
Pesca quer sustação de decreto

Santa Catarina é líder nacional na produção de pescados e por isso mes-
mo os representantes do Estado têm reagido com veemência ao decreto 
presidencial nº 9.004, publicado no dia 13 de março, que transfere a 

Secretaria de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) para o Ministério da Indústria e Comércio (MI-
DIC). Ontem pela manhã, uma reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura 
da Assembleia Legislativa lotou o Plenarinho com representantes de entida-
des ligadas ao setor, ao MAPA, à Secretaria de Estado da Agricultura e da 
Pesca e à Epagri . Os participantes foram unânimes em manifestar o receio 
de desestruturação e ainda maior desorganização do setor. O vice-presidente 
da Federação de Pescadores Artesanais (Fepesc), Adriano Delfino Joaquim, 
foi enfático: “A pesca vai para um ministério que não tem estrutura e conhe-
cimento para tocar o trabalho”. Ontem mesmo, na sessão Plenária realizada 
à tarde, foi apresentada moção de apoio ao Fórum Parlamentar Catarinen-
ses, que já encaminhou processos para a sustação do decreto e pedindo ur-
gência nessa tramitação. A moção foi aprovada durante a reunião da manhã 
e já tem acordo para confirmação pelos demais deputados na sessão de hoje. 
A informação foi transmitida pelo presidente da Comissão, deputado Padre 
Pedro Baldissera (PT). Em entrevista à Coluna Pelo Estado, ele disse que 
será marcada uma audiência com a Casa Civil ou Ministério do Planejamen-
to, juntamente com o Fórum, a Comissão e representantes das entidades 
representativas da pesca. “A audiência só não acontecerá se antes conseguir-
mos a anulação do decreto, o que considero ideal. A movimentação é grande 
em todos os estados produtores. O governo precisa compreender os riscos 
para a pesca nacional se essa decisão for mantida”, observou Baldissera. 
Membro da Comissão, o deputado José Milton Scheffer (PP) demonstrou esse 
risco em números: “Só para ter uma noção, a estrutura do MAPA tem cerca 
de 11 mil funcionários, enquanto o MDIC tem 790. E todos em Brasília”.

Celular na escola Projeto de lei que 
permite uso de telefone celular em sala 
de aula com finalidade pedagógica, sob 
orientação do professor e do núcleo gestor 
da escola, foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia. Ma-
téria apresentada pelo deputado Antônio 
Aguiar (PMDB), recebeu parecer favorá-
vel da Diretoria de Tecnologia e Inovação 
da da Secretaria de Estado da Educação, 
atendendo solicitação do relator da maté-
ria, deputado Valdir Cobalchini (PMDB).  

Reforma política O tema tomou boa 
parte das manifestações dos deputados 
estaduais na sessão plenária de ontem. 
O deputado Fernando Coruja (PMDB), 
mesmo defendendo a lista fechada, disse 
que “vai servir para eleger quem não se 
elegeria”. Em aparte, o deputado Ismael 
dos Santos (PSD) declarou ser contrário 
à lista fechada e afirmou que a mudança 
vai trasnformar os partidos em “balcões 
de negócios.”

Forças ocultas Foi a essas forças que 
o deputado Darci de Matos (PSD) atri-
buiu a celeridade com que governo fede-
ral e Congresso estão encaminhando a 
reforma política. “Voto em lista significa 
o fim do voto na pessoa, na história, no 
serviço prestado à sociedade. Essa pro-
posta fortalece o caciquismo. E me passa 
a nítida impressão de que vai esconder o 
rosto daqueles que estão envolvidos na 
Operação Lava-Jato. São mais de 100 no 
Congresso que não terão coragem de pe-
dir voto nas ruas.”

Doação de órgãos A Associação dos 
Pacientes Renais de Santa Catarina 
(Apar) lança hoje, no auditório do He-
mosc, em Florianópolis, uma campanha 
para estimular doações que viabilizem um 
maior número de transplantes de medula 
óssea. O trabalho foi criado de forma vo-
luntária pela agência Propague. O objeti-
vo é transmitir a correta informação aos 
possíveis novos doadores. 
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Maduro
Na noite de segunda-feira (27), a bancada estadu-
al do PMDB teve uma reunião com o governador 
Raimundo Colombo, da qual participou o vice-go-
vernador Eduardo Moreira e todos os secretários 
de Estado ligados à sigla. De acordo com o líder da 
bancada, Mauro de Nadal, os deputados foram ob-
ter informações sobre os projetos prioritários para 
2017 e sobre o encaminhamento de recursos para 

os municípios catarinenses. Saíram do encontro com a afirmação do governa-
dor de que o Fundo de Apoio aos Municípios – Fundam 2 – “está maduro”. Os 
critérios de distribuição serão os mesmos da primeira edição e serão contempla-
dos dois projetos por município. E sobre 2018? “Não tratamos desse assunto. 
Até porque o PMDB já tem a decisão de que terá candidato próprio. É o gover-
nador que agora precisa avaliar se é importante fazer parte do nosso projeto ou 
não. Claro que gostaríamos que o PSD estivesse conosco e praticasse um gesto 
de gratidão. Mas esse é um gesto que deve ser natural.”
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