçamento Impositivo ou a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) que também torna impositivas as emendas 
dos deputados. O próprio Marcos Vieira defende que não há condições 
para que as duas medidas se sobreponham.

Mais preocupado com o trabalho 
do que com delações, o governador Rai-
mundo Colombo está mantendo o ritmo 
habitual de trabalho. Hoje tem agenda 
em Jaraguá do Sul e Guaramirim. De lá 
vai para outros compromissos em Cha-
pecó, onde amanhã participa da abertu-
ra do 10º Congresso dos Empregados da 
Celesc. Em Jaraguá e em Chapecó, terá 
encontro com prefeitos para tratar do 
Fundam 2.

Professor indígena A educação indí-
gena terá professor com formação na área 
em Santa Catarina. A informação é da 
deputada Luciane Carminatti (PT), pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultu-
ra e Desporto da Assembleia Legislativa, 
que apoiou o pedido do Ministério Públi-
co Federal de Chapecó para que o Estado 
crie o cargo de Professor Indígena e outros 
ligados à área. Por ofício, a Secretaria de 
Estado da Educação confirmou a consti-
tuição de Comissão para elaborar o ante-
projeto de lei. O Grupo de Trabalho, com-
posto por representantes da secretaria, 
Assembleia, Ministério Público Estadual 
e Federal e comunidade indígena, entre 
outras organizações, terá quatro meses 

para preparar a proposta que será votada 
no parlamento catarinense.

Licenciamento ambiental  A ex-mi-
nistra do Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra, estará em Florianópolis no dia 6 de 
junho para participar da 1ª Conferência 
Estadual sobre Licenciamento Ambien-
tal e Segurança Jurídica, que ocorre na 
Alesc. O evento, organizado pela Fatma, 
comissões de Meio Ambiente da OAB e 
da Alesc, e União Brasileira de Advocacia 
Ambiental (UBAA), vai reunir nomes na-
cionais de destaque na área ambiental. As 
inscrições são gratuitas. Mais detalhes no 
www.fatma.sc.gov.br

Guia para produtores Em um ano 
marcado por instabilidades políticas e 
econômicas, o Sistema de Inteligência Se-
torial do Sebrae disponibiliza um relató-
rio sobre o panorama do mercado lácteo 
de Santa Catarina, voltado aos micro e pe-
quenos empresários do estado que querem 
apostar neste setor. No documento, que 
pode ser consultado gratuitamente, o em-
preendedor encontra dados de mercado e 
potenciais oportunidades de negócio nes-
ta área. Para acessar: sis.sebrae-sc.com.br
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Comércio criminoso
Combater o comércio criminoso de peças de veícu-
los roubados ou adulterados é o objetivo do projeto 
de lei apresentado pelo deputado Patrício Destro 
(PSB). A proposta PL prevê a cassação da inscri-
ção estadual de estabelecimentos comerciais que 
adquirirem, distribuírem, estocarem ou venderem 
veículos ou peças que tenham sido furtados ou 
roubados ou que contenham adulteração nas ca-

racterísticas originais. Ou seja, a lei se aplica desde revendas até autopeças e 
ferros velhos. “É que na maioria das vezes, carros, motos e caminhões aca-
bam indo para desmanches e em seguida as peças são comercializadas com 
valores bem abaixo dos praticados pelo mercado”, justificou Destro. Durante 
2016, a Secretaria de Estado da Segurança Pública registrou 17.960 furtos/
roubos de veículos. Já em 2017, só no primeiro bimestre, foram contabiliza-
dos quase 2,8 mil furtos/roubos de veículos. 
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