
14ª
Legislatura ESTADO DE SANTA CATARINA 1ª Sessão

Legislativa

PALÁCIO BARRIGA-VERDE

ANO XLVIII FLORIANÓPOLIS, 11 DE MARÇO DE 1999 NÚMERO 4.606

14ª Legislatura
1ª Sessão Legislativa

COMISSÕES PERMANENTES

MESA DIRETORA

Gilmar Knaesel
PRESIDENTE

Heitor Sché
1º VICE-PRESIDENTE

Pedro Uczai
2º VICE-PRESIDENTE

Lício Silveira
1º SECRETÁRIO

Romildo Titon
2º SECRETÁRIO

Afonso Spaniol
3º SECRETÁRIO

Adelor Vieira
4º SECRETÁRIO

LIDERANÇA DO GOVERNO
Paulo Bornhausen

PARTIDOS POLÍTICOS
(Lideranças)

PARTIDO PROGRESSISTA
BRASILEIRO

Líder: Ivan Ranzolin
PARTIDO DO MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Líder: Herneus de Nadal

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
Líder: Wilson Wan-Dall

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Líder: Francisco de Assis

PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA

Líder: Jorginho Mello
PARTIDO DEMOCRÁTICO

TRABALHISTA
Líder: Jaime Mantelli

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Líder: Sandro Tarzan

CONSTITUIÇÃO , JUSTIÇA E
REDAÇÃO DE LEIS
Onofre Santo Agostini
Reno Caramori
Jaime Mantelli
Nilson Gonçalves
Jorginho Mello
Herneus de Nadal
Rogério Mendonça
Ivan Ranzolin
Francisco de Assis Nunes

FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
João Rosa
Ivo Konell
Sandro Tarzan
Wilson Wan-Dall
Paulo Bornhausen
Ronaldo Benedet
Joares Ponticelli
Valmir Comin
Volnei Morastoni

AGRICULTURA, COOPERATIVISMO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ECONOMIA
Gelson Sorgato
Neodi Saretta
Jaime Mantelli
Onofre Agostini
Moacir Sopelsa
Nelson Goetten de Lima
Milton Sander

DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO
CONSUMIDOR
Ronaldo Benedet
Nilson Gonçalves
Onofre Santo Agostini
João Rosa
Narcizo Parisotto
Odete do Nascimento
Neodi Saretta

TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO
 URBANOE RURAL E TURISMO

Ciro Rosa
Manoel Mota

Altair Guidi
João Itamar da Silveira

Moacir Sopelsa
Valmir Comin

Francisco de Assis Nunes

EDUCAÇÃO, CULTURA  E DESPORTO
Joares Ponticelli

Ideli Salvatti
Paulo Bornhausen

Cesar Souza
João Itamar da Silveira

Manoel Mota
Milton Sander

SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Volnei Morastoni

Sandro Tarzan
Clésio Salvaro

Ivo Konell
Ronaldo Benedet

Odete do Nascimento
Joares Ponticelli

TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E DE
SERVIÇO PÚBLICO

Reno Caramori
Ideli Salvatti

Clésio Salvaro
Rogério Mendonça

Luiz Roberto Herbst
Wilson Wan-Dall

Nelson Goetten de Lima

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE
E EFICÁCIA LEGISLATIVA

Jaime Mantelli
Valmir Comin

Clésio Salvaro
Narciso Parizotto

Gelson Sorgato
Altair Guidi

Ideli Salvatti



PÁGINA PÁGINA 22 DIÁRIO DA ASSEMBLÉDIÁRIO DA ASSEMBLÉIA - SC - NÚMERO 4.606IA - SC - NÚMERO 4.606 DATA 11/03/99DATA 11/03/99

DEPARTAMENTO
PARLAMENTAR

Divisão de Anais:
responsável pela digitação e/ou
revisão dos Atos da Mesa Diretora e
Publicações Diversas, diagramação,
editoração eletrônica, montagem e
distribuição.
Diretor: Eder de Quadra Salgado

Divisão de Taquigrafia:
responsável pela digitação e revisão
das Atas das Sessões.
Diretora: Denise Videira Silva

Divisão de Divulgação e
Serviços Gráficos:

responsável pela impressão.
Diretor: Vanoir Guarezi Zacaron

DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA
EXPEDIENTE

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga-Verde - Centro Cívico Tancredo Neves

Rua Jorge Luiz Fontes, nº 310 - Florianópolis - SC
CEP 88020-900 - Telefone (PABX) (048) 221-2500

Internet: www.alesc.sc.gov.br

IMPRESSÃO PRÓPRIA
ANO VIII - NÚMERO 1000

1ª EDIÇÃO - 110 EXEMPLARES
EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS

ÍNDICE

Plenário
Ata da 009ª Sessão Ordinária
realizada em 04/03/1999........... 2
Ata da 010ª Sessão Ordinária
realizada em 08/03/1999......... 12

Atos da Mesa Diretora
Resolução DP......................... 15
Resoluções Administrativas........
................................................ 16

Publicações Diversas
Atas das Comissões
Permanentes e Comissão
Parlamentar Externa ............... 25
Ofícios .................................... 27
Portarias ................................. 27
Projetos de Lei ........................ 28

P L E N Á R I O

ATA DA 009ª SESSÃO ORDINÁRIA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª LEGISLATURA

EM 04 DE MARÇO DE 1999
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GILMAR KNAESEL

Às nove horas, achavam-se
presentes os seguintes Srs. Deputados: Adelor
Vieira - Afonso Spaniol - Altair Guidi - Cesar
Souza - Clésio Salvaro - Francisco de Assis -
Gelson Sorgato - Gilmar Knaesel - Heitor Sché -
Ideli Salvatti - Ivan Ranzolin - Jaime Mantelli -
João Rosa - João Itamar - Joares Ponticelli -
Jorginho Mello - Lício Silveira - Luiz Herbst -
Milton Sander - Moacir Sopelsa - Narcizo
Parisotto - Nelson Goetten - Neodi Saretta -
Nilson Gonçalves - Odete do Nascimento -
Onofre Santo Agostini - Paulo Bornhausen -
Pedro Uczai - Reno Caramori - Rogério
Mendonça - Romildo Titon - Ronaldo Benedet -
Valmir Comin - Wilson Wan-Dall.

do seguinte, Sr. Presidente: Caramori e Valmir Comin.
PROJETO DE LEI: Com a palavra o primeiro orador ins-

crito em Breves Comunicações, Deputado
Onofre Santo Agostini, por dez minutos.

- de autoria do Sr. Deputado Adelor Vieira, que
institui livro destinado ao recebimento de re-
clamações, opiniões e sugestões nos órgãos
públicos do Estado e dá outras providências.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Sr. Presidente, ilustre Sra.
Deputada, Srs. Deputados, Deputado Neodi
Saretta, eu não vou falar que o Vasco foi o
campeão, porque sem dúvida nenhuma é o me-
lhor time do Brasil, isso é indiscutível. O tão fa-
lado, o campeão, o Vasco, na minha avaliação,
não tem muito significado, porque em todas as
disputas ele consegue chegar a campeão.

PROJETO DE RESOLUÇÃO:
- de autoria do Sr. Deputado Adelor Vieira, que
institui o programa Conheça o Poder
Legislativo e dá outras providências.
OFÍCIOS Nº:
481/99, do Sr. Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando o Relatório
de atividades do Tribunal de Contas do Estado,
relativo ao quarto trimestre de 1998;

Até vamos fazer uma força para trazê-lo
aqui para jogar com o Figueirense, que deve ser o
vice, para ter alguma sensação no campeonato,
senão não tem mais graça. Evidentemente que é
em tom de brincadeira! Eu e os vascaínos
estamos muito felizes porque, efetivamente,
ganhou o melhor time do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Heitor Sché) - Havendo quorum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão.

041/99, do Sr. Deputado Francisco de Assis
Nunes, Líder da Bancada do PT, solicitando
desta Casa Legislativa que comprove o funcio-
namento parlamentar do Partido dos
Trabalhadores - PT - de Santa Catarina.Solicito ao Sr. Secretário ad hoc,

Deputado Onofre Santo Agostini, que
proceda à leitura da ata da sessão anterior.

Eu assomei à tribuna hoje, Sr.
Presidente - há pouco conversei com V.Exa., e
tenho certeza de que todos os Deputados
estão vivendo o mesmo drama que este
Deputado -, para falar sobre bolsa de estudo. A
situação do curso de 3º grau no País e, por via
de conseqüência, em Santa Catarina se
agravou muito nos últimos tempos.

Era o que constava do expediente,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Terminada a leitura do expediente, pas-
saremos às Breves Comunicações.

(É lida e aprovada a ata.)
Solicito ao Sr. Secretário ad hoc,

Deputado Onofre Santo Agostini, que
proceda à leitura do expediente. Esta Presidência gostaria de justificar

a ausência dos Srs. Deputados Herneus de
Nadal, Ivan Ranzolin, Joares Ponticelli, Lício
Silveira, Milton Sander, Nelson Goetten, Reno

O SR. SECRETÁRIO ad hoc (Deputado
Onofre Santo Agostini) - O expediente consta Eu tenho recebido, em média, só

        D I V I S Ã O    D E    A N A I S  -  Editoração Eletrônica
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este ano, Deputado Ronaldo Benedet, mais de
duzentos pedidos de bolsas de estudo.

será uma das nossas preocupações nesta
Legislatura, que são as bolsas de estudos.

dia para conseguir estudar à noite, ou o pai,
com muita dificuldade, faz esse sacrifício.

Eu vejo que muita gente acusa o
Governo, o ex-Governador ou o Governo
anterior, do não-cumprimento do art. 170 da
Constituição de Santa Catarina, mas tenho que
fazer justiça. As bolsas de estudo em Santa
Catarina, desde o Governo Pedro Ivo Campos,
não estão sendo feitas. Os ex-Governos de
Pedro Ivo Campos, Vilson Kleinübing e Paulo
Afonso não pagaram bolsas de estudo. Não foi
só o Governo Paulo Afonso que não pagou!

Eu creio que não é, eu diria assim,
privilégio, entre aspas, V.Exa. ter recebido tantos
pedidos, porque creio que todos nós, Deputados,
estamos percebendo, especialmente no início dos
semestres letivos, como é o caso desse
momento, que os pedidos de bolsas de estudos
estão cada vez mais freqüentes.

É claro que o ideal seria nós termos
aquele nosso sonho de estudante, quando
éramos do DCE - Diretório Central dos
Estudantes -, quando éramos presidente do di-
retório acadêmico aqui em Florianópolis, que
seria: lutar pelo ensino público e gratuito para
todos, em todos os níveis, mas a realidade é
outra, as fundações são particulares, têm que
se sustentar.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - É verdade, Deputado.

O Sr. Deputado Neodi Saretta - Dado
especialmente o agravamento da crise brasi-
leira, a diminuição do poder aquisitivo das pes-
soas, o estudante está tendo mais
dificuldades de arcar com o pagamento das
mensalidades.

Conversando aqui com o Deputado
Neodi Saretta, chegamos à conclusão de que
não dá, como se diz na gíria, para tapar o furo
do dente. Nós, Deputados, precisamos dar
uma resposta à sociedade, que está ávida por
ensino, que entende que precisa estudar,
precisa se capacitar.

Ao longo desses anos não se pagou
bolsa de estudo ao estudante chamado
carente de nível superior e, por via de
conseqüência, agravou-se muito a situação do
3º grau em Santa Catarina.

Eu e o Deputado Gilson dos Santos
cometemos, na nossa avaliação, hoje reco-
nheço isto, um equívoco. Nós destinávamos às
faculdades quase toda a verba de subvenção
social da Assembléia destinada ao Deputado,
para que fosse revertida em bolsas de estudo
ao estudante carente. Apenas eu e o Deputado
Gilson dos Santos fazíamos isto, que chegou
ao conhecimento de todos os estudantes
pobres de Santa Catarina.

Eu creio que, efetivamente, é neces-
sário termos um mecanismo de concessão de
bolsas de estudo, através do Governo, já que
esta Casa Legislativa não tem esses mecanis-
mos, uma vez que a nossa função é uma
função legislativa, como diz o próprio nome.

Vamos nos juntar e tentar encontrar
a solução, como, por exemplo, um oxigênio,
para que todos os Deputados interessados
comecem a pensar no banco do estudante
para Santa Catarina.

Nós esperamos que este assunto,
que tanto foi debatido na Legislatura passada -
e teve até um projeto nesse sentido, de
autoria dos Deputados Pedro Uczai, João
Henrique Blasi e outros -, seja resolvido, ou
seja, que nós possamos encontrar uma
alternativa para poder conceder algum
benefício a esses estudantes que querem
cursar as suas faculdades e não têm
condições.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Eu agradeço o aparte de V.Exa., no-
bre Deputado!

Deputado Pedro Uczai, como fiz
justiça a V.Exa., quero fazer também justiça
ao ilustre Deputado Paulo Bornhausen, que
em Brasília, como Deputado Federal, lutou
como um leão para que se pudesse
transferir essa responsabilidade e pudesse,
efetivamente, a Nação brasileira ajudar o
estudante carente do País, através do curso
gratuito, para que ele tivesse oportunidade,
como aqui foi citado pelo ilustre Deputado
Ronaldo Benedet, não só o filho...

Esta é a principal razão, Srs.
Deputados, que é cobrada dos Deputados,
hoje, a tal bolsa de estudo. E tornou-se impos-
sível atender à demanda do estudante carente
em Santa Catarina. Primeiro, porque o estudo
tornou-se caro.

Vejam V.Exas. que a Faculdade de
Odontologia da Univali cobra mensalidade na
ordem de R$1.018,00. Tornou-se impossível
ao estudante pobre ou ao estudante carente
freqüentar as faculdades, ficou impossível! Ou
as faculdades vão fechar - as faculdades
chamadas particulares - por falta de alunos ou
eu não sei o que vai acontecer!

Deputado Onofre Santo Agostini, a
questão que tem que ser colocada é a seguin-
te: a educação deve ou não ter prioridade?! Se
ela tiver, nós temos que achar uma alternativa
para a questão do ensino superior, além das
outras questões ligadas ao ensino médio e fun-
damental.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Eu agradeço a manifestação de
V.Exa., e por uma questão de justiça quero
falar sobre o projeto do Deputado Pedro Uczai,
com relação ao crédito educativo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra o próximo orador
inscrito, Deputado Pedro Uczai, a quem
concedo a palavra por dez minutos.

E há pouco, Srs. Deputados, conver-
sava com o ilustre Presidente, que ontem este-
ve em audiência com o Governador do Estado,
para saber o resultado da conversa a respeito
das bolsas de estudo, porque estava surgindo
uma luz no fim do túnel.

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Sr.
Presidente e Srs. Deputados, assomo à tribuna
para continuar esta reflexão sobre a Educação
no Estado de Santa Catarina e,
particularmente, a realidade e as perspectivas,
do ponto de vista educacional, para o acesso
dos nossos estudantes à escola.

Ele tentou, ano passado - e eu,
com muita honra, votei no seu projeto -, criar
aqui em Santa Catarina um crédito
educativo. Ele foi votado mas, infelizmente,
não se conseguiu o êxito final. Foi uma
grande tentativa do Deputado Pedro Uczai.
Quem sabe, possamos voltar à carga.

O Governador do Estado, segundo in-
formações, e a imprensa assim divulgou, iria
encaminhar uma emenda constitucional à
Assembléia Legislativa para que aquele
recurso destinado do art. 170 da Constituição,
no mínimo 70%, revertesse em bolsas de
estudo para os estudantes carentes. Seria,
então, no nosso entender, Deputada Odete do
Nascimento, a única alternativa que poderia
existir para que o nosso jovem, o futuro da
Nação, pudesse efetivamente estudar.

Gostaria de dizer que, em primeiro
lugar, em dois anos de mandato, uma das
prioridades, uma das bandeiras de minha luta
neste Parlamento foi a educação de ensino
fundamental e médio e a educação superior.
Vimos aprovado aqui o nosso projeto do
Sistema Estadual de Educação que alterou em
vários pontos fundamentais a Educação no
Estado de Santa Catarina. Aquela famigerada
grade curricular de quatro horas foi extinta,
constituindo-se um nova grade, possibilitando
não só novas contratações, mas melhores
condições de trabalho dos nossos professores
da escola pública de Santa Catarina.

Eu acho, Srs. Deputados, que
alguma coisa vai ter que ser feita. Não adianta
nós ficarmos aqui batalhando se não é
cumprido o art. 170 da Constituição Estadual!
O Governador do passado não cumpriu!

Nós temos que fazer justiça! Há
muito tempo não se ajuda o estudante
carente. Alguma coisa tem que ser feita pelo
Governo do Estado!

Então, eu gostaria de fazer um
apelo, Deputados Neodi Saretta e Ronaldo
Benedet: que nós, juntos, achemos uma
solução.

O Sr. Deputado Ronaldo Benedet -
V.Exa. me concede um aparte?

Eu não venço mais, Deputado Neodi
Saretta, não venço mais! A verba de subvenção
social - e V.Exa. é testemunha - não dá nem
para tapar, como diz o caboclo da minha terra,
a cova do dente, das necessidades que o estu-
dante carente tem hoje.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Pois não!

O Sr. Deputado Ronaldo Benedet -
Deputado Onofre Santo Agostini, é uma
satisfação estarmos aqui aparteando V.Exa.
para falar sobre esse assunto que vem nos
preocupando há muito tempo, uma vez que nós
sabemos que estatisticamente os estudantes
do interior do Estado que freqüentam as
fundações, principalmente, são aqueles mais
carentes; são aqueles que mais precisam,
porque aquele bem mais preparado, aquele
mais abastado, com mais condições, com mais
dinheiro, passa no vestibular e entra na
Universidade Federal de Santa Catarina, que é
gratuita. E aquele filho do trabalhador sofrido,
aquele que tenta conquistar a vida com muita
dificuldade, esse, sim, tem que trabalhar de

Vimos aprovado também o projeto de
lei que instituiu as disciplinas de Sociologia e
Filosofia no ensino médio de Santa Catarina,
que a escola pública adotou através do
Conselho Estadual de Educação. Mas muitas
escolas particulares e privadas ainda não insti-
tuíram as disciplinas de Filosofia e Sociologia
na sua grade curricular. O aluno que estuda
em escola particular não precisa compreender
em que sociedade está situado; o estudante
que estuda em escola particular não precisa
compreender a sua própria existência, as
razões da sua vida que a filosofia poderia
instrumentalizar, subsidiar.

Primeiro, como eu disse, as faculda-
des estão caras demais. Por necessidade da
própria faculdade se manter, ela tem que se
especializar, ela tem que se modernizar. Por
uma série de coisas, ela se torna cara.

O Sr. Deputado Neodi Saretta -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Pois não!

O Sr. Deputado Neodi Saretta -
Deputado Onofre Santo Agostini, V.Exa. traz à
tribuna um assunto realmente muito impor-
tante, que tem sido motivo de preocupação
desde a Legislatura passada, e certamente

Portanto, é uma necessidade deste
Parlamento fazer cumprir o projeto de lei que
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instituiu as disciplinas de Sociologia e Filosofia
no ensino médio, no Estado de Santa Catarina,
não só as escolas públicas, que hoje já estão
cumprindo, mas as particulares.

estadual, do cumprimento do art. 170, quero
dizer que está mais do que na hora de sairmos
do discurso, das promessas feitas não só nas
campanhas eleitorais, como das promessas
feitas desta tribuna, em outros momentos,
Deputados que hoje fazem parte da base
governista, e partirmos para a prática,
cumprindo o art. 170, pois nós estamos
representando o projeto que regulamenta este
artigo, e assinando o decreto regulamentando
o crédito educativo estadual.

Deputado Adelor Vieira, a quem concedo a
palavra por até 10 minutos.

O SR. DEPUTADO ADELOR VIEIRA -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, creio que o
assunto educação, de muita importância, já foi
bastante discutido e levantado nesta Casa pe-
los Deputados que me antecederam. Gostaria,
então, agora, de abordar outro assunto.

Em relação ao 3º Grau, vimos
aprovados aqui alguns projetos importantes.
Num primeiro momento, regulamentamos o art.
171 da Carta Catarinense, que instituía bolsa
de estudo para os estudantes carentes; que
instituía uma política de recursos financeiros
para pesquisa em Santa Catarina; que
possibilitava também recursos para a Udesc
ampliar seus cursos e seus campos.

Esta quinta-feira, creio, é propícia
para nós fazermos algumas reflexões. Quero
chamar a atenção do Srs. Deputados para este
assunto: kit de primeiros socorros.Temos recurso, só falta vontade polí-

tica para que sejam viabilizados esses
recursos para o ensino superior no Estado de
Santa Catarina.

Chamo a atenção de V.Exas., para
que possamos refletir um pouco mais nas me-
didas que nós, Parlamentares, na maioria das
vezes, fazemos precipitadamente, tomando de-
cisões sem muita reflexão, sem muito estudo,
sem muita consulta, muito mais pela emoção
do que pela razão de ser.

Esses recursos provenientes dos in-
centivos fiscais concedidos pelo Estado às em-
presas privadas catarinenses são os seguintes: o
Prodec Automotivo, o Prodec Agroindustrial, o
Prodec Têxtil, que, segundo as informações do
final do Governo Paulo Afonso, chegava a quase
R$2.000.000.000,00.

O Sr. Deputado Gelson Sorgato -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Pois não!

O Sr. Deputado Gelson Sorgato -
Deputado Pedro Uczai, neste momento
quero parabenizá-lo, quando do substitutivo
global do projeto que concedia bolsa de
estudo aos estudantes ao projeto que nós
tínhamos encaminhado.

Não estou defendendo categorias,
estou defendendo posições e
responsabilidades, principalmente da nossa
parte como Legisladores.

Isto poderia significar mais de
R$30.000.000,00 de recursos para a bolsa de
estudo, para a pesquisa e recursos para a
Udesc, universidade pública. Mas,
infelizmente, depois que as eleições passaram
- e esta Casa recebeu a aprovação unânime
dos 40 Deputados -, na hora de derrubar o
veto do Governador do Estado, para que
pudéssemos manter essa lei, não foi possível,
porque faltaram na hora da votação três
Deputados para atingir os 21 votos. E se essa
lei tivesse sido aprovada, ela possibilitaria
recursos para a pesquisa, para a qualificação
dos nossos docentes e recursos para a nossa
universidade pública. Porque senão é
demagogia dizer que defendemos a
interiorização da Udesc, mas quando tivemos a
possibilidade de receber recursos para a bolsa
de estudo, para a pesquisa, não foi possível
viabilizar nesta Casa!

O Código de Trânsito, a legislação
brasileira sobre trânsito teve uma modificação
muito importante nestes últimos anos. E nós
estamos vendo que, gradativamente, o brasi-
leiro vai assimilando as regras do novo código
de trânsito.

Os recursos advindos desse projeto
seriam repassados às fundações - eu não
tenho aqui a confirmação, mas 30% seriam
para bolsa de estudo e 70% às universidades -,
que utilizariam para melhorias na parte física
dos seus estabelecimentos. Mas nós achamos
que devemos inverter o papel, hoje, das
universidades, ou seja, que os recursos, a
maioria, fossem destinados à bolsa de estudo,
porque muitos desses estabelecimentos
receberam recursos da parte dos Municípios,
recursos próprios das fundações.

Está havendo uma diminuição consi-
derável de acidentes e de vítimas no trânsito,
e nós fomos obrigados a adquirir o kit de
primeiros socorros por causa de uma lei que
obriga, através do Contran, a cada brasileiro
possuidor de veículo automotor usar um kit
que custa, em média, de R$5,00 a R$10,00.
Isto causou, no primeiro momento, uma
revolta, porque a medida foi tomada de
imediato e os proprietários de veículos
compraram.

Esta tem que ser a nossa luta. E o
Deputado Onofre Santo Agostini fez uma colo-
cação: como teríamos recursos, através de
verba de subvenção do gabinete, para pagar
uma bolsa de estudo de Odontologia de
R$1.018,00?

Por outro lado, nós aqui, com a be-
nesse desta Casa, possibilitamos incentivos,
benefícios fiscais à autofagia deste Estado,
com quase R$2.000.000.000,00 já concedi-
dos, e daqui para a frente, não tenho dúvida
nenhuma, vão continuar concedendo
benefícios fiscais às empresas catarinenses.

Em Santa Catarina consta que
mais de 80% dos veículos já possuem esse
kit e nós sabemos que não estamos ainda
aptos a usá-lo. É necessário muito
esclarecimento a este respeito.

E eu colocaria aqui: não é só o estu-
dante carente, não, que quer receber bolsa de
estudo! A classe média do Estado de Santa
Catarina também! Às vezes uma pequena em-
presa familiar não fatura mil reais por mês.
Então, onde é que vai estudar o filho desse mi-
croempresário?

Gostaria de perguntar o seguinte:
por que se estabelece uma legislação, por
exemplo, a Resolução nº 42, de 21 de maio de
1998, portanto, com menos de um ano, para
que pudéssemos utilizar isso? Agora, a
Câmara Federal diz que não precisa mais usar.
Não seria prudente ao invés de fazer a
implantação, obrigando todos os veículos...

Outra questão diz respeito ao crédito
educativo estadual, e quero fazer justiça aqui:
quando assumi como Deputado, em l997,
havia um projeto original tramitando na Casa,
de autoria do Deputado Gerson Sorgato, que
dizia respeito ao crédito educativo estadual.

Essas são as dificuldades! Mais da
metade dos pais está tirando os filhos da
faculdade!Fizemos um substitutivo global porque

entendíamos que esse projeto, da forma como
tinha sido elaborado, no seu conteúdo principal,
através da fonte do art. 170, já era uma conquista
do Estado, da educação superior em Santa
Catarina, e, portanto, no debate da LDB não se
poderia buscar os recursos do crédito educativo
no art. 170.

O Sr. Deputado Neodi Saretta -
V.Exa. me concede um aparte?

Estou fazendo esses questionamen-
tos para podermos refletir. Não seria mais inte-
ressante obrigar primeiro que todos os
veículos zero quilômetro saiam das
montadoras com o kit? Por que não implantar
gradativamente, e neste período educar a
população da necessidade de um kit de
primeiros socorros?

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI -
Pois não!

O Sr. Deputado Neodi Saretta -
Deputado Pedro Uczai, pedi um aparte apenas
para fazer justiça, corrigindo o que eu falei, an-
teriormente, em aparte ao pronunciamento do
Deputado Onofre Santo Agostini. Eu me referi,
inclusive, ao seu esforço em relação ao crédito
educativo. Eu quero corrigir dizendo que o tão
falado projeto não era de autoria do Deputado
João Henrique Blasi e sim do Deputado Gelson
Sorgato.

Então, fizemos esse substitutivo glo-
bal, conseguimos vê-lo aprovado nesta Casa, e
aprovamos no Orçamento do ano retrasado
R$1.000.000.00, que não foi aplicado, não foi
regulamentado no ano de l997. Montamos um
Comissão para fazer a sua regulamentação,
mas não foi possível viabilizá-lo em l997, por-
que o Governador Paulo Afonso, na época, não
assinou o decreto de regulamentação do
crédito educativo estadual.

Os materiais, equipamentos de pri-
meiros socorros de porte obrigatório nos veícu-
los são os seguintes: dois rolos de atadura
crepe; um rolo pequeno de esparadrapo. Será
que o rolo de 5cm é pequeno? Será que o rolo
de 7cm, 8cm, 10cm e 50cm são pequenos?
Assim, fica uma coisa muita vaga.
Continuando, dois pacotes de gases. Mas que
tipo, que espécie, que tamanho?

O SR. DEPUTADO PEDRO UCZAI - Srs.
Deputados, continuando, quero dizer que a mi-
nha posição é clara: 80% desses recursos têm
que ser destinados às bolsas de estudo e 20%
não para a instituição e sim para a pesquisa
dos professores. Dinheiro público tem que ir
para as pessoas concretas envolvidas na uni-
versidade, os professores, para que possam
se qualificar e...

Eu trago este assunto para que
possamos discutir, porque me parece que
ainda não debatemos o impacto que isso
representou na questão da proibição e da
desmoralização do próprio Congresso, que
aprovou e depois autorizou alguém a colocar
em prática, e que seis meses depois perdeu
a sua validade.

Neste ano de l999 tem recurso
disponível na peça orçamentária, no mínimo,
R$1.000.000,00, para ser destinado ao
crédito educativo estadual.

Gostaria que, diferentemente do
Governo anterior, este Governo atual tivesse
sensibilidade política para viabilizar esses re-
cursos para o crédito educativo estadual.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)Então, com relação a essas lutas na
área da Educação, com relação à questão da
bolsa de estudo, do crédito educativo

E não é assim! O que é feito, então,
com o dinheiro que pagamos para adquirir
esse kit, ou com o dinheiro do comerciante, do

0 SR. PRESIDENTE (Deputado
Heitor Sché) - Inscrito para falar o Sr.
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proprietário da farmácia e assim por diante?
Quais são as conseqüências de tudo isso?

usada em campanha eleitoral, criada em um
momento de emoção, de promoção.

adiantada, e também da Barragem de
Machadinho.

Então, eu acho que precisamos agir
com mais razão, precisamos discutir mais, e
se precisarmos de mais tempo para discutir
determinada lei, vamos achar mais um tempo
para discutir até a exaustão, procurando,
assim, errar menos.

Por outro lado, posso entender tam-
bém que não existe mais a necessidade
daquelas pessoas que ganharam com a sua
implantação, eis que já venderam o bastante,
já faturaram o que queriam, já pagaram
comissão àqueles que aprovaram o uso desse
kit, e agora, então, não satisfaz mais.

Ontem, aconteceu uma reunião na ci-
dade de Concórdia, onde os atingidos levanta-
ram algumas da principais pendências que
ainda precisam ser resolvidas.

Como exemplo, cito o caso das famí-
lias que ficaram isoladas, em função da indeni-
zação, e o abandono quase que total das es-
tradas que atendem essas famílias. Inclusive,
as crianças não têm como ir à escola, pois não
passa mais ônibus nessas comunidades,
devido ao abandono que as estradas se
encontram.

O Sr. Deputado Reno Caramori -
V.Exa. me concede um aparte? Fica essa interrogação, Deputado

Lício Silveira. E eu me questiono nesse
sentido. Então, um projeto de tamanha
repercussão e de uma obrigatoriedade tão
incisiva como foi, de uma cobrança tão
incisiva, ser extinto em uma votação única, em
regime de urgência, agora não vale mais e
pode jogar fora?

O SR. DEPUTADO ADELOR VIEIRA -
Pois não!

O Sr. Deputado Reno Caramori -
Deputado Adelor Vieira, eu entendo perfeita-
mente que o gesto do Congresso à idéia de
obrigatoriedade do uso deste kit nos automó-
veis tenha sido com boas intenções.

Há, ainda, nessa região uma bacia
leiteira muito grande, e os caminhões que fa-
zem o transporte do leite têm dificuldade de
passar nessas estradas.Por outro lado, eu também tenho o

direito de pensar que muitas pessoas
enriqueceram ou até se beneficiaram com esta
resolução - quem sabe um amigo, um parente
ou até o próprio Parlamentar, lá no Congresso.

Srs. Deputados, é um absurdo, é
uma irresponsabilidade! Então, para evitar que
ocorra novamente isso, nós, Parlamentares,
como exemplo, não devemos fazer as coisas
apressadamente, de forma emotiva.

Então, esta é uma preocupação que
precisa ser levantada e resolvida, bem como
precisa ser resolvido o caso da estrada que
liga o Distrito de Engenho Velho, no Município
de Concórdia, a Adolfo Konder, no Município de
Itá, a rodovia Concórdia/Seara, pois a ponte
sobre o Rio Jacutinga vai ficar submersa.

Os ônibus de transporte coletivo in-
termunicipais, interestaduais e internacionais,
há muitos anos, são obrigados a usar uma ma-
leta de primeiros socorros.

A partir de março, pela mesma reso-
lução ou pelo mesmo código de trânsito, para
o motorista se habilitar, vai precisar passar por
uma auto-escola. Eu não sei se em todos os
Municípios brasileiros existe auto-escola. Eu
acho que é um avanço, agora, o que mais se
diz nesta legislação é que vai ter um
determinado tempo de aula na auto-escola,
com trinta horas, ou seja, vai ter um curso de
habilitação de motorista, e seis horas desse
curso versarão sobre primeiros socorros.

Há, também, o caso dos
famigerados 70 metros de uma faixa de terra.
O uso dessa faixa é restrito ao agricultor, ao
proprietário, e há uma reivindicação para que
também seja indenizada.

O SR. DEPUTADO ADELOR VIEIRA - E
é inútil, Deputado!

O Sr. Deputado Reno Caramori - É
muito bom.

Os coletivos, há muitos anos, usam,
mas é uma maleta mais completa, contendo
materiais diversos, para, eventualmente, ser
utilizado num acidente, para pequenos
curativos ou coisa que o valha. Mas o coletivo
é um transporte com um número grande de
passageiros e o automóvel, muitas vezes, leva
apenas o motorista.

Esta é, na verdade, a determinação
das disposições legais da legislação brasileira,
mas a Eletrosul e os órgãos encarregados das
soluções desses problemas ainda não têm a
sensibilidade necessária para buscar atender a
esta reivindicação.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor

Sché) - Inscrito para falar o Sr. Deputado Neodi
Saretta, por até dez minutos.

Enfim, há um série de questões colo-
cadas pelos atingidos que ainda estão penden-
tes de indenização. Tanto é verdade que já há
o encaminhamento de se realizar um grande
encontro no dia 15 de março, possivelmente
na cidade de Itá, para se tentar buscar a
solução dos problemas ainda pendentes.

Acho que a idéia foi boa. Agora, o
que não entendo é o motivo de naquela época
haver a necessidade e agora não existir mais!
Agora, não precisamos mais de luvas, de
gases, de mais nada. Aí, então, chamo isto de
palhaçada!

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Sr. Presidente, fiz a minha inscrição no final do
horário das Breves Comunicações porque, se
for necessário, utilizarei o tempo do meu
Partido, com a permissão de V.Exa., para con-
cluir o meu pronunciamento. Desta forma, Sr. Presidente e Srs.

Deputados, esperamos que efetivamente
possa ser buscada uma solução para que
todos os casos sociais pendentes em relação
à barragem de Itá e à barragem de
Machadinho sejam solucionados, uma vez que
outras obras também deverão ser construídas.
Segundo fontes do próprio Ministério das
Minas e Energia, até o ano 2015 deve ser
iniciada a construção de 420 hidrelétricas,
algumas nacionais, outras binacionais.

O SR. DEPUTADO ADELOR VIEIRA - É
exatamente isso, Deputado!

Sr. Presidente e Srs. Deputados, tive
a oportunidade de, nesta semana que passou,
quando participei do III Encontro da Agricultura
Familiar e do II Encontro da Juventude Rural,
acontecido na cidade de Francisco Beltrão, no
Paraná, aproveitar aquela estada no Sudoeste
daquele Estado e visitar reassentamentos de
agricultores que foram atingidos pela Barragem
de Itá, no Oeste de Santa Catarina, que foram
relocados para esses reassentamentos
através da Eletrosul.

O Sr. Deputado Reno Caramori - É
uma palhaçada. E palhaço é aquele que conta
piada, que alegra a gurizada!

O SR. DEPUTADO ADELOR VIEIRA -
Eu acho que é uma irresponsabilidade.

O Sr. Deputado Reno Caramori - E
essa palhaçada não alegrou crianças, alegrou,
sim, alguém que fabricou isso e ganhou muito
dinheiro. E não se trata, em hipótese alguma,

Srs. Deputados, de colocar-se contra a constru-
ção de usinas hidrelétricas ou contra a produ-
ção de energia elétrica. O debate neste encon-
tro é sobre o tratamento que as questões soci-
ais terão e as prioridades que serão consegui-
das no encaminhamento dessas questões.

O SR. DEPUTADO ADELOR VIEIRA -
É uma irresponsabilidade, Deputado Reno
Caramori, e, neste caso, isto deveria ser
apurado, para levantar a verdadeira
intenção, porque se nos países de Primeiro
Mundo...

Foi muito importante, eu creio, esse
contato, uma vez que nós acompanhamos as
lutas dos atingidos pelas barragens, desde o
tempo em que se escondia praticamente da
população que existia um projeto de
construção de vinte e cinco barragens na Bacia
Hídrica do Rio Uruguai. Pudemos constatar
também que a grande maioria desses
agricultores que lá estão se encontram em
situação razoável de vida, com suas
propriedades estruturadas.

O Sr. Deputado Milton Sander -
V.Exa. me concede um aparte?Eu não tenho carro importado, mas

quem tem carro importado sabe quão impor-
tante é uma chave de roda, o macaco para
suspender o carro e fazer os reparos
necessários, um pneu reserva.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Pois não, Deputado Milton Sander. V.Exa., pelo
que nos consta, estará licenciando-se do cargo
de Deputado para assumir a Secretaria dos
Negócios do Oeste, e é lá que está situada
grande parte desses problemas ligados às bar-
ragens.

Mas é oportuno dizer que isso só
foi possível graças a uma longa luta que foi
empreendida por esses atingidos. Foram
anos e anos de batalha para que esses
reassentamentos, para que as indenizações,
para que os problemas sociais fossem
encaminhados da melhor forma possível.

Eu até acho interessante o kit, só
que tem que ser mais detalhado, porque tem
kit por aí até com tesoura de latão e, sendo
assim, qualquer dia eles vão fazer tesoura com
folha de alumínio! Também existem kits mais
sofisticados; cada um vai fazer de acordo com
a sua necessidade, e creio que aí poderia ser
deixado à vontade, mas dando um mínimo
necessário e fazendo uma implantação
gradativa, seguida de uma educação,
Deputado, à população. Porque instituir a
obrigatoriedade do kit e, em seis meses, torná-
lo sem efeito através de um único projeto de
lei, discutido em regime de urgência...
Portanto, entendo isso como uma coisa a ser

Com certeza nós vamos contar com
a sua colaboração no encaminhamento da
solução desses problemas. Por isso, ouço com
satisfação o seu aparte.

No entanto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, ao mesmo tempo em que faço
este registro positivo dessa visita a esses
reassentados, quero trazer, mais uma vez, a
preocupação em relação à solução dos
problemas ainda pendentes, em relação à
construção das barragens, especialmente no
caso da Barragem de Itá, que está mais

O Sr. Deputado Milton Sander - Caro
Colega, desejo cumprimentá-lo por levantar
este assunto na Casa. Com certeza, nós
também o abordaremos, porque se constitui
numa questão da maior envergadura, tanto de
ordem econômica como social.

V.Exa. tem toda razão, Deputado
Neodi Saretta, com relação à usina de Itá. Ela
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foi iniciada há 20 anos, vivíamos num regime
diferente do de hoje e numa outra concepção
social. Agora, há novos projetos, e estou
acompanhando o projeto da usina da Foz do
Rio Chapecó, entre São Carlos e Águas de
Chapecó, semelhante ao projeto do Rio
Uruguai. É uma usina de 800 megawatts,
aproximadamente a metade de Itá. Portanto,
também uma grande usina.

Deputados que se pronunciavam: o problema
das bolsas de estudo.

vezes é só o cano que se instala, não a água
propriamente dita.

Realmente é uma questão de
extrema preocupação. Recebemos,
diariamente, telefonemas, visitas, enfim, no
sentido de que se busque alguma alternativa
para os estudantes que não podem pagar suas
mensalidades. O ideal seria que todas as
universidades fossem públicas e gratuitas, e
como esse ideal a curto prazo não se mostra
exeqüível, temos que caminhar para conseguir
a médio ou a longo prazo.

Diante dessa situação, nós entende-
mos que se o Governo do Estado, através da
Casan, fizesse um financiamento a médio
prazo de uma caixa d’água econômica para as
famílias de baixa renda, descontando na fatura
valores entre R$8,00, R$10,00 ou R$15,00
por mês, isso facilitaria de maneira substancial
a vida dessas pessoas carentes.As famílias, os proprietários, os lin-

deiros que serão atingidos superficialmente,
os meeiros, enfim, todos os que serão
atingidos pela futura represa, estão recebendo
o melhor tratamento possível.

Entendo que esse pedido que faço
tem cabimento e deveria ter o devido respaldo
pela Casan. Não sei se vai ter, mas é uma su-
gestão que estou dando para a Casan, a fim
de que se possa facilitar a vida das pessoas
menos favorecidas.

Ora, se não é exeqüível a curto
prazo, umas das alternativas é exatamente a
bolsa de estudo, o crédito educativo. Por isso,
nós devemos encontrar mecanismos para
efetivamente ter essa forma de auxílio aos
estudantes catarinenses.

Participei de uma reunião e fiquei im-
pressionado pela responsabilidade com que está
sendo levada a construção dessa segunda usina. O Sr. Deputado João Rosa - V.Exa.

nos concede um aparte?Srs. Deputados, cabe a nós, especi-
almente os representantes do Oeste, ficarmos
atentos para que não aconteça o que ocorreu
na usina de Itá. Estou muito otimista, acho
que esse assunto não vai se repetir se nós
ficarmos atentos...

Muito obrigado! O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Pois não!(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Esta Presidência consulta as
Lideranças do PMDB e do PPB sobre a
possibilidade da inversão dos seus horários,
para que a posse do Deputado Altair Guidi
aconteça no horário destinado ao PPB.

O Sr. Deputado João Rosa -
Deputado Nilson Gonçalves, eu tenho
acompanhado a sua luta ao longo de alguns
anos com relação à questão da água em
Joinville. E a luta não é somente sua; todos
nós, homens públicos de Joinville, estamos
irmanados nessa questão. Criamos a
Comissão da Água na Câmara, fizemos um
manifesto público, mas a solução não
apareceu.

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor

Sché) - Passaremos ao horário reservado aos
Partidos Políticos. Hoje, quinta-feira, os primei-
ros seis minutos são destinados ao PT.

(A Liderança do PPB aquiesce.)
Os próximos seis minutos estão des-

tinados ao PSDB.
(Pausa)

Inscrito para falar o Sr. Deputado
Neodi Saretta.

Não havendo Deputados do PSDB
que queiram fazer uso da palavra, os próximos
dezessete minutos são destinados ao PMDB.

Eu entendo a sua preocupação, en-
tendo ser meritória a sua proposta, o seu pedi-
do, e a título de colaboração, quero prestar
neste momento uma informação: no ano pas-
sado, quando Joinville passou por uma séria
crise de falta d’água, eu fui pessoalmente (e o
bairro que eu moro fica praticamente ligado ao
centro da cidade, é só um rio que separa o
bairro) procurar o gerente regional da Casan, o
Sr. Rui Borba, que me fez uma sugestão.
Disse-me ele: “Vereador João Rosa, compre
uma caixa d’água que o seu problema estará
resolvido.”

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Agradeço pelo seu aparte, Deputado Milton
Sander. Espero que a cada nova obra os pro-
blemas sociais diminuam, e estarei atento aos
encaminhamentos, como também todos os
Deputados.

Não havendo oradores inscritos, os
próximos minutos são destinados ao PFL.

Com a palavra o Deputado Nilson
Gonçalves, por até quatorze minutos.

O SR. DEPUTADO NILSON GONÇALVES -
Sr. Presidente, Srs. Deputados e demais
presentes neste recinto, estive ausente do
Plenário em decorrência de uma viagem que fiz ao
Estado do Paraná, não podendo, assim, fazer
alguns comentários sobre a indicação de minha
autoria, já aprovada por V.Exas.

O Sr. Deputado Onofre Santo
Agostini - V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Pois não!

O Sr. Deputado Onofre Santo
Agostini - Caro Deputado, a sua preocupação
também é a nossa.

Eu acreditei nisso, fui na Breitkopf (o
anúncio é gratuito!) e comprei uma caixa de
três mil litros, financiada em três pagamentos.
Faceiro, instalei-a na minha casa, achando que
o problema estaria resolvido. E para a minha
surpresa, Deputado Nilson Gonçalves, há uma
semana que essa caixa de três mil litros está
vazia. Só temos conseguido água em casa
após as 23h.

Muita gente irá estranhar que o
Deputado Nilson Gonçalves volte a falar sobre
a questão da água no Município de Joinville,
mas quero ver essa situação resolvida. É
quase uma obsessão deste Deputado ver
resolvida uma situação que se prolonga por
longos anos naquele Município.

Deverá ser dado início à construção
de duas usinas muito importantes em Santa
Catarina. Uma será em Campos Novos e a
outra em Anita Garibaldi, na divisa com o Rio
Grande do Sul, a chamada usina da Barra
Grande. Eu sou o coordenador parlamentar de
Santa Catarina; o Deputado Francisco Api, do
Rio Grande do Sul.

A indicação de minha autoria, a ser
enviada ao Presidente da Casan, tem o
seguinte teor.

Então, o problema continua. E a
questão é grave, por isso alio-me a V.Exa.
nessa luta tão importante, tão necessária para
a comunidade de Joinville.

V.Exa. colocou um assunto muito
preocupante, que é o problema dos atingidos. Eu
e o Deputado Romildo Titon, em reunião, fizemos
uma advertência aos consórcios que irão construir
essas duas usinas: que antes de iniciarem as
obras, façam as devidas indenizações, para evitar
o que está acontecendo em Itá.

(Passa a ler)
“A Assembléia Legislativa do Estado

de Santa Catarina, aprovando proposição do
Deputado Nilson Gonçalves, solicita que a
Casan assuma o compromisso de financiar cai-
xas d’água para famílias de baixa renda, mora-
dores de casas que não as tenha ou que este-
jam em construção, consignando os pagamen-
tos nas faturas mensais”.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Agradeço pelo seu aparte,
Deputado João Rosa.

Aliás, isso que acontece com V.Exa.,
acontece com a grande e expressiva maioria
dos moradores da periferia de Joinville.

Temos acompanhado a angústia do
Presidente da Eletrosul, que não consegue re-
solver todos os problemas em Itá. E nós sabe-
mos a burocracia que existe!

Eu me sinto, muitas vezes, fazendo
papel de bobo, porque tenho brigado tanto, te-
nho falado tanto... Já fiz tudo, exatamente
tudo, o que estava ao meu alcance. Até à
praça pública fui. Já levantei abaixo-assinado,
fiz programa de rádio ao vivo em praça pública,
estive em todos os lugares possíveis para
tentar encontrar uma solução para essa
questão da água em Joinville, e parece que
falo sozinho! Se bem que, tenho que registrar
aqui, na Câmara de Vereadores de Joinville, os
21 Vereadores votaram, por unanimidade, pela
municipalização da água naquele Município. O
CDL e a ACIJ (Associação Comercial e
Industrial de Joinville) também cerraram fileiras
nesse sentido.

A intenção deste Deputado é
resolver uma questão que foi instalada
naquele Município agora com a posse do novo
Coordenador Regional da Casan, que só liga a
água nas residências se houver um compro-
vante de que elas têm caixa d’água.

Portanto, a preocupação de V.Exa. é
muito procedente.

O SR. DEPUTADO NEODI SARETTA -
Caro Colega, além da construção das
barragens de Itá e Machadinho, há outras,
citadas pelo Deputado Milton Sander e por
V.Exa., e na medida do possível, temos
procurado buscar a solução para o problema
dos atingidos, solução esta que, creio, não
deve ser individual, mas de todos aqueles que
se preocupam com a população catarinense.

Isso acabou trazendo transtornos,
principalmente às famílias de baixa renda, às
famílias mais necessitadas. Por quê? Porque
muitas dessas famílias, que mal conseguem
terminar o seu chamado barraco, dificilmente têm
dinheiro para comprar uma caixa d’água. Embora
o preço de uma caixa d’água seja de certa forma
razoável, para as famílias de baixa renda
R$50,00, R$60,00, R$70,00 é muito dinheiro.

A respeito desse assunto, a nossa
expectativa é que as questões ainda pendentes
possam ser revolvidas o quanto antes.

Sr. Presidente e Srs. Deputados,
gostaria ainda de fazer o registro de um
assunto que foi debatido nesta sessão, sobre
o qual tive a oportunidade de apartear alguns

Então, o que acontece? Elas acabam
não conseguindo a instalação da água no seu
casebre, porque a Casan exige que se tenha
uma caixa d’água para instalar. Aliás, muitas

Eu levei dentro de um balde todas as
25 mil assinaturas que colhi para o Sr.
Prefeito. Ele me devolveu o balde e ficou com
as assinaturas. Voltei com o balde vazio, como
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vazios estão os canos e as caixas d’água das
casas na periferia de Joinville.

dada. Na região Sul, a área degradada tem
mais de 3.000 hectares.

ausência dos Deputados Herneus de Nadal
e Manoel Mota.

Lamentavelmente, não tivemos se-
quer uma luz no fim do túnel para essa
questão.

Temos, ainda, que melhorar as
condições de abastecimento de água para a
nossa gente. Precisamos que pequenas
barragens sejam construídas, para melhorar o
desempenho daqueles que produzem arroz
nessa região.

Ainda dentro do horário reservado
aos Partidos Políticos, os próximos minutos
são destinados ao PPB.

Com a palavra o Deputado Reno
Caramori.

Voltarei a abordar este assunto,
pois tenho que encontrar, de alguma forma,
uma alternativa para a questão da água em
Joinville, e vou precisar do apoio dos
Deputados desta Casa.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, fiquei impos-
sibilitado de vir ao Plenário no início da
sessão, mas escutei, através do sistema de
som da Casa, a discussão a respeito do nosso
estudante de 3º grau do sistema Acafe.

O Sr. Deputado Valmir Comin - V.Exa.
me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO CLÉSIO SALVARO -
Pois não!Não é possível que uma cidade com

500 mil habitantes, a maior cidade do Estado
de Santa Catarina, esteja às voltas com um
problema dessa natureza e durante tantos
anos. Isso é inadmissível!

O Sr. Deputado Valmir Comin - Nobre
Companheiro, que além de meu conterrâneo é
meu amigo (inclusive, temos um parentesco,
somos primos em segundo grau), ao saudá-lo,
quero cumprimentá-lo pela sua brilhante
trajetória e dizer que é uma satisfação muito
grande poder contar com o amigo fazendo
parte deste Parlamento.

Os Deputados da Legislação anterior
são testemunhas das várias vezes que
assomei a esta tribuna defendendo a situação
das universidades do sistema Acafe.Muito obrigado!

(SEM REVISÃO DO ORADOR) De acordo com o art. 170 da
Constituição Estadual, o Governo do Estado é
obrigado a repassar, no mínimo, 5% dos 25%
destinados à educação fundamental no
Estado. Através de informações das fundações
- e fui Presidente durante seis anos da UNC -,
os Governos anteriores cumpriram o art. 170;
em algumas oportunidades obedecendo a
outras cláusulas da Constituição, tendo havido
alguns decretos.

O Sr. Deputado Onofre Santo
Agostini - Peço a palavra, pela ordem, Sr.
Presidente. Eu tenho certeza de que, juntos, ha-

veremos de traçar metas e objetivos para o en-
grandecimento de todo o nosso Estado, em es-
pecial da nossa região.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Onofre Santo Agostini.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Sr. Presidente, no restante do
tempo destinado ao nosso Partido ocupará a
tribuna o Deputado Clésio Salvaro, que terá
ainda mais três minutos, por cessão do PMDB.

V.Exa. está de parabéns, e espero
que desempenhe um bom trabalho no
Parlamento catarinense.

O SR. DEPUTADO CLÉSIO SALVARO -
Agradeço pelo seu aparte, Deputado Valmir
Comin.

Então, o Governo do Estado sempre
participou do sistema fundacional, porque a
Universidade Federal quem paga é o Governo
Federal, mas a Udesc quem paga é o Governo
do Estado. E como o sistema fundacional não
tinha participação direta do Estado, criou-se
esse auxílio às universidade do sistema Acafe,
para que fossem contemplados os alunos de
baixa renda com bolsa de estudo integral ou
parcial.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Ainda no horário destinado ao PFL, com
a palavra o Deputado Clésio Salvaro.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO CLÉSIO SALVARO -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupar a tri-
buna deste Parlamento significa para mim,
para os meus familiares e para os meus
amigos motivo de muita satisfação.

O SR. DEPUTADO CLÉSIO SALVARO -
Pois não!

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
Deputado, quero dizer que, além de represen-
tantes do Sul do Estado, somos os dois repre-
sentantes, mais especificamente, da Amurel.Nascido e criado em colchão de

palha de milho, sou neto de um pequeno
agricultor no Município de Siderópolis, que com
seu trabalho e muito suor, num cabo de
enxada e no comando de um arado, criou e
deu condições de vida para os seus nove
filhos. A esse homem de 87 anos, meu nono -
porque sou descendente de italiano -, quero
desta tribuna deixar registrada a minha
homenagem, bem como a meus pais, a meus
familiares, a Henrique Salvaro, um empresário
arrojado e corajoso que muito me incentivou
nessa caminhada.

Acompanhando os anos que se pas-
saram, vemos, então, que os Governos vinham
cumprindo o art. 170. No Governo do saudoso
Vilson Kleinübing foi criada a Lei nº 8.575,
que, se não me engano, instituía uma bolsa de
estudo para o professor do Estado que
estivesse fazendo licenciatura.

Cumprimento V.Exa., e quero
transmitir aqui o meu abraço ao Deputado
João Macagnan, que oportunizou que V.Exa.
pudesse formar junto comigo essa expressiva
Bancada do Sul do Estado, que hoje vai ficar
um pouco maior com o ingresso do
Companheiro Altair Guidi. Desta forma, serão
seis Deputados representando aquela
importante região de Santa Catarina.

Lamentavelmente, Srs. Deputados, o
Governo passado não pagou o que
determinava essa lei e não cumpriu o art. 170.
Tanto é que o Governo passado ficou devendo
mais de setenta milhões ao sistema
fundacional.

Eu tenho certeza que uniremos esfor-
ços no sentido de recuperar a região Sul do
Estado, principalmente nas questões ambien-
tais, que V.Exa. muito bem conhece.Em 1988, quando tinha 24 anos de

idade, fui o Vereador mais votado do meu
Município, Siderópolis. Em 1992 fui reeleito
para aquele mesmo exercício com a maior
votação da história daquele Município. Depois
fui eleito Presidente da Câmara de Vereadores,
e em 1994 disputei uma vaga para Deputado
Estadual, fazendo quase 17 mil votos.

Sei que é difícil ao Governo atual,
com apenas dois meses de mandato, equacio-
nar todo esse problema, mas já fiz pessoal-
mente um apelo veemente ao Governador para
que encontre uma saída para essas universida-
des, a fim de que os alunos permaneçam nas
salas de aula. Os alunos estão desistindo, na
sua grande maioria, por falta de condições de
pagamento.

Desejo sucesso a V.Exa. e que pos-
samos trabalhar juntos, suprapartidariamente,
em benefício do Sul catarinense.

O SR. DEPUTADO CLÉSIO SALVARO -
Agradeço pelo seu aparte, Deputado Joares
Ponticelli.

Quase sempre disputo com V.Exa. e
com o Deputado Valmir Comin o mesmo voto,
desde as eleições de 1988, pois vim de um
bairro pequeno do Município de Siderópolis,
que tem apenas 700 eleitores.

Em 1998 coloquei novamente o
meu nome à apreciação do povo
catarinense, e fui agraciado com quase 27
mil votos. Hoje aqui estou, graças à vontade
desse povo e por ter o nosso Governador
eleito chamado o nobre Colega João
Macagnan para uma Secretaria de Estado.

O atual Governo do Estado está pa-
gando ainda as dívidas do Estado, porque o
Estado é uma grande empresa. Se o outro
gerente foi mau pagador, o gerente atual
terá que assumir as dívidas desta grande
empresa que é o Estado de Santa Catarina.
Por isso, ele terá que equacionar tudo aquilo
que é de responsabilidade do Estado com
quem tem em haver.

Deputado, V.Exa. também está de
parabéns, assim como todos os Deputados da
região carbonífera, pois formam a Bancada do
Sul do Estado neste Parlamento. E é através
desta Bancada, com a ajuda do Governo do
Estado e do Governo Federal, que queremos
priorizar as necessidades mais urgentes da
nossa região: a duplicação da BR-101, a
instalação de usinas térmicas, a boca de mina,
para viabilizar e garantir o emprego na nossa
região, que já empregou mais de 13.500
mineiros no subsolo. Hoje, nós temos apenas
3.500 mineiros que exploram o carvão.

Peço a Deus que todas as vezes que
eu ocupar esta tribuna os meus atos possam
ser em benefício do povo catarinense, especi-
almente dos que vivem na região Sul do
Estado. A região Sul, Srs. Deputados, é a
capital brasileira do carvão, é a capital
brasileira dos pisos de cerâmica e dos
azulejos, é a capital brasileira do mel, é a
maior região produtora de arroz, mas é,
também, uma região que carece da ajuda do
Governo do Estado e do Governo Federal.

Deputado Valmir Comin, tenho certe-
za que o Governo já está buscando soluções
para equacionar o problema das fundações
educacionais do sistema Acafe. A nossa suges-
tão seria a seguinte: no mínimo, 70% deste va-
lor seriam destinados às fundações para as
bolsas de estudo; os outros 30% poderiam ser
repartidos entre a manutenção e os
equipamentos das fundações.

Conto com V.Exas., e quero, Sr.
Presidente, desde já me colocar à disposição
deste Poder, para fazê-lo cada vez mais forte.

Nós precisamos urgentemente da du-
plicação da BR-101, precisamos resolver os
problemas resultantes da extração de carvão.
Não bastasse a questão do meio ambiente, te-
mos só no Município de Siderópolis uma área
de mais de 1.300 hectares totalmente degra-

Queremos crer que este Governo en-
contrará uma maneira de colocar esse carro,
esse vagão desgovernado nos trilhos, para que
as nossas fundações possam beneficiar seus

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Heitor Sché) - Esta Presidência justifica a
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alunos e estes voltarem para os bancos
escolares cursando o 3º grau.

Meus cumprimentos a V.Exa. Nas
próximas semanas, então, certamente começa-
remos a discutir tão importante assunto, não
só para o meio universitário como para a socie-
dade catarinense.

contribui com o nosso Estado, com a sua
região, com a nossa Nação.

O Sr. Deputado Valmir Comin - V.Exa.
me concede um aparte?

Vivemos um momento preocupante,
sim. Vivemos um momento em que precisamos
unir forças, indiferente das questões
partidárias e em favor de soluções definitivas.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI -
Pois não! O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -

V.Exa. me concede um aparte?O Sr. Deputado Valmir Comin - Nobre
Deputado, quero ressaltar que é importante
que este Parlamento peça ao Executivo que o
projeto com relação ao art. 170 da
Constituição venha o mais rápido possível, em
função de que a demanda de alunos sem
condições financeiras para o curso superior é
muito grande.

Vivemos um momento - e assim é a
nossa região, e por certo essa nossa Santa
Catarina e o Brasil - em que vemos o poder pú-
blico, de modo geral, hoje, em situação
falimentar. É a nossa Prefeitura que está
quebrando, a nossa farmácia, a nossa oficina
mecânica; está quebrando também o nosso
fornecedor de modo geral, seja ele de mercado
ou seja ele de autopeças.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI -
Pois não!

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Deputado, ilustrando a sua falação, gostaria
de dizer que tenho sido assediado nesta Casa
por inúmeros estudantes pedindo a
viabilização de bolsas de estudo.

Eu pergunto: qual o pai de família
hoje que tem condições de sustentar um filho
no curso universitário? A grande maioria da po-
pulação brasileira não tem condições de fre-
qüentar uma universidade particular; o custo
envolvendo a mensalidade, o transporte, o ma-
terial didático e a alimentação ultrapassa a
casa dos R$600.00/mês, e o padrão de vida
relacionado à nossa população está muito
abaixo disso.

Este é o meu primeiro mandato,
ainda não tenho a devida experiência nem o
conhecimento sobre esses detalhes, mas as
pessoas que me assediam dizem que sou
Deputado e por isso consigo bolsa de estudo.
Só que nós sabemos que nem tendo cinco ou
seis mandatos aqui se consegue de imediato
bolsa de estudo.

Chegamos neste Poder e vimos tam-
bém a dificuldade aqui. Olhamos o palácio do
Governo e vimos o Governo também
impossibilitado de servir a população, a qual é
o nosso objetivo.

Todos os dias emplaca nos jornais a
grande dificuldade e o desespero que vivemos.

É triste, Deputado, vermos pessoas
que fazem um sacrifício gigantesco para
realizarem as provas do vestibular, passam e
depois não conseguem fazer a universidade
devido ao altíssimo preço da matrícula e das
mensalidades.

Então, chegou o momento de repen-
sarmos ações que de fato possam vir a mudar
o que está acontecendo, hoje, na nossa
Nação. E a nossa região, por certo, pode
começar um programa revolucionário, sim, de
crescimento, novamente, se o Governo for
parceiro e se nós oferecermos a alternativa,
porque temos um povo empreendedor, temos
um povo trabalhador e temos uma região
favorável.

Por isso a necessidade de se viabili-
zar logo esse projeto, para que se possa, atra-
vés de uma discussão mais ampla, buscar uma
solução para este grave problema que afeta o
setor educacional no nosso Estado e no nosso
País.

É muito triste vermos jovens valoro-
sos deixando de cursar uma universidade por
causa do preço aviltante que é cobrado. E nós,
Parlamentares, não pudemos até agora ajudá-
los nem mostrar-lhes, pelo menos, uma
alternativa.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
V.Exa. me concede um aparte?

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI -
Pois não!

Estamos hoje vivendo e falando de
uma situação falimentar do Poder Público,
deste pequeno Estado de Santa Catarina, que
é um potencial econômico invejável para a
Nação brasileira.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
Nobre Deputado, cumprimento-o pelo assunto
que V.Exa. aborda no dia de hoje, e também te-
nho uma preocupação constante com isso.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI -
Agradeço o aparte de V.Exa., nobre Deputado.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR) Portanto, é neste rico Estado, do

qual nós fazemos parte, que estamos vendo e
vivendo, hoje, uma situação de desespero.

Venho do meio universitário, e na
semana passada retomei a minha condição de
aluno do curso de Direito na Unisul,
conciliando-o com as minhas atividades nesta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar
Knaesel) - Ainda dentro do horário do PPB, com
a palavra o Deputado Nelson Goetten. Esta é uma grande preocupação, e

esta é a contribuição que queremos dar aqui.
Queremos servir a nossa região, mas acima de
tudo queremos servir a nossa Santa Catarina e
queremos dar a contribuição de homem
político, comprometido com as coisas da
nossa região.

O SR. DEPUTADO NELSON GOETTEN
- Sr. Presidente e nobres Srs. Deputados, para
mim é motivo de muita satisfação ocupar pela
primeira vez esta tribuna, e gostaria de dizer
aos Companheiros que, juntos, faremos,
nestes próximos quatro anos, uma luta em
benefício dos catarinenses.

Nesses últimos anos, tive um relacio-
namento muito estreito com a classe estudan-
til, posto que cheguei a dirigir o Centro
Acadêmico de Direito da Unisul e o DCE de
Tubarão, e acompanhei o drama do estudante
universitário pela irresponsabilidade do
Governo anterior em não cumprir aquilo que
determina a Constituição do Estado no seu art.
170: garantir recursos para manter nas
universidades os estudantes com dificuldades
econômicas.

Eu cito como exemplo: sempre falá-
vamos na nossa campanha política na região
de Santa Terezinha, praticamente isolada de
tudo, uma região que tem a sua economia
calcada só na fumicultura, que vive
desesperadamente, porque hoje conhecemos o
que acontece com a fumicultura. A renda que
vem da propriedade, hoje, de quem planta o
fumo, é uma renda que não dá para sustentar
a família. E está aquele povo, hoje, por certo,
já, ou pelo menos com a visão de buscar um
emprego na grande Joinville. Mas precisamos
dessa gente estabelecida ali, produzindo para
a sua região e produzindo para Santa Catarina.

Vou aproveitar esta oportunidade
para me manifestar a respeito da região que
represento, o Alto Vale do Itajaí.

O Alto Vale do Itajaí tem a sua base
econômica ainda na agricultura, na pequena
propriedade rural e também no seu potencial
empresarial, mas vive, como a maioria das
regiões de Santa Catarina e do País,
momentos de bastante angústia e até de
desespero.

Vários foram os pleitos, e eu, na con-
dição de dirigente estudantil, procurei o ex-
Governador Paulo Afonso, o seu Secretário da
Educação, mas a classe estudantil não teve o
respeito que merecia, uma vez que não cumpri-
ram o que determina a Constituição.

Na nossa região, chama-nos a aten-
ção a grande maioria das famílias do nosso
meio rural, que está procurando Blumenau,
Joinville para buscar alternativas de sustento,
porque a permanência na pequena propriedade
rural está comprometida.

Mas o nosso então candidato
Esperidião Amin, reunido com o conselho dos
Diretórios Centrais de Estudantes durante o
período de campanha ainda, assumiu este
compromisso. E eu, representando o DCE da
minha universidade, pude participar do ato de
assinatura de um documento através do qual
Esperidião Amin, em chegando ao Governo, as-
sumia o compromisso de encaminhar a esta
Casa um projeto de lei alterando o art. 170 da
Constituição, garantindo o repasse daqueles
recursos e convertendo-os, na sua totalidade,
em bolsas de estudo.

Essa gente que já tem a sua
terrinha, esta gente que já tem a sua
propriedade, esta gente que já tem os seus
equipamentos, está inviabilizada de
permanecer na agricultura.

É na nossa região que também
temos acompanhado a angústia daquele que
gera o emprego e que gera a economia, o
nosso empresário, que devido a um sistema
perverso, hoje, implantado na nossa Nação
brasileira, em que o sistema financeiro se
afastou da parceria, está nas mãos da
agiotagem, se não ela oficial, mas ela
existente hoje, fazendo com que, quando
muito, consigamos recursos a curto prazo,
inviabilizando a continuidade da nossa
pequena empresa.

Então, entendo eu que é um contra-
senso falarmos de um programa para os sem-
terra, quando quem tem terra não pode mais
permanecer nela e não tem mais condições de
produzir nela.

Por isso, o grande movimento que
temos que defender aqui é o movimento em fa-
vor de quem tem terra, é o movimento em
favor daquele que tem a sua empresa. Temos
acompanhado grandes mobilizações na busca
de novas empresas, que é o anseio de todos
os Prefeitos e governantes, mas esquecemos,
muitas vezes, daquela que já está
estabelecida.

Então, Deputado Reno Caramori, a
responsabilidade de discutir a alteração do art.
170 é deste Parlamento. Segundo a Secretária
da Educação, o projeto já está entrando na
Casa; portanto, vamos discutir essa alteração
e compor um conselho para distribuir os
recursos aos estudantes universitários em
dificuldade sem politicagem, sem benefício a
este ou àquele, mas de maneira justa.

Então, chegou o momento que, junto
com os demais Deputados, queremos
trabalhar para de fato conseguirmos avançar
em ações que possam ter um resultado final
positivo para aquele que gera o emprego, para
aquele que gera a riqueza, para aquele que

Então, o momento é de salvarmos o
patrimônio que existe. É esta a discussão que
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eu quero trazer a este Plenário junto com os
demais Deputados.

mais um Deputado, que acabou de ser
empossado, Altair Guidi, que anteriormente já
ocupou uma vaga nesta Casa, prestando
relevantes serviços à sua cidade natal como
Prefeito e que tem um grande currículo.

PONTICELLI - Eu também quero me associar
aos cumprimentos ao nosso já Deputado Altair
Guidi, nosso Companheiro de região. E como
disse no aparte que fiz ao Deputado Clésio
Salvaro, também quero dizer ao nosso
Deputado Altair Guidi que agora somos em
seis representantes do Sul do Estado.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar

Knaesel) - Estamos ainda dentro do horário re-
servado aos Partidos Políticos, restam 15
minutos para adentrarmos no horário da
Ordem do Dia.

Nós o recebemos aqui de braços
abertos, tendo a certeza de que S.Exa. trará
muitos subsídios para este Parlamento, como
representante do Sul do Estado e de parcela
de outras regiões de Santa Catarina.

Sei que a minha microrregião da
Amurel, de Tubarão, e a do Deputado Manoel
Mota, do Vale do Araranguá, ficaram em uma
certa desvantagem, porque a microrregião car-
bonífera está aqui com quatro Deputados. Mas
o importante é que os seis Deputados do Sul,
Deputado Altair Guidi, certamente assumirão
em benefício do grande Sul do Estado. E é com
este objetivo que queremos saudar V.Exa., de-
sejar-lhe as boas-vindas e dizer que estaremos
juntos também para aprender com V.Exa., que
tem um currículo invejável na classe política do
Sul do Estado de Santa Catarina.

Neste momento, procederemos à
posse do Deputado Altair Guidi, que tomará as-
sento nesta Casa no lugar do Deputado Odacir
Zonta, que assumiu a Pasta da Agricultura.

Queremos dizer ao Deputado Altair
Guidi, que se integra à nossa Bancada, que te-
mos um grande prazer em tê-lo aqui conosco.

Convido os Deputados Joares
Ponticelli e Valmir Comin para conduzirem o Sr.
Altair Guidi para tomar assento à mesa.

Aceite os nossos cumprimentos, o
nosso abraço, porque, com certeza absoluta,
Santa Catarina ganha mais um integrante
nesta Casa que irá prestar grandes serviços ao
nosso Estado.

(Palmas das galerias)
Esta Presidência dá conhecimento

ao Plenário que o Sr. Altair Guidi apresentou
documentos exigidos no art. 4º e 259 do
nosso Regimento Interno. Portanto,
solicitamos ao Sr. Primeiro Secretário,
Deputado Lício Silveira, que proceda à leitura
da Resolução de Convocação DP nº 08/99.

Este era o registro que gostaria de
fazer, em nome da nossa Bancada.

O Sr. Deputado Ronaldo Benedet -
Pela ordem, Sr. Presidente.

Parabéns e seja bem-vindo!
O Sr. Deputado João Rosa - Peço a

palavra, pela ordem, Sr. Presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar
Knaesel) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Ronaldo Benedet.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado João Rosa.

(Procede-se à leitura da Resolução
de Convocação nº DP 08/99.) O SR. DEPUTADO RONALDO

BENEDET - Queremos, em nome da Bancada
do PMDB, saudar e dar as boas-vindas ao
nosso conterrâneo Altair Guidi.

Procederemos neste momento à to-
mada de compromisso e posse do primeiro su-
plente Sr. Altair Guidi.

O SR. DEPUTADO JOÃO ROSA - Em
nome da Bancada do PSDB, queremos dar as
boas-vindas ao Deputado Altair Guidi.

Esta Presidência solicita que o Sr.
Primeiro Secretário, Deputado Lício Silveira,
proceda à leitura do termo de compromisso e
posse do Sr. Altair Guidi.

Quero também dizer que, embora se-
jamos adversários políticos, para a nossa
região carbonífera tão sofrida é uma honra tê-
lo aqui, para defender os interesses da nossa
terra e da nossa gente.

Eu tenho certeza, nobre Deputado,
que com a sua experiência, tanto no Executivo
quanto no Legislativo, a participação e a pre-
sença de V.Exa. nesta Casa só enriquecerá o
Poder Legislativo de Santa Catarina. Quero ter
a honra e o prazer de compartilhar com V.Exa.
os trabalhos nesta Casa, ajudando Santa
Catarina a ser um Estado melhor e ajudando o
povo catarinense a ser um povo mais feliz, com
mais recursos, com mais desenvolvimento
atendendo as suas necessidades básicas.

(Procede-se à leitura do termo de
compromisso e posse do Sr. Altair Guidi.) Por isso, receba, Deputado Altair

Guidi, as homenagens do PMDB e do Sul de
Santa Catarina.

O SR. ALTAIR GUIDI - “Prometo man-
ter, defender e cumprir a Constituição do Brasil
e a Constituição do Estado de Santa Catarina e
observar as leis, desempenhando leal e since-
ramente o mandato que me foi outorgado pelo
povo catarinense.”

O Sr. Deputado Onofre Santo
Agostini - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar
Knaesel) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Onofre Santo Agostini.

O Sr. Deputado Reno Caramori - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar

Knaesel) - Declaro empossado no mandato de
Deputado Estadual o Sr. Altair Guidi.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Também, em nome da Bancada do
PFL, queremos desejar sucesso ao Deputado
Altair Guidi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Reno Caramori.(Palmas)

Passaremos à Ordem do Dia. O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI
- Deputado Altair Guidi, seja bem-

vindo a esta Casa Legislativa. Nós aprendemos
a admirá-lo quando fomos Prefeito na mesma
época - V.Exa., Prefeito de Criciúma, e eu,
Prefeito de Caçador. Nessa época tivemos a
oportunidade de debater os problemas munici-
pais por várias vezes. Conheci o seu espírito
público naquela época, sempre com o objetivo
final de beneficiar a sua comunidade, a sua
gente e a sua terra.

Sobre a mesa requerimento nº
50/99, de autoria do Deputado Nelson
Goetten, que solicita o envio de mensagem te-
legráfica ao Vereador Ademir Dal Prá e aos fa-
miliares da Sra. Márcia Regina L. Dal Prá, da
cidade de Taió, em especial ao seu esposo,
manifestando votos de pesar pelo falecimento
da Sra. Marcia Regina L. Dal Prá.

Veja V.Exa., Sr. Presidente, a coinci-
dência: ele já sentou próximo aos Deputados
chamados encrenqueiros. E nós temos certeza
absoluta de que ele será uma grande encrenca
em favor de Santa Catarina e, principalmente,
de sua região.

Nós desejamos sucesso e
felicidades ao ilustre Deputado.

A Mesa defere de plano. O Sr. Deputado Valmir Comin - Pela
ordem, Sr. Presidente.Requerimento nº 40/99, de autoria

do Deputado Ronaldo Benedet, que solicita o
envio de mensagem telegráfica à Diretoria da
Gerasul, convidando seus dirigentes a compa-
recerem na Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor, para prestarem
esclarecimentos sobre medidas
administrativas que atingem interesses da
gente catarinense, no que diz respeito às
notícias de demissões de funcionários para a
terceirização de serviços.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar
Knaesel) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Valmir Comin.

Por isso, temos certeza de que
associado aos demais Deputados nesta
Casa, mais especificamente à Bancada do
Sul, V.Exa. fará com que Santa Catarina
engrandeça cada vez mais.

O SR. DEPUTADO VALMIR COMIN -
Eu gostaria de, ao saudar o Companheiro Altair
Guidi, dizer da nossa satisfação e da nossa
honra em ter mais um Companheiro do Sul in-
tegrando o Parlamento catarinense.

Temos certeza de que a sua
contribuição nesta Casa será em benefício do
nosso Estado e da nossa gente.

Nós, que disputamos uma eleição
acirrada, acirrada no bom sentido, na busca do
voto, que culminou com a vinda de seis
Parlamentares à Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, sabendo do seu es-
pírito arrojado e das suas qualidades quando
esteve à frente do Executivo municipal, no
Município de Criciúma, por dois mandatos, e
até mesmo aqui, neste Parlamento, temos cer-
teza de que S.Exa. haverá de desempenhar um
bom trabalho em prol de todo o Estado, junta-
mente conosco, da região do Sul do Estado.

Por isso, bem-vindo a esta equipe de
mais 39 Srs. Parlamentares.

Em discussão. O Sr. Deputado Clésio Salvaro - Pela
ordem, Sr. Presidente.(Pausa)

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos a sua discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Heitor Sché) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Clésio Salvaro.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. O SR. DEPUTADO CLÉSIO
SALVARO - Sr. Presidente, também quero
me associar àqueles que me antecederam e
dar as boas-vindas ao nosso Companheiro
do Sul do Estado, Altair Guidi.

Aprovado.
O Sr. Deputado Ivan Ranzolin - Pela

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar

Knaesel) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Ivan Ranzolin.

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
Pela ordem, Sr. Presidente. Lembro que quando usava a tribuna

falava dos problemas do Sul, como a
duplicação da BR-101, as áreas degradadas, a
barragem do Rio São Bento. Mas agora vejo
que tudo ficou mais fácil com a experiência

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Joares Ponticelli.

O SR. DEPUTADO IVAN RANZOLIN -
Eu gostaria de fazer um breve registro, em
nome da minha Bancada, pois hoje recebemos O SR. DEPUTADO JOARES
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desse homem que já demonstrou, através do
seu trabalho durante dez anos no Poder
Executivo, frente à Prefeitura Municipal de
Criciúma, ser um grande realizador.

a sinalização da BR-470, Km 322, em Campos
Novos.

dos meus princípios, dos meus ideais. E sei
muito bem quais são os deveres de um
Parlamentar, não necessitando que ninguém
me ensine a ser Deputado, porque o meu com-
promisso é exclusivamente com meus eleitores
e com Santa Catarina.

Em discussão.
(Pausa)

Eu acho que agora o Sul do Estado
tem, com a presença do Deputado Altair Guidi
nesta Casa, a possibilidade de ajudar a
resolver os problemas que temos no Sul e que
são muito graves.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Recebemos nesta Casa uma mensa-
gem do excelentíssimo Sr. Governador do
Estado, que altera um artigo da Constituição,
impedindo que os três Poderes concedam qual-
quer aumento salarial ou de vantagens, sem
antes pagar a dívida do Governo anterior.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Quero desejar a V.Exa., Deputado

Altair Guidi, a todos os seus familiares, a
todos os seus amigos, que estão aqui, muitas
felicidades.

Aprovado.
Requerimento de autoria do Sr.

Deputado Onofre Santo Agostini, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao Governador
do Estado, reivindicando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 139/98, de origem governa-
mental, que dispõe sobre a consolidação das
divisas intermunicipais do Estado de Santa
Catarina.

Nesta oportunidade acho e quero
deixar clara a minha posição neste Plenário:
sou francamente favorável em votar essa
emenda constitucional, porque também
entendendo que não é este o momento,
quando o País e o Estado vivem em crise, de
conceder aumento aos funcionários públicos
de qualquer Poder. Mas o Governo que
passou, pela primeira vez em Santa Catarina,
deixou um atraso de salário de três meses aos
funcionários do Executivo. Lamentavelmente o
fato ocorreu e os funcionários públicos do
Executivo vêm atravessando maiores
dificuldades.

A Sra. Deputada Odete do
Nascimento - Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, a Deputada
Odete do Nascimento.

A SRA. DEPUTADA ODETE DO
NASCIMENTO - Sr. Presidente, quero desejar
as boas-vindas ao Deputado Altair Guidi.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão.Estamos muito felizes e contentes
por poder contar com mais uma pessoa capaz,
competente e com grande experiência política.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Parabéns, seja bem-vindo!
O Sr. Deputado Onofre Santo

Agostini - Pela ordem, Sr. Presidente.
Aprovado.

A Casan, a Telesc, a Celesc não que-
rem saber se o Governo pagou ou não, eles co-
bram multas, eles cortam água, telefone, e os
funcionários têm que pagar.

Requerimento de autoria do Sr.
Deputado Onofre Santo Agostini, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao Ministro dos
Transportes, reivindicando todos os esforços
para a recuperação da BR-116, no trecho
Lages/Mafra, em Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Onofre Santo Agostini.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Sr. Presidente, nós estamos dando
entrada a um requerimento que solicita ao
Governo de Santa Catarina e também ao
Governo Federal a isenção do pagamento da
multa gerada aos proprietários de automóvel
que não tinham o kit de primeiros socorros, eis
que muitos cidadãos catarinenses foram multa-
dos pelo não-uso desse equipamento absurdo.

Por esse motivo quero aplaudir a me-
dida do Governador do Estado, mas também
quero que o Governador do Estado, que
colocou como prioridade o funcionalismo
público de Santa Catarina, envie para esta
Casa, para que possamos votar
favoravelmente, um cronograma financeiro,
dentro das possibilidades do Estado, que
venha a dar mais tranqüilidade ao
funcionalismo, para que ele possa antecipar
seus orçamentos na medida em que o Governo
for pagando esta dívida do outro Governo.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
A Câmara dos Deputados acabou de votar,

e tornou-se público, que não é mais obrigatório o uso
do kit de primeiros socorros. Agora, eu acho, Sr.
Presidente, que não é justo que o cidadão tenha sido
multado pelo não-uso desse kit.

Aprovado.
Requerimento de autoria do Sr.

Deputado Francisco de Assis, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao Secretário da Saúde,
Eni Voltolini, reivindicando a adoção de
providências imediatas no sentido da recuperação
da capacidade de atendimento do Hospital
Regional Hans Dieter Schmidt e da Maternidade
Darci Vargas, no Município de Joinville.

Por isso, e este é o objetivo da minha
indicação, faço um apelo ao Governador do
Estado, dentro das possibilidades, no sentido de
que faça um cronograma para pagar os ven-
cimentos atrasados desses funcionários.

Então, faço um apelo a V.Exa., con-
sultadas as Lideranças, pela permissão de que
esse requerimento seja votado ainda no dia de
hoje para evitarmos que esses nossos compa-
nheiros no momento de emplacar seus
automóveis estejam incluídos como multados
ou em débito com o Detran, evitando assim
que se cometa essa grande injustiça aos
proprietários de automóveis.

Encerro, cumprimentando com muita
satisfação o Deputado Altair Guidi, com quem
já tive a oportunidade de conviver nesta Casa.
Sei da sua capacidade, da sua compatibilidade
e tenho a certeza de que ele vem abrilhantar,
mais ainda, o Poder Legislativo.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Em votação.

Demos entrada a esse requerimento
pedindo que Santa Catarina, através de ação do
Governo, não seja mais penalizada pelo não-uso
do kit de primeiros socorros. E isso também inclui
aqueles que foram multados em outros Estados.

Muito obrigado!Os Srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (SEM REVISÃO DO ORADOR)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Continua em discussão.

Aprovado.
Indicação de autoria do Deputado

Heitor Sché, a ser enviada ao Governador do
Estado, solicitando que seja elaborado e divul-
gado um cronograma financeiro para o paga-
mento dos três meses de salários atrasados,
deixados pelo Governo anterior.

Não havendo mais quem a queira
discutir, encerramos a sua discussão.O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor

Sché) - A Presidência levará o requerimento de
V.Exa. à consideração do Plenário.

Em votação.
O Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Requerimento de autoria da
Deputada Ideli Salvatti, que solicita, com
amparo no art. 287 do Regimento Interno, a
realização de audiência pública na Comissão
de Trabalho, de Administração e de Serviços
Públicos desta Casa, para tratar das questões
referentes às denúncias trabalhistas com
suspeita de fraude, nos órgãos de empresa
vinculada à administração estadual.

Aprovada.Em discussão.
Indicação de autoria do Sr. Deputado

Cesar Souza, a ser enviada ao Sr. Governador
do Estado, solicitando a implementação de
agenda comunitária a ser cumprida pelo
Secretário de Estado e dirigentes de institui-
ções públicas e estaduais.

Como Autor, discutirei esta
indicação. Portanto, solicito ao Deputado
Gilmar Knaesel que assuma a Presidência dos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar
Knaesel) - Com a palavra o Deputado Heitor
Sché, por dez minutos. Em discussão.

Em discussão. (Pausa)O SR. DEPUTADO HEITOR SCHÉ - Sr.
Presidente e Srs. Deputados, retorno à tribuna
e antes de entrar no assunto objeto da minha
indicação devo dizer que cumpri três mandatos
como Deputado, por um período de doze anos.
Sempre fui um Deputado disciplinado, coerente
com os meus princípios.

(Pausa) Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão. Em votação.
Em votação. O Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Os Srs. Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. Aprovada.

Aprovado. Indicação de autoria do Sr. Deputado
Cesar Souza, a ser enviada ao Governador do
Estado, solicitando a concessão e apoio à TV
Cultura, vinculada ao sistema educacional de
rádiodifusão educativa.

Entendo que um dos principais deve-
res desta Casa também é fiscalizar todas as
ações dos demais Poderes, principalmente do
Poder Executivo.

Requerimento de autoria do Sr.
Deputado Reno Caramori, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao Ministro dos
Transportes e ao Chefe do DNER, reivindicando Queiram ou não, eu não me afastarei
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Em discussão. encerramos a sua discussão. Adelor Vieira, a ser enviada ao Governador do
Estado e à Secretaria da Educação e do Desporto,
solicitando a instalação de um colégio de 2º grau,
a implantação de um laboratório de informática
nos colégios estaduais e a conclusão do ginásio
de esportes do Bairro Avaí, no Município de
Guaramirim.

(Pausa) Em votação.
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação. Aprovada.
O Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Há várias indicações de autoria do

Deputado Clésio Salvaro.
Em discussão.Aprovada. Indicações de autoria do Deputado Clésio

Salvaro, a serem enviadas ao Governador do Estado e
ao Secretário dos Transportes e Obras, solicitando:
pavimentação asfáltica da rodovia que interliga os
Municípios de Sangão e Morro da Fumaça, em um
trecho de sete quilômetros;

(Pausa)Indicação de autoria do Deputado Ivo
Konell, a ser enviada ao Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem, solici-
tando a recuperação da rodovia SC-413.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão.
Pavimentação asfáltica no trecho

compreendido entre a Lagoa dos Esteves e o
Balneário Barra Velha, no Município de Içara, em
um trecho de quatro quilômetros;

(Pausa) Aprovada.Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Pedido de informação de autoria do
Deputado Adelor Vieira, a ser enviado ao
Governador do Estado e ao Secretário dos
Transportes e Obras, solicitando esclarecimentos
sobre a rodovia que liga Guaramirim/Joinville, via
estrada do sul, em Vila Nova.

Em votação. Pavimentação asfáltica no trecho
compreendido entre os Municípios de Meleiro e
Morro Grande, em um trecho de aproximadamente
quatorze quilômetros;

O Srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovada.
Indicação de autoria do Deputado

Adelor Vieira, a ser enviada ao Governador do
Estado, pedindo providências no sentido de
S.Exa., o Secretário da Segurança Pública e o
Comandante-Geral da Polícia Militar não per-
mitirem a Farra do boi.

Em discussão.Construção de uma passarela na
Rodovia SC-444, Km 06, na localidade do Bairro
Jardim Elizabete, no Município de Içara;

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão.Pavimentação asfáltica no trecho
compreendido entre os Municípios de Treviso e
Lauro Müller, passando pela localidade de Barro
Branco, percurso de aproximadamente treze qui-
lômetros;

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão.
(Pausa) Aprovado.

Construção de uma passagem subter-
rânea para pedestres na Rodovia SC-445, Km
47.9, localidade de Vila São Jorge, trecho
Siderópolis, Criciúma.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Pedido de informação de autoria da
Sra. Deputada Ideli Salvatti, a ser enviado ao
Governador do Estado, contendo quesitos refe-
rentes ao teto salarial dos funcionários públicos.

Em votação.
O Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão. Em discussão.
(Pausa) (Pausa)Aprovada.
Não havendo quem as queira

discutir, encerramos a sua discussão.
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Indicação de autoria do Deputado

Wilson Wan-Dall, a ser enviada ao Governador
do Estado, solicitando a construção da ponte
sobre o rio Itajaí-Açú, ligando o centro da
cidade de Ilhota e as comunidades situadas à
margem esquerda do rio.

Em votação. Em votação.
Os Srs. Deputados que as aprovam

permaneçam como se encontram.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovadas. Aprovado.
Indicação de autoria do Deputado

Moacir Sopelsa, a ser enviada ao Governador do
Estado e ao Secretário dos Transportes e Obras,
solicitando a pavimentação asfáltica da estrada
que liga o Município de Itá às localidades de Santa
Cruz, Paial e Água Amarela.

Requerimento de autoria do Sr.
Deputado Onofre Agostini, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao Governador do Estado,
pedindo informação acerca da data em que serão
efetivadas as nomeações das pessoas que foram
aprovadas no concurso de Fiscal de Tributos
Estaduais.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Em votação.
O Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa) Em discussão.Aprovada. Não havendo quem a queira discutir,

encerramos a sua discussão.
(Pausa)Indicação de autoria do Deputado

Luiz Herbst, a ser enviada ao Governador do
Estado, requerendo dotação orçamentária para
dotar o aeródromo do Município de Mafra aos
parâmetros previstos na legislação vigente.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos a sua discussão.Em votação.

Os Srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovada.
Em discussão. Indicação de autoria do Deputado

Moacir Sopelsa, a ser enviada ao Governador do
Estado e ao Secretário dos Transportes e Obras,
solicitando a recuperação da Rodovia SC-302 e a
implantação do trecho do projeto da mesma, que
liga os Municípios de Rio do Oeste e Taió.

Aprovado.(Pausa) Requerimento de autoria do Sr.
Deputado Onofre Santo Agostini, que solicita o
envio de mensagem telegráfica ao Detran, pedindo
que o nosso Estado não mais emita notificação de
infração pela falta do uso de kit de primeiros
socorros.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Em votação.
O Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.
(Pausa)Aprovada. Em discussão.
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Indicação de autoria do Deputado

Rogério Mendonça, a ser enviada ao Governador
do Estado, pedindo a urgente recuperação da
Rodovia SC-302, no trecho que liga os Municípios
de Rio do Oeste a Taió.

(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão.Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Aprovado.Indicação de autoria do Deputado Luiz

Herbst, a ser enviada ao Secretário dos
Transportes e Obras, solicitando que seja verifi-
cada a possibilidade de dar prosseguimento à
obra de asfaltamento da SC-477, trecho
Papanduva/Doutor Pedrinho.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Terminada a pauta da Ordem do Dia,
passaremos à Explicação Pessoal.

Não havendo oradores inscritos, livre a
palavra a todos os Srs. Deputados.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da

palavra, antes desta Presidência encerrar a
presente sessão, comunica a pauta para a Ordem
do Dia da próxima sessão.

Em discussão.Aprovada.
(Pausa)Indicação de autoria do Deputado Moacir

Sopelsa, a ser enviada ao Governador do Estado e ao
Comandante da Polícia Militar do Estado, pedindo a
criação e a instalação de um destacamento ou
pelotão da Polícia Ambiental no Município de
Concórdia, com jurisdição na microrregião Amauc.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Requerimento nº 49, de autoria do
Deputado Luiz Herbst, e Requerimento nº 51, de
autoria do Deputado Francisco de Assis.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. Encerramos a presente sessão con-
vocando outra, ordinária, para segunda-feira, à
hora regimental, com a seguinte Ordem do Dia:

Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Indicação de autoria do Deputado
Não havendo quem a queira discutir,
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matérias em condições regimentais de serem
apreciadas pelo Plenário.

Está encerrada a sessão.

ATA DA 010ª SESSÃO ORDINÁRIA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 14ª LEGISLATURA

EM 08 DE MARÇO DE 1999
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GILMAR KNAESEL

Às quatorze horas, achavam-se
presentes os seguintes Srs. Deputados:
Adelor Vieira - Afonso Spaniol - Altair Guidi -
Ciro Roza - Clésio Salvaro - Francisco de
Assis - Gelson Sorgato - Gilmar Knaesel -
Heitor Sché - Herneus de Nadal - Ideli
Salvatti - Ivan Ranzolin - Jaime Mantelli -
João Rosa - João Itamar - Joares Ponticelli -
Jorginho Mello - Lício Silveira - Luiz Herbst -
Manoel Mota - Milton Sander - Moacir
Sopelsa - Narcizo Parisotto - Nelson Goetten
- Neodi Saretta - Nilson Gonçalves - Odete do
Nascimento - Onofre Santo Agostini - Paulo
Bornhausen - Pedro Uczai - Reno Caramori -
Rogério Mendonça - Romildo Titon - Ronaldo
Benedet - Valmir Comin - Wilson Wan-Dall.

- dos srs. professores e funcionários do
Colégio Estadual Willy Hering, solicitando para
que faça acontecer no mais curto espaço o
pagamento dos professores e funcionários em
atraso.

mensagem telegráfica ao Presidente da Telesc,
pedindo a instalação de linhas telefônicas na
localidade de Aratingaúba, em Imaruí.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos a sua discussão.
TELEX:
- do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
acusando recebimento do FAX nº 0021.7, refe-
rente a Lei Orgânica do INSS.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Era que constava do expediente, Sr.
Presidente. Aprovado.

Indicação de autoria do Deputado
João Itamar, a ser enviada ao Governador do
Estado, pedindo providências no sentido de
viabilizar o asfaltamento do acesso que liga a
BR-282 ao Município de Anitápolis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gilmar
Knaesel) - Terminada a leitura do expediente,
esta Presidência irá neste momento suspender
a presente sessão ordinária, a fim de abrirmos
um espaço para fazer uma homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, conforme
requerimento das Deputadas Ideli Salvatti e
Odete do Nascimento.

Em discussão.
(Pausa)O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor

Sché) - Havendo quorum regimental e
invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a presente sessão.

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.Está suspensa a sessão.

Em votação.O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché)(Faz soar a campainha) - Estão reabertos
os trabalhos.

Os Srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Solicito ao Sr. Secretário ad hoc,

Deputado Onofre Santo Agostini, que proceda
à leitura da ata da sessão anterior. Aprovada.Passaremos à Ordem do Dia.

Indicação de autoria do Sr. Deputado
Luiz Herbst, a ser enviada ao Secretário de
Estado dos Transportes e Obras, solicitando a
reforma da ponte sobre o Rio da Serra, no
Município de Monte Castelo.

Gostaria de convidar os Líderes das
respectivas Bancadas para uma reunião, logo
após esta sessão, no gabinete da Presidência.

(É lida e aprovada a ata.)
Solicito ao Sr. Secretário ad hoc,

Deputado Onofre Santo Agostini, que proceda
à leitura do expediente. Comunicamos a justificativa de falta

do Deputado Sandro Tarzan.O SR. SECRETÁRIO AD HOC
(Deputado Onofre Santo Agostini) - Antes de
proceder à leitura do expediente, este
Deputado quer registrar com muita alegria o
aniversário natalício do Presidente em
exercício desta Casa, nosso ilustre amigo
Deputado Heitor Sché, que hoje colhe mais
uma flor na sua existência.

Em discussão.Sobre a mesa requerimento de auto-
ria do Deputado Adelor Vieira, que, de acordo
com dispositivo do Regimento Interno, solicita
o desarquivamento do Projeto de Lei nº
372/97, que dispõe sobre a coleta de
resíduos urbanos considerados potencialmente
perigosos à saúde e ao meio ambiente.

(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.A Presidência defere de plano.Fazemos este registro, Deputado

Heitor Sché, desejando-lhe, do fundo do cora-
ção, muitas felicidades.

Indicação de autoria do Deputado
Luiz Herbst, a ser enviada ao Superintendente
do INSS em Santa Catarina, solicitando a insta-
lação de um posto do INSS no Município de
Santa Cecília.

Requerimento de autoria do
Deputado Wilson Wan-Dall, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao Diretor-Geral da
TV Galega, cumprimentando-o pelo 2º
aniversário desse importante órgão de
comunicação e pelo sucesso alcançado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Muito obrigado!

O SR. SECRETÁRIO AD HOC
(Deputado Onofre Santo Agostini) - O
expediente consta do seguinte, Sr. Presidente:

Em discussão.
(Pausa)A Presidência defere de plano.
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Requerimento de autoria do

Deputado Manoel Mota, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao Prefeito de Praia
Grande, cumprimentando-o pela realização do
13º Bóia Cross, extensivo aos seus
organizadores.

PROJETO DE LEI:
- de autoria do Sr. Deputado Gelson Sorgato,
que dispõe sobre a concessão de anistia aos
produtores rurais do total das dívidas proveni-
entes do crédito de emergência e dá outras
providências.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Indicação de autoria do Deputado

Heitor Sché, a ser enviada ao Governador do
Estado e ao Secretário de Estado da
Administração, manifestando integral apoio ao
projeto elaborado pela Fundação Catarinense
de Apoio ao Estudante Catarinense - FAEC -,
denominado “O estágio como complemento do
ensino e da aprendizagem”.

A Presidência defere de plano.OFÍCIOS NºS:
Requerimento de autoria do

Deputado Luiz Herbst, que solicita o envio de
mensagem telegráfica ao Presidente da
Organização das Cooperativas do Estado de
Santa Catarina e ao Presidente da Organização
das Cooperativas do Brasil, pedindo celeridade
à aprovação do projeto Recoop.

0170/99, do Sr. Superintendente de Negócios
da Caixa Econômica Federal, comunicando a li-
beração de parcelas para o Programa Pró-
Saneamento;
0309/99, do Sr, Diretor de Vigilância Sanitária
da Secretaria da Saúde, comunicando o resul-
tado da Ação Fiscalizadora realizada no
Instituto Renal de Timbó SC Ltda; Em discussão.Em discussão.

(Pausa)(Pausa)0948/99, do Sr. Superintendente do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal do
Ministério da Justiça, reportando-se ao Telefax
nº 009.1/99;

Não havendo quem a queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Não havendo quem o queira discutir,
encerramos a sua discussão.

Em votação.Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Os Srs. Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
1.109/99, do Sr. Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, comunicando a apreciação
do Processo nº COM-0276800/80. Aprovada.Aprovado.

Indicação de autoria do Deputado Wilson
Wan-Dall, a ser enviada ao Senador Jorge Konder

Requerimento de autoria do Deputado
Francisco de Assis, que solicita o envio de
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Bornhausen, ao Senador Geraldo Althoff e ao
Deputado Gervásio Silva, solicitando gestão junto ao
Ministério da Previdência e Assistência Social, a fim de
que Santa Catarina não seja prejudicada e
discriminada em razão da nova proposta de mudança
de estrutura orgânica do INSS.

Heitor Sché) - Esta Presidência, segundo
informações recebidas extra-oficialmente,
tomou conhecimento de que a reunião dos
Líderes tratará do assunto das Comissões
da Assembléia Legislativa.

ganados em Santa Catarina. Queremos uma
ação concreta, uma ação de resposta, uma
ação de compromisso, uma ação de palavra. É
isso que queremos aqui, em Santa Catarina.

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
V.Exa. me concede um aparte?Outrossim, queremos registrar a con-

vocação feita pelo Deputado Onofre Santo
Agostini e pelo Deputado Nilson Gonçalves so-
bre a reunião das referidas Comissões.

Em discussão. O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Pois não, ouço V.Exa. com muita honra, que
com certeza vai enriquecer ainda mais o meu
pronunciamento.

(Pausa)
Não havendo quem a queira discutir,

encerramos a sua discussão.
Com a palavra o Deputado Manoel

Mota, em Explicação Pessoal.
Em votação. O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -

Gostaria apenas de ilustrar a sua falação. Estou
fazendo doutorado em BR-101. Sou um dos
maiores conhecedores de BR-101 que existem
neste Estado, porque viajo, praticamente, todas
as semanas nesta nossa BR-101, principalmente
no trecho Joinville/Florianópolis.

Os Srs. Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -

Sr. Presidente, Srs. Deputados, conversamos
anteriormente e entendemos que hoje é um
dia importante e fundamental para que
possamos instalar a Comissão Especial para
tratar de assuntos da BR-101.

Aprovada.
Terminada a pauta da Ordem do Dia,

passaremos à Explicação Pessoal.
O Sr. Deputado Onofre Santo

Agostini - Pela ordem, Sr. Presidente. Para que o Deputado tenha conheci-
mento, até para ilustrar, como já falei, de
Joinville até aqui, onde está havendo a duplica-
ção, apenas no local do trevo do Município de
Penha se vê alguém trabalhando; perto de
Camboriú também se vê alguém trabalhando; e
aqui em Biguaçu, próximo à Grande
Florianópolis, também se vê alguém traba-
lhando. É pouca gente trabalhando. O resto da
obra está literalmente abandonada, quando
não, vê-se uma ou duas pessoas fazendo não
sei o quê.

Hoje pela parte da manhã, viajando
de Araranguá para Florianópolis, passei no
trevo onde estava a Polícia Rodoviária Federal
e fui até o local da ponte do Rio Sangão.
Chegando lá, tudo que encontrei foi meia dúzia
de pessoas trabalhando com marretas,
trabalhando com pás. Quer dizer, então, que
ação concreta para poder realizar a questão da
ponte não existe em Santa Catarina.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Onofre Santo Agostini.

O SR. DEPUTADO ONOFRE SANTO
AGOSTINI - Sr. Presidente, embora V.Exa., no
exercício da Presidência, há pouco, tenha con-
vocado os Srs. Líderes para uma reunião na
Presidência, queríamos propor que os
membros das Comissões Técnicas possam se
reunir ainda hoje e eleger os seus Presidentes,
porque existem muitas matérias importantes,
originárias do Governo e também do
Parlamento, que não andam por falta da
análise das Comissões Técnicas.

Não podemos aceitar aqui, no nosso
Parlamento, que a BR-101 esteja nesse desca-
so. Primeiro, é a paralisação das empresas
que estão trabalhando na duplicação da BR-
101, as quais deram o aviso para mais de 80%
dos funcionários - estão despedindo os
funcionários. Agora, não temos a continuidade
da duplicação, e a ponte está paralisada,
praticamente.

Realmente, eu não sei se é o proble-
ma do dinheiro, se é jogo de pressão, enfim,
não sei o que é. Mas a verdade é que se conti-
nuar assim, quem sabe, no ano 2050 meus
bisnetos vão ver essa BR-101 duplicada.

Não temos como protelar mais, haja
vista que hoje se encerra o prazo para a
eleição dos dirigentes das Comissões. Então,
propomos, se possível, essa reunião para hoje
ainda, porque amanhã alguns Deputados têm
compromisso e não poderão estar presentes
na votação.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Nós, de Santa Catarina, sempre estivemos à
mercê das decisões do Governo Federal, sem-
pre pagamos o preço pela omissão dos políti-
cos, das divisões políticas; um puxando para
cá e outro para lá.

O empresário que está fazendo a
obra diz que vai segurar, que enquanto não
tiver autorização que garanta o ressarcimento
do dinheiro do seu investimento, ele não vai
tocar a obra.

Entendemos que isso deva ser resol-
vido o quanto antes, para um melhor funciona-
mento da Casa, principalmente para o anda-
mento dos projetos de origem do Governo que
se encontram nesta Assembléia.

Por isso, perdemos muitas empresas
instaladas aqui, enquanto que o Norte e o
Nordeste nada perdem, porque são competen-
tes. Eles somam todos os Partidos em busca
de decisões para as suas regiões.

Quer dizer, onde fica Santa Catarina?
Onde está o prestígio da Assembléia
Legislativa? Onde está o prestígio da represen-
tação no Congresso Nacional dos Senadores,
dos Deputados Federais de Santa Catarina?
Onde está o prestígio do Governador do Estado
de Santa Catarina?

O Sr. Deputado Nilson Gonçalves -
Pela ordem, Sr. Presidente. Nós precisamos nos organizar, unir-

mo-nos para defender o nosso Estado.O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Nilson Gonçalves.

Por essa razão, Sr. Presidente, é
que queremos instalar essa Comissão para
trabalhar em cima dessas questões que são
fundamentais para a economia de Santa
Catarina e do Brasil.

São essas questões que precisamos
levantar. Santa Catarina não pode pagar esse
preço pela omissão do Governo Federal, que
tem compromisso com o nosso Estado. Mas
estão aí as empresas abandonando o serviço
de terraplanagem, de duplicação.

O SR. DEPUTADO NILSON
GONÇALVES - Sr. Presidente, quero corroborar
com todas as palavras do Deputado Onofre
Santo Agostini, pois penso exatamente como
ele. Acho que temos que resolver essa
questão das Comissões. Esta Casa está
atravancada, está parada, justamente por
causa desse impasse em relação às
Comissões. Nós poderíamos resolver isso e
passar imediatamente a trabalhar.

O Brasil é sustentado pela BR-101.
Nós, do Sul, recebemos matéria-prima e tantos
outros produtos do Norte e vice-versa. Então,
parar a BR-101 é parar o País!

Agora, temos a questão da ponte,
que é uma obra de emergência. Se para uma
obra de emergência já não tem mais recursos
para investir, quer dizer, então, que este País
está falido, que este País está quebrado?
Vamos tirar a limpo, vamos saber a verdade. O
que não podemos é conviver com essa
situação em Santa Catarina.

Precisamos de respostas imediatas
pelo menos para as questões fundamentais,
questões emergenciais, como da ponte do Rio
Urussanga velho, de onde caiu um pedaço e
onde foi perdida uma vida.

Gostaria de registrar nesta Casa o
aniversário do meu Município, Joinville, que
amanhã completa 148 anos de emancipação. Se não conseguirmos chamar a aten-

ção do Governo Federal para mandar imediata-
mente recursos, o que estamos fazendo aqui e
o que está fazendo lá a nossa representação
no Congresso Nacional?

Santa Catarina sempre ficou omitida
nas decisões do Governo Federal, e não podemos
ficar agora na situação em que nos encontramos.

A Cidade dos Príncipes, a nossa
amada e querida Joinville, amanhã,
portanto, está de aniversário, e nós
gostaríamos que ficasse registrado nesta
Casa este acontecimento.

Hoje, os donos de postos de
gasolina daquela região estão desesperados,
porque o tráfego está fluindo pela BR-116.
Quer dizer, é o comércio todo da BR-101 que
está sendo afetado. E onde está o dinheiro?
Havia um acordo entre o Bird, o Governo do
Estado e o Governo Federal, mas a duplicação
não está tendo continuidade.

Então, peço que possamos instalar
essa Comissão, até porque os membros já fo-
ram indicados, ainda hoje, e começarmos a tra-
balhar, fazendo uma agenda de audiências
para obtermos respostas e explicar à
sociedade catarinense o que somos, o que
queremos e o que Santa Catarina representa
perante o Governo Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Reno Caramori - Pela

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Heitor Sché) - Com a palavra, pela ordem, o
Deputado Reno Caramori. Então, há uma preocupação muito

grande. E por esta razão queríamos estar lá,
ainda na tarde de hoje, com essa Comissão
Parlamentar Externa. Inclusive, gostaríamos de
fazer um calendário junto com a Comissão de
Transportes e Obras, para nos dirigir a Brasília,
convocar o Ministro para vir aqui.

O SR. DEPUTADO RENO CARAMORI
- Sr. Presidente, quanto ao problema das
Comissões, há pouco os Líderes de todas
as Bancadas foram convocados para uma
reunião na sala da Presidência. Quero crer
que seja para conversarem a respeito da
eleição das Comissões.

São com essas palavra que eu quero
chamar a atenção sobre a grande preocupação do
nosso Estado, porque a BR-101 é uma preo-
cupação do nosso Estado. E o Parlamento de
Santa Catarina, que sempre levantou a bandeira
em defesa da duplicação, das questões funda-
mentais, convoca os Parlamentares para esse
grande mutirão em defesa do nosso Estado.

Vamos marcar uma reunião com o
Presidente da República. Chega de sermos en-

O SR. PRESIDENTE (Deputado
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O Sr. Deputado Adelor Vieira - V.Exa. me
concede um aparte?

Mas eu queria convocar os Deputados
para, logo após o encerramento desta sessão
ordinária, uma reunião na sala das Comissões, a
fim de instalarmos definitivamente essa Comissão
que tem um papel fundamental para a economia
de Santa Catarina.

leitos, que em sua maioria têm condições de
preparar e sediar eventos, seminários, cursos
e reuniões. Em todos há o charme e cuidado
com a decoração, que se unem ao carinho e
hospitalidade dos funcionários, fazendo com
que todos tenham vontade de voltar a Joinville.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Pois não, ouço V.Exa., que participou várias ve-
zes de outros movimentos iniciais em prol da
duplicação da BR-101.

Muito obrigado!E hoje acabamos de ver um relato
que de Joinville para cá existem apenas um ou
dois que estão trabalhando. Agora, nós vamos
fazer duplicação com pá e com picareta? Não!
Precisamos de máquinas, precisamos de ação,
precisamos de recursos. É com esse espírito
que nós queremos ouvir o Deputado Adelor
Vieira que, com certeza, vem contribuir nesse
processo fundamental para Santa Catarina.

Os mais exigentes paladares sairão
satisfeitos da cidade, com a sofisticada e
variada gastronomia. Pratos da tradicional
cozinha germânica são os que mais agradam
os turistas, sendo os campeões de preferência
o hakepeter, o kassler, o einsbein e o marreco
assado e recheado. Paralelamente, as delícias
da cozinha brasileira também são convidativas.
Um dos exemplos é a feijoada aos sábados,
que já se tornou uma tradição em Joinville.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor

Sché) - Com a palavra o próximo orador
inscrito, Deputado Adelor Vieira.

O SR. DEPUTADO ADELOR VIEIRA - Sr.
Presidente e Srs. Deputados, o dia 9 de março é
um dia muito significativo para a população do
Norte de Santa Catarina, mais precisamente para
os que habitam a nossa querida Joinville. Os
Deputados João Rosa, Nilson Gonçalves e os
demais Deputados que representam conosco
aquela cidade, sabem da importância desta data
para o povo de Joinville.

O Sr. Deputado Adelor Vieira -
Deputado Manoel Mota, quero cumprimentá-lo
por mais uma vez ter levantado este tema tão
importante.

Quem gosta de peixes e frutos do
mar também poderá fazer uma festa. As
petisqueiras preparam deliciosos rodízios,
pratos à moda pescador e caranguejadas. Mas
as opções não param por aí. Churrascarias são
um show à parte, com rodízios, pratos à la
carte, a famosa picanha fatiada e a suculenta
costela que deixam qualquer um com água na
boca. Os restaurantes internacionais oferecem
pratos variados e sofisticados para os turistas
mais tradicionais, que preferem conservar seus
hábitos alimentares.”

Mas gostaria de solicitar a V.Exa.,
nesta oportunidade, já que é um dos subscrito-
res do requerimento que foi aprovado aqui
nesta Casa e por ser o membro mais idoso,
que convocasse os Srs. Deputados para que
instalássemos, ainda hoje, esta Comissão,
para que seja eleito o seu Presidente, o seu
Relator e pudéssemos dar seqüência a este
processo tão importante.

Eu quero fazer aqui, por não poder
estar presente amanhã à sessão, pois estarei
justamente na minha cidade, no momento em
que se comemora esta data tão significativa,
um breve registro, talvez o mais histórico, do
que representa Joinville, do que foi Joinville, do
que é Joinville e do que será Joinville daqui
para a frente.

(Passa a ler)Ainda no dia de hoje a imprensa vem
dando conta das dúvidas que existem com rela-
ção à continuidade das obras da BR-101, e
nós não podemos de forma alguma ser
omissos a esse processo. Esta Casa nunca foi
omissa em relação à duplicação da BR-101 e
também à complementação das obras em todo
o seu trajeto. Não será agora, quando mais
precisa de unidade das forças públicas de
Santa Catarina, que nós vamos deixar passar
isso batido.

Esta é a Joinville que nós
oferecemos aos visitantes. Mas também existe
a outra Joinville, caros colegas Deputados, a
Joinville que também carece de mais saúde,
mais segurança, mais oportunidades de
empregos, e é nesta direção que nós estamos
procurando fazer com que tenhamos melhores
dias e melhor qualidade de vida para a nossa
população.

“Eu inicio dizendo que tudo começou
com o casamento entre o príncipe de Joinville,
François Ferdinand Philipe, filho do rei da
França, e a princesa Francisca Carolina, irmã
de D. Pedro II. O dote real foi uma enorme
área de terras, onde Joinville está localizada.
Sem ter vindo a Joinville e sem poder cuidar
dessas terras, o príncipe doou uma grande
parte para a Sociedade Colonizadora de
Hamburgo.

Daqui a dois anos Joinville estará
comemorando o seu sesquicentenário. Nós es-
taremos completando cento e cinqüenta anos
de fundação e estamos preparando para isto
uma grande festa, mas esperamos que nesses
dois anos possamos trabalhar com muito afin-
co, com muita disposição, a fim de conseguir
melhorar a qualidade de vida da nossa popula-
ção, levando mais segurança, mais conforto,
mais saúde e mais oportunidade de emprego.

Em 9 de março de 1851, os
primeiros imigrantes alemães, suíços e
noruegueses, chegaram a Joinville e quando
desceram da barca Colon fundaram a Colônia
Dona Francisca.

Então eu queria sugerir a V.Exa. que
procedesse à convocação dos membros, pois é
o membro mais idoso, a fim de que ainda hoje
seja instalada esta Comissão e possamos dar
andamento a este processo.

A colônia cresceu graças à garra e a
força de trabalho do seu povo, transformou-se
na maior cidade de Santa Catarina. Porta de
entrada do Estado, é uma das cidades mais
belas e acolhedoras.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Muito obrigado, Deputado Adelor Vieira. Com
certeza estaremos juntos neste grande
mutirão, e haveremos de vencer. Que Deus possa nos dar força, nos

dar graça e disposição, a fim de que possamos
conseguir esses objetivos. E concluindo as mi-
nhas palavras, eu quero dizer como num coro:
Parabéns Joinville, parabéns porque você é
linda, porque você realmente nos acolheu.

O Sr. Deputado Onofre Santo
Agostini - V.Exa. me concede um parte? Cidade de grandes e modernas em-

presas, não perdeu muitas das características
originais dos antepassados europeus, especi-
almente na arquitetura, amor às flores, serie-
dade no trabalho, casas em estilo enxaimel,
comidas típicas, festas e eventos, chope, ale-
gria e preservação do folclore.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Pois não!

O Sr. Deputado Onofre Santo
Agostini - Com a permissão do ilustre
Parlamentar que defende com toda a força a
região Sul e, principalmente, esta obra que
não é só do Sul do Estado e do Sul do País,
mas de todo o País, nós queremos
cumprimentar V.Exa. e também hipotecar a
nossa solidariedade com essa sua
manifestação.

Quero dizer que há 48 anos, exata-
mente há 48 anos, estou em Joinville. Nascido
em Blumenau, mas acolhido por Joinville, e
hoje me sinto muito à vontade para dizer:
Joinville, muito obrigado pela acolhida que eu
obtive.

Com serra e mar, Joinville está estra-
tegicamente localizada para atrair turistas de
todos os tipos e gostos. As opções são inúme-
ras: a Estação Ferroviária, o Museu Nacional
da Imigração e Colonização, o Mirante do Boa
Vista e diversos pontos turísticos chamam a
atenção de quem quer conhecer lugares
bonitos e diferentes.

Portanto, parabéns, sucesso e tudo
aquilo que possa ser para o bem, para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas
que ali nasceram e que ali vivem, é o que eu
desejo.

Se V.Exa. também me permitir, eu
queria registrar com muita alegria a presença
do Vereador do pequeno Município de Frei
Rogério, nosso prezado amigo, que é do seu
Partido, Argemiro Reis, que vem aqui na
Assembléia Legislativa, evidentemente, à pro-
cura da solidariedade deste seu amigo, neste
momento difícil da sua vida, em que está com
a sua esposa hospitalizada. Mas veio aqui nos
fazer uma visita.

Museus, galerias e o arquivo histó-
rico, abertos para a visitação pública, reúnem
um dos acervos mais valiosos que somam al-
ternativas ao extenso roteiro de passeios e
visitas de que a cidade dispõe.

Quero, também, nesta oportunidade,
parabenizar todos aqueles que fizeram com
que Joinville pudesse ser hoje esta potência no
contexto dos demais Municípios do Estado de
Santa Catarina. Registro os cumprimentos ao
Poder Executivo na pessoa do Sr. Prefeito, Dr.
Luiz Henrique da Silveira. Meus cumprimentos
também ao Dr. Hercílio Rohrbacher, Presidente
da Câmara de Vereadores de Joinville, da qual
eu tive a honra de participar como Vereador, e
também ao Dr. Ricardo, Diretor do Fórum da
Comarca de Joinville, extensivo também a
todos aqueles que labutam no Poder Judiciário.

Para o turismo de compras, o Centro
Comercial da Expoville é uma forte opção, reu-
nindo 68 pontos de vendas. O local oferece
produtos de qualidade a preços baixos. Os sho-
ppings e lojas com produtos típicos também
são boas alternativas.

Por isso eu faço este registro com
muita alegria. É um Vereador simples, mas,
como diz o caboclo lá da minha terra, é daque-
les que efetivamente trabalha em favor do
povo e, principalmente, da sua região. A infra-estrutura hoteleira de Joinville

é uma das mais sólidas e completas do Sul do
País. De pequenos hotéis, com ambientes
aconchegantes, muito conforto e um atendi-
mento personalizado a sofisticados hotéis
cinco estrelas, há alternativas para todos os
gostos e preços. São aproximadamente 3 mil

Então, faço este registro com
muita alegria. Que Deus possa abençoar a todos,

iluminando-nos, para que Joinville possa ser
aquela estrela que orgulha Santa Catarina e
o Brasil.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Muito obrigado, Deputado. E que o nobre
Vereador seja bem-vindo e se sinta em casa,
aqui em nosso Parlamento.
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Muito obrigado! BR-470. Livre a palavra a todos os Srs.
Deputados.Sexta-feira estive em Pouso Redondo

e soube que no sábado um cidadão que trafe-
gava pela rodovia de bicicleta, em função da
falta de acostamento e de manutenção,
morreu naquele local.

(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O Sr. Deputado Manoel Mota - Peço

a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Heitor Sché) - Inscrito para falar o Sr.
Deputado Rogério Mendonça, a quem
concedemos a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Com a palavra, pela ordem, o Sr.
Deputado Manoel Mota.Eu quero dizer, caros Colegas, que

ainda virei muitas vezes aqui fazer anúncios
macabros, como vou fazer agora dizendo
que o Sr. Valentim Pedroso, de 65 anos,
morreu nessa rodovia. Eu poderia citar
também que a Sra. Maria Salete Pereira
está na UTI em Rio do Sul, provavelmente
correndo sério risco de vida.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO
MENDONÇA - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
já estive aqui na semana passada utilizando
este espaço para fazer uma referência sobre o
abandono que está a BR-470, em função da
licitação que a empresa Ecovale ganhou para
duplicação e manutenção da rodovia mediante
o pagamento de pedágio.

O SR. DEPUTADO MANOEL MOTA -
Sr. Presidente, quero convocar os Deputados
Joares Ponticelli, Adelor Vieira, Francisco de
Assis e Jorginho Mello para, após o encerra-
mento desta sessão, uma reunião de
instalação de Comissão, pois precisamos
começar a marcar audiência e trabalho em
defesa da BR-101 em Santa Catarina.Fiz esta referência em função desta

licitação, porque a BR-470, cuja
responsabilidade de manutenção era do
Governo Federal, a partir de dezembro do ano
passado passou para o Governo do Estado. Em
função desta indefinição sobre a licitação
ganha por essa empresa, hoje ninguém está
fazendo a manutenção dessa rodovia.

Quero dizer ao amigo Presidente,
Deputado Heitor Sché, e aos amigos
Deputados, que ainda virei aqui. Tomara que
não precise retornar para fazer anúncios maca-
bros iguais a esses.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Heitor
Sché) - Ficam assim convocados os Srs.
Deputados nominados para uma reunião após
esta sessão, para a constituição da Comissão.

Esta Presidência convida, mais uma
vez, os Srs. Líderes de Bancada para uma reunião
após esta sessão, na Presidência desta Casa.

Mas quero dizer também, segunda-
feira, que o trabalho de manutenção da BR-
470 já está sendo retomado pelo Governo
Estadual ou Federal, e se isto não acontecer
virei aqui uma, cem, duzentas vezes, até todo
dia, se for preciso, para dizer qual será a nova
vítima da BR-470.

Continua livre a palavra a todos os
Srs. Deputados.Na última sexta-feira estive no

Município de Pouso Redondo, e o Prefeito
Jocelino Amâncio me mostrou as condições
precárias em que se encontra essa rodovia por
falta absoluta de manutenção. Além de me
mostrar as condições de acostamento no
Município, realmente fiquei muito mais impres-
sionado, porque fui lá visitar e vi o que estava
acontecendo.

(Pausa)
Não havendo mais quem queira fazer

uso da palavra, esta Presidência anuncia a
pauta da Ordem do Dia de amanhã:
requerimentos de autoria dos Srs. Deputados
Joares Ponticelli, Romildo Titon e Ideli Salvatti.
E os pedidos de informação dos Srs.
Deputados Romildo Titon e Gelson Sorgato.

Agradeço ao Presidente pela oportu-
nidade de vir aqui falar sobre as condições pre-
cárias em que se encontra a BR-470, e pedir a
solidariedade dos amigos, para que novas víti-
mas não venham acrescentar ainda mais a
lista de acidentes nessa rodovia.E eu dizia no meu pronunciamento,

neste Plenário, sobre a BR-470, do número de
acidentes e citava o número de mortes
naquela rodovia. E dizia que quem sabe hoje
ou amanhã novos acidentes estariam
ocorrendo e novas vidas estariam sendo
ceifadas em função da falta de manutenção da

Esta Presidência antes de encerrar a
presente sessão convoca outra, ordinária, para
amanhã, à hora regimental, com a seguinte
Ordem do Dia: matérias em condições regimen-
tais de serem apreciadas pelo Plenário.

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Heitor Sché) - Não há mais oradores
inscritos em Explicação Pessoal. Está encerrada a sessão.

A T O S  D A  M E S A  D I R E T O R A

RESOLUÇÃO DP
Deputado Nelson Goetten de Lima
Deputado Milton Sander
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR
Deputado Ronaldo Benedet

RESOLUÇÃO DP Nº 010/99 Deputado Nilson Gonçalves
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no uso de
suas atribuições:

Deputado Onofre Santo Agostini
Deputado João Rosa

RESOLVE, Deputado Narciso Parizotto
ALTERAR a Resolução DP Nº 009/99, que nomeou os Membros das
Comissões Permanentes deste Poder, ficando assim constituídas:

Deputada Odete do Nascimento
Deputado Neodi Saretta

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO DE LEIS COMISSÃO DE TRANSPORTES, DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL E
TURISMODeputado Onofre Santo Agostini

Deputado Reno Caramori Deputado Ciro Rosa
Deputado Jaime Mantelli Deputado Manoel Mota
Deputado Nilson Gonçalves Deputado Altair Guidi
Deputado Jorginho Mello Deputado João Itamar da Silveira
Deputado Herneus de Nadal Deputado Moacir Sopelsa
Deputado Rogério Mendonça Deputado Valmir Comin
Deputado Ivan Ranzolin Deputado Francisco de Assis Nunes
Deputado Francisco de Assis Nunes COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOCOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Deputado Joares PonticelliDeputado João Rosa
Deputada Ideli SalvattiDeputado Ivo Konell
Deputado Paulo BornhausenDeputado Sandro Tarzan
Deputado Cesar SouzaDeputado Wilson Wan-Dall
Deputado João Itamar da SilveiraDeputado Paulo Bornhausen
Deputado Manoel MotaDeputado Ronaldo Benedet

Deputado Joares Ponticelli Deputado Milton Sander
Deputado Valmir Comin COMISSÃO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Deputado Volnei Morastoni Deputado Volnei Morastoni
COMISSÃO DE AGRICULTURA, COOPERATIVISMO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ECONOMIA

Deputado Sandro Tarzan
Deputado Clésio Salvaro

Deputado Gelson Sorgato Deputado Ivo KonellDeputado Neodi Saretta
Deputado Ronaldo BenedetDeputado Jaime Mantelli
Deputada Odete do NascimentoDeputado Onofre Agostini
Deputado Joares PonticelliDeputado Moacir Sopelsa
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RESOLUÇÃO Nº 422/99
Deputado Reno Caramori A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,Deputada Ideli Salvatti
Deputado Clésio Salvaro RESOLVE:
Deputado Rogério Mendonça

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, ADAIR JOSÉ PEROZIN, matrícula nº 2899, do
cargo de Secretário Parlamentar, Símbolo PL/3-CC, do Quadro de
Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente, REVOGAR a
Resolução nº 095, de 10/02/98, que concedeu-lhe Gratificação de
Atividade Parlamentar, no percentual de 40% (quarenta por cento), a
partir de 04/03/99 (Deputado Odacir Zonta).

Deputado Luiz Roberto Herbst
Deputado Wilson Wan-Dall
Deputado Nelson Goetten de Lima
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E EFICÁCIA LEGISLATIVA
Deputado Jaime Mantelli
Deputado Valmir Comin
Deputado Clésio Salvaro

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Deputado Narciso Parizotto
Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Gelson Sorgato

Deputado Altair Guidi Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputada Ideli Salvatti Deputado Romildo Titon - Secretário
PALÁCIO BARRIGA-VERDE, 10 de março de 1999.

*** X X X ***Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
RESOLUÇÃO Nº 423/99Deputado Lício Mauro da Silveira - 1º Secretário

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Deputado Romildo Titon - 2º Secretário
*** X X X ***

RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, ODANIR ANTÔNIO FRARE, matrícula nº
3006, do cargo de Assistente Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente,
REVOGAR a Resolução nº 035, de 10/01/96, que concedeu-lhe
Gratificação de Atividade Parlamentar, no percentual de 10% (dez
por cento), a partir de 04/03/99 (Deputado Odacir Zonta).

RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS

RESOLUÇÃO Nº 116/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
REVOGAR a Resolução nº 1358, de 21/09/92, que

concedeu Gratificação de Atividade Parlamentar, a JAISON P. DA SILVA,
matrícula nº 1367, no percentual de 20% (vinte por cento), a partir de
01/02/99 (Deputado Gervásio Maciel).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioPalácio Barriga-Verde, em 03/02/99.

*** X X X ***Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
RESOLUÇÃO Nº 424/99Deputado Lício Mauro da Silveira - Secretário

Deputado Afonso Spaniol - Secretário A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,(Republicada por incorreção)

*** X X X *** RESOLVE:
RESOLUÇÃO Nº 140/99 EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, RITA ZONTA, matrícula nº 3083, do cargo
de Auxiliar de Unidade Parlamentar, código PL/DCA-1, do Quadro de
Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente, REVOGAR
a Resolução nº 802, de 09/10/96, que concedeu-lhe Gratificação
de Atividade Parlamentar, no percentual de 30% (trinta por cento), a
partir de 04/03/99 (Deputado Odacir Zonta).

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
REVOGAR a Resolução nº 1046, de 14/07/97, que

concedeu Gratificação de Atividade Parlamentar, a NEROCI DA SILVA
RAUPP, matrícula nº 1756, no percentual de 40% (quarenta por cento),
a partir de 01/02/99 (Deputado Gilson dos Santos).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Palácio Barriga-Verde, em 03/02/99.
Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Lício Mauro da Silveira - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Afonso Spaniol - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário

(Republicada por incorreção) *** X X X ***
*** X X X *** RESOLUÇÃO Nº 425/99

RESOLUÇÃO Nº 420/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA,

no uso de suas atribuições,
RESOLVE:RESOLVE:

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, CLODOALDO ZONTA, matrícula nº 3115, do cargo de
Chefe de Gabinete Parlamentar, código PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a partir de 04/03/99 (Deputado Odacir Zonta).

REVOGAR a Resolução nº 1105, de 11/08/97, que
concedeu Gratificação de Atividade Parlamentar, a PAULO RICARDO
MERLIN, matrícula nº 1539, no percentual de 40% (quarenta por
cento), a partir de 04/03/99 (Deputado Odacir Zonta).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** Deputado Romildo Titon - Secretário
RESOLUÇÃO Nº 421/99

*** X X X ***A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLUÇÃO Nº 426/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, SANDRO DALLA COSTA, matrícula nº 2921, do cargo
de Coordenador de Atividades Legislativas, código PL/DCA-4, do Quadro de
Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente, REVOGAR a
Resolução nº 420, de 01/02/95, que concedeu-lhe Gratificação de Atividade
Parlamentar, no percentual de 40% (quarenta por cento), a partir de
04/03/99 (Deputado Odacir Zonta).

RESOLVE:
REVOGAR a Resolução nº 777, de 15/05/97, que con-

cedeu Gratificação de Atividade Parlamentar, a FABIO MAGALHÃES
FURLAN, matrícula nº 1936, no percentual de 40% (quarenta por
cento), a partir de 04/03/99 (Deputado Odacir Zonta).
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ****** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 427/99 RESOLUÇÃO Nº 433/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85,
RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, MARIA TEREZA RAMOS, matrícula nº
2889, do cargo de Auxiliar de Coordenador de Comissão, código
PL/DCA-3, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, e,
simultaneamente, REVOGAR a Resolução nº 003, de 04/01/99,
que concedeu-lhe Gratificação de Atividade Especial, no percentual
de 20% (vinte por cento), a partir de 01/03/99 (Coordenadoria das
Comissões).

NOMEAR, CLAUDOMIRO SALVATO, matrícula nº 3199, para
exercer, em comissão, o cargo de Auxiliar de Unidade Parlamentar, código
PL/DCA-1, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
04/03/99 (Deputado Altair Guidi).
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99RESOLUÇÃO Nº 428/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, Deputado Lício Silveira - Secretário

RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85,

Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
NOMEAR, RICARDO ZANATTA GUIDI, matrícula nº 3200,

para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar,
código PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir
de 04/03/99 (Deputado Altair Guidi).

RESOLUÇÃO Nº 434/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, MARIA DA G. BRASIL DOS SANTOS, matrícula nº
2360, do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, código PL/DCA-4,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).

Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Adelor Vieira - Secretário

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 429/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteRESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 040/92,

Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

NOMEAR, JADNA LAIR GAVA DA SILVA, matrícula nº 2341,
para exercer, em comissão, o cargo de Coordenador de Atividades
Legislativas, código PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 04/03/99 (Deputado Altair Guidi).

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 435/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85,

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Adelor Vieira - Secretário NOMEAR, IDELVINO LUIZ FURLANETTO, matrícula nº

2551, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete
Parlamentar, código PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 430/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuições,

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

NOMEAR, LILIAN MARIA HULSE PEDERNEIRAS, para
exercer, em comissão, o cargo de Secretário Parlamentar, símbolo PL/3-CC,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 04/03/99
(Deputado Altair Guidi).

Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 436/99Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Adelor Vieira - Secretário RESOLVE:

*** X X X *** EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, NADIR CARLOS RODRIGUES, matrícula nº
2473, do cargo de Agente de Pesquisa, código PL/DCA-4, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).

RESOLUÇÃO Nº 431/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, MARIA DA G. BRASIL DOS SANTOS, matrícula nº
2360, do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, código PL/DCA-4, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioPalácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente *** X X X ***
Deputado Lício Silveira - Secretário RESOLUÇÃO Nº 437/99
Deputado Romildo Titon - Secretário

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,*** X X X ***

RESOLUÇÃO Nº 432/99
RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA,

no uso de suas atribuições,
NOMEAR, MAURO DE NADAL, para exercer, em

comissão, o cargo de Agente de Pesquisa, código PL/DCA-4, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).

RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85,

NOMEAR, JULIO CESAR GARCIA, matrícula nº 2264, para
exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, código
PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
01/03/99 (Gabinete da Presidência). Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidentePalácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Romildo Titon - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário
*** X X X ****** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 438/99 RESOLUÇÃO Nº 443/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 040/92,

RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, JOÃO DI AQUINO CONCEIÇÃO NETO,
matrícula nº 1339, do cargo de Diretor de Divisão, código PL/DASU-
4, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
11/03/99 (Divisão de Informática).

NOMEAR, MARIA APARECIDA JOSÉ BASSO, para
exercer, em comissão, o cargo de Assessor Legislativo Parlamentar,
código PL/DAT-1, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa,
a partir de 01/03/99 (Assessoria Legislativa Parlamentar).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 439/99 RESOLUÇÃO Nº 444/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, IVANDA MARCHIORO SANTHIER,
matrícula nº 3194, do cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código
PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir
de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

NOMEAR GUILBERTO CHAPLIN SAVEDRA, para exer-
cer, em comissão, o cargo de Diretor de Divisão, código PL/DASU-
4, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
11/03/99 (Divisão de Informática).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário *** X X X ***

*** X X X *** RESOLUÇÃO Nº 445/99
RESOLUÇÃO Nº 440/99 A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85,RESOLVE:
NOMEAR VALMOR NATAL CORDEIRO DOS SANTOS,

para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Apoio Parlamentar,
código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa,
a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, ANTONIO HIRSCHEN FISCHER, matrícula
nº 3012, do cargo de Assistente Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente,
REVOGAR a Resolução nº 408, de 08/04/96, que concedeu-lhe
Gratificação de Atividade Parlamentar, no percentual de 20% (vinte
por cento), a partir de 01/03/99 (Deputado Ivo Konell).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
*** X X X ***

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente RESOLUÇÃO Nº 446/99
Deputado Lício Silveira - Secretário A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, ROSINA DUARTE MENDONÇA, matrícula
nº 3220, do cargo de Coordenador de Atividades Legislativas,
código PL/DCA-4, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa,
e, simultaneamente, REVOGAR a Resolução nº 208, de 03/02/99,
que concedeu-lhe Gratificação de Atividade Parlamentar, no
percentual de 40% (quarenta por cento), a partir de 01/03/99
(Deputado Rogério Mendonça).

RESOLUÇÃO Nº 441/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, DILCEIA TERESINHA WANDERLINDE,
matrícula nº 3190, do cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar,
código PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa,
a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência). Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidentePalácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário

*** X X X ***
Deputado Romildo Titon - Secretário RESOLUÇÃO Nº 447/99

*** X X X *** A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,RESOLUÇÃO Nº 442/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR, nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP nº 040/92, JOÃO DAL
PONT, para exercer, em comissão, o cargo de Coordenador de
Atividades Legislativas, código PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, e CONCEDER-LHE, de acordo com o artigo
5º, da Resolução DP nº 040/92 c/c a redação dada pelo Parágrafo
Único da Resolução DP nº 023/97, de 06/05/97, a Gratificação de
Atividade Parlamentar, no percentual de 40% (quarenta por cento), a
partir de 01/03/99 (Deputado Rogério Mendonça).

RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85,

NOMEAR, CLODOALDO ZONTA, matrícula nº 3115,
para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete
Parlamentar, código PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a partir de 04/03/99 (Gabinete da
Presidência).
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 448/99 RESOLUÇÃO Nº 454/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, CALINA WOJCIECHOWSKI, matrícula nº 2456, do
cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, código PL/DCA-4, do Quadro
do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete
da Presidência).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, CARLOS VINICIUS LANNES DUERING,
matrícula nº 2607, do cargo de Secretário de Comissão, código
PL/DCA-3, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, e,
simultaneamente, REVOGAR a Resolução nº 1202, de 04/09/97,
que concedeu-lhe Gratificação de Atividade Especial, no percentual
de 40% (quarenta por cento), a partir de 10/03/99 (Comissão de
Agricultura, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
RESOLUÇÃO Nº 449/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, Deputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Romildo Titon - SecretárioRESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, *** X X X ***

NOMEAR, ROSINA DUARTE MENDONÇA, para exercer,
em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, código
PL/DCA-4, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
01/03/99 (Gabinete da Presidência).

RESOLUÇÃO Nº 455/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, ANGELA APARECIDA BEZ, matrícula nº
3072, do cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
01/03/99 (Gabinete da Presidência).

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 450/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteRESOLVE:
Deputado Lício Silveira - SecretárioEXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, JOÃO LUIZ CORREA, matrícula nº 2758, do cargo
de Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da
Presidência).

Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 456/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85,

Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** NOMEAR ANGELA APARECIDA BEZ, matrícula nº 3072,
para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Planejamento e
Orçamento, código PL/DASU-3, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

RESOLUÇÃO Nº 451/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85,
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
NOMEAR ROSE MARY PAZ PADILHA, para exercer, em

comissão, o cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).

Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 RESOLUÇÃO Nº 457/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,Deputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Romildo Titon - Secretário
RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85,
*** X X X ***

RESOLUÇÃO Nº 452/99
NOMEAR MARCONDES MARCHETTI, matrícula nº

0724, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Apoio
Parlamentar, código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, NILO BORTOLI, matrícula nº 3181, do cargo de Chefe
de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - SecretárioPalácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Romildo Titon - SecretárioDeputado Gilmar Knaesel - Presidente

*** X X X ***Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário RESOLUÇÃO Nº 458/99

*** X X X *** A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,RESOLUÇÃO Nº 453/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, NELSON MARTINS FILHO, matrícula nº
2850, do cargo de Secretário de Comissão, código PL/DCA-3, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 10/03/99
(Comissão de Fiscalização, Controle e Eficácia Legislativa).

RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85,

NOMEAR IVONETE LUIZ, matrícula nº 2713, para exer-
cer, em comissão, o cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código
PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
01/03/99 (Gabinete da Presidência). Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ****** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 459/99 RESOLUÇÃO Nº 464/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, ITAMAR PIRES PACHECO, matrícula nº 1514, do
cargo de Secretário de Comissão, código PL/DCA-3, do Quadro de
Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente, REVOGAR a
Resolução nº 265, de 02/04/98, que concedeu-lhe Gratificação de
Atividade Especial, no percentual de 40% (quarenta por cento), a partir
de 10/03/99 (Comissão de Saúde e Meio Ambiente).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, MOACIR BORGES, matrícula nº 2793, do
cargo de Secretário de Comissão, código PL/DCA-3, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 10/03/99 (Comissão
de Constituição, Justiça e Redação de Leis).
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Romildo Titon - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário
*** X X X ****** X X X ***

RESOLUÇÃO Nº 465/99RESOLUÇÃO Nº 460/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 040/92,

RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 040/92,

NOMEAR, CARLOS VINICIUS LANNES DUERING,
Matrícula nº 2607, para exercer, em comissão, o cargo de
Secretário de Comissão, código PL/DCA-3, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a partir de 10/03/99 (Comissão de
Saúde e Meio Ambiente).

NOMEAR, NERI ANTÔNIO DEMÉTRIO, matrícula nº 3126,
para exercer, em comissão, o cargo de Secretário de Comissão, código
PL/DCA-3, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
10/03/99 (Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis).
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidentePalácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário *** X X X ***

*** X X X *** RESOLUÇÃO Nº 466/99
RESOLUÇÃO Nº 461/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, AUGUSTO ELLING PARCIAS, matrícula nº 2389, do
cargo de Secretário de Comissão, código PL/DCA-3, do Quadro de Pessoal
da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente, REVOGAR a Resolução nº
701, de 05/05/97, que concedeu-lhe Gratificação de Atividade Especial, no
percentual de 30% (trinta por cento), a partir de 10/03/99 (Comissão de
Transportes, Desenvolvimento Urbano e Rural e Turismo).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, ITAMAR PIRES PACHECO, matrícula nº 1514, do
cargo de Secretário de Comissão, código PL/DCA-3, do Quadro de
Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente, REVOGAR a
Resolução nº 265, de 02/04/98, que concedeu-lhe Gratificação de
Atividade Especial, no percentual de 40% (quarenta por cento), a partir
de 10/03/99 (Comissão de Saúde e Meio Ambiente).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 462/99 RESOLUÇÃO Nº 467/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,RESOLVE:
RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 040/92,

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS,
matrícula nº 2983, do cargo de Secretário de Comissão, código
PL/DCA-3, do Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, e,
simultaneamente, REVOGAR a Resolução nº 381, de 14/05/98,
que concedeu-lhe Gratificação de Atividade Especial, no percentual
de 40% (quarenta por cento), a partir de 10/03/99 (Comissão de
Direitos Humanos e Defesa do Consumidor).

NOMEAR, MARIA SALETE ULLER, matrícula nº 3128, para
exercer, em comissão, o cargo de Secretário de Comissão, código PL/DCA-3,
do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 10/03/99
(Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Rural e Turismo).
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Deputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário

*** X X X ***Deputado Romildo Titon - Secretário
RESOLUÇÃO Nº 468/99

*** X X X *** A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLUÇÃO Nº 463/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução
DP nº 072/95,

RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 040/92, NOMEAR ADRIANA GOULART, para exercer, em

comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/02/99
(Deputado Clésio Salvaro).

NOMEAR, ILSON CHAVES DA SILVA, para exercer, em
comissão, o cargo de Secretário de Comissão, código PL/DCA-3, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 10/03/99
(Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor). Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ****** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 469/99 RESOLUÇÃO Nº 474/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: RESOLVE:
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, CARLOS ROBERTO CAPELA, matrícula nº 3223,
do cargo de Auxiliar de Unidade Parlamentar, código PL/DCA-1, do
Quadro de Pessoal da Assembléia Legislativa, e, simultaneamente,
REVOGAR a Resolução nº 297, de 18/02/99, que concedeu-lhe
Gratificação de Atividade Parlamentar, no percentual de 40% (quarenta
por cento), a partir de 01/03/99 (Deputado Moacir Sopelsa).

NOMEAR, nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP nº 040/92,
FERNANDO RODRIGO DRI, para exercer, em comissão, o cargo
de Coordenador de Atividades Legislativas, código PL/DCA-4, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, e CONCEDER-
LHE, de acordo com o artigo 5º, da Resolução DP nº 040/92
c/c a redação dada pelo Parágrafo Único da Resolução DP nº
023/97, de 06/05/97, a Gratificação de Atividade
Parlamentar, no percentual de 40% (quarenta por cento), a partir
de 01/03/99 (Deputado Lício Mauro da Silveira).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 470/99 Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário

RESOLVE: Deputado Romildo Titon - Secretário
NOMEAR, nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, SCHARLES VANELLI, para exercer, em comissão,
o cargo de Auxiliar de Unidade Parlamentar, código PL/DCA-1, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, e CONCEDER-LHE, de
acordo com o artigo 5º, da Resolução DP nº 040/92 c/c a redação
dada pelo Parágrafo Único da Resolução DP nº 023/97, de 06/05/97,
a Gratificação de Atividade Parlamentar, no percentual de 40%
(quarenta por cento), a partir de 01/03/99 (Deputado Moacir Sopelsa).

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 475/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução
DP nº 072/95,

NOMEAR ARIBAMAR JÚNIOR CORONETTI, para exer-
cer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, código PL/DCA-
2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de
01/03/99 (Deputado Lício Mauro da Silveira).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
RESOLUÇÃO Nº 471/99 Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

RESOLVE:
*** X X X ***NOMEAR, nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP nº 040/92, INÊS MARIA
BUNN RODRIGUES, para exercer, em comissão, o cargo de
Coordenador de Atividades Legislativas, código PL/DCA-4, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, e CONCEDER-LHE, de acordo com o
artigo 5º, da Resolução DP nº 040/92 c/c a redação dada pelo
Parágrafo Único da Resolução DP nº 023/97, de 06/05/97, a
Gratificação de Atividade Parlamentar, no percentual de 40% (quarenta
por cento), a partir de 01/03/99 (Deputado João Itamar da Silveira).

RESOLUÇÃO Nº 476/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
FAZER CESSAR os efeitos da Resolução nº 0816, de

15/05/97, que colocou à disposição da Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, o funcionário EDUARDO BALDUINO MACHRY,
matrícula nº 0840, a partir de 01/02/99.

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
*** X X X ***RESOLUÇÃO Nº 472/99

RESOLUÇÃO Nº 477/99A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,RESOLVE:
RESOLVE:REVOGAR a Resolução nº 276, de 02/04/98, que con-

cedeu Gratificação de Atividade Especial, a AMÉLIA NOVAES
CORDEIRO, matrícula nº 1375, no percentual de 40% (quarenta por
cento), a partir de 10/03/99 (Comissão de Saúde e Meio Ambiente).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, MARIA LUCIA G. DE MENEZES, matrícula nº
3123, do cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

*** X X X *** Deputado Lício Silveira - Secretário
RESOLUÇÃO Nº 473/99 Deputado Romildo Titon - Secretário

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, *** X X X ***

RESOLUÇÃO Nº 478/99RESOLVE:
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, NILCE TEREZINHA DRI EINSFELD,
matrícula nº 2835, do cargo de Coordenador de Atividades
Legislativas, código PL/DCA-4, do Quadro de Pessoal da
Assembléia Legislativa, e, simultaneamente, REVOGAR a Resolução
nº 945, de 17/06/97, que concedeu-lhe Gratificação de Atividade
Parlamentar, no percentual de 40% (quarenta por cento), a partir de
01/03/99 (Deputado Lício Mauro da Silveira).

RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85,

NOMEAR EMILY VITOR, para exercer, em comissão,
o cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário
*** X X X *** *** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 479/99 RESOLUÇÃO Nº 485/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

RESOLVE:EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, ARI PEDRO BORGES, matrícula nº 3137, do cargo de
Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, ELISA LEITIS RAMOS, matrícula nº 2920,
do cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(1ª Secretaria).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Romildo Titon - Secretário

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente*** X X X ***
Deputado Lício Silveira - SecretárioRESOLUÇÃO Nº 480/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, RESOLUÇÃO Nº 486/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

NOMEAR RODINEI MARIA KUCHLER, para exercer, em
comissão, o cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99
(Gabinete da Presidência).

RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução
DP nº 072/95,Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

NOMEAR JAQUILENE VIEIRA REINERT, Matrícula nº
3010, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar,
código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
partir de 01/03/99 (1ª Secretaria).

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 481/99 Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - SecretárioRESOLVE:
Deputado Romildo Titon - SecretárioEXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, DANIELA ERTEL, matrícula nº 3178, do cargo de
Chefe de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da
Presidência).

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 487/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11º, da Lei nº
6.745, de 28/12/85,Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Lício Silveira - Secretário
NOMEAR, LINETE BRAZ MARTINS, matrícula nº 2604,

para exercer, em comissão, o cargo de Auxiliar de Unidade Parlamentar,
código PL/DCA-1, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
partir de 01/03/99 (Deputado Neodi Saretta).

Deputado Romildo Titon - Secretário
*** X X X ***

RESOLUÇÃO Nº 482/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteRESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, Deputado Lício Silveira - Secretário
NOMEAR JOSE RICARDO PAIXÃO, matrícula nº 2933,

para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Apoio Parlamentar,
código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 488/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

RESOLVE:Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário REVOGAR a Resolução nº 0303, de 14/04/98, que

concedeu Gratificação de Atividade Especial, a EDSON LUIZ DA
SILVA AMORIM, matrícula nº 1243, no percentual de 20% (vinte por
cento), a partir de 15/03/99 (Comissão de Saúde e Meio
Ambiente).

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 483/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº 6.745,

de 28/12/85, JAQUILENE VIEIRA REINERT, matrícula nº 3010, do cargo de Chefe
de Apoio Parlamentar, código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência).

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioPalácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente *** X X X ***
Deputado Lício Silveira - Secretário RESOLUÇÃO Nº 489/99
Deputado Romildo Titon - Secretário A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 484/99

RESOLVE:A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, REVOGAR a Resolução nº 702, de 05/05/97, que

concedeu Gratificação de Atividade Especial, a LOURIVAL
BAPTISTOTTI, matrícula nº 1900, no percentual de 30% (trinta por
cento), a partir de 15/03/99 (Comissão de Transportes,
Desenvolvimento Urbano, Rural e Turismo).

RESOLVE: de acordo com os artigos 9º e 11º, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85,

NOMEAR CALINA WOJCIECHOWSKI, matrícula nº 2456,
para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Apoio Parlamentar,
código PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a
partir de 01/03/99 (Gabinete da Presidência). Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - PresidentePalácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ****** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 490/99 RESOLUÇÃO Nº 495/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: RESOLVE:
REVOGAR a Resolução nº 350, de 30/04/98, que

concedeu Gratificação de Atividade Parlamentar, a NEWTON
LADISLAU ZOMKOWSKI, matrícula nº 0904, no percentual de 40%
(quarenta por cento), a partir de 15/03/99 (Deputado Ivo Konell).

DISPENSAR IONE TEREZINHA REIS DE MELO, matrí-
cula nº 1849, da função de Chefe da Seção de Registro e Arquivo,
código PL/CAI, do Grupo de Assistência Intermediária, a partir de
01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 491/99 RESOLUÇÃO Nº 496/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE: RESOLVE: com fulcro na Resolução nº 1394, de
06/10/92,DISPENSAR JULIO BARBOSA MATIAUDA, matrícula

nº 2160, da função de Chefia e Assistência Técnica, código
PL/CAT, a partir de 01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

DESIGNAR JACQUELINE S. THIAGO DE C. QUARESMA,
matrícula nº 1170, para exercer a função de Chefe da Seção de
Registro e Arquivo, código PL/CAI, do Grupo de Chefia e Assistência
Intermediária, atribuindo-lhe o percentual de 40% (quarenta por cento)
de gratificação, a partir de 01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

*** X X X *** Deputado Lício Silveira - Secretário
RESOLUÇÃO Nº 492/99 Deputado Romildo Titon - Secretário

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

*** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 497/99

RESOLVE: de acordo com a Resolução DP nº
040/92, c/c Resolução nº 037, de
26/01/98,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
DESIGNAR RITA DE CÁSSIA COSTA, matrícula nº

1483, para exercer a função de Chefia e Assistência Técnica,
código - PL/CAT, atribuindo-lhe o percentual de 40% (quarenta por
cento) de gratificação a partir de 01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

DISPENSAR EDSON JOSÉ DE SOUZA, matrícula nº
1457, da função de Chefe da Seção de Sonografia, código PL/CAI,
do Grupo de Assistência Intermediária, a partir de 01/03/99
(Divisão de Taquigrafia).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ****** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 498/99RESOLUÇÃO Nº 493/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE: com fulcro na Resolução nº 1394, de
06/10/92,

RESOLVE:

DISPENSAR JACQUELINE S. THIAGO C. QUARESMA,
matrícula nº 1170, da função de Chefia e Assistência Técnica,
código PL/CAT, a partir de 01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

DESIGNAR SOLON SOARES, matrícula nº 2127, para
exercer a função de Chefe da Seção de Sonografia, código PL/CAI,
do Grupo de Chefia e Assistência Intermediária, atribuindo-lhe o
percentual de 40% (quarenta por cento) de gratificação, a partir de
01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

*** X X X *** Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - SecretárioRESOLUÇÃO Nº 494/99

*** X X X ***A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLUÇÃO Nº 499/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE: de acordo com a Resolução DP nº
040/92, c/c Resolução nº 037, de
26/01/98, RESOLVE:

DESIGNAR ESTELA MARIS ROSSINI, matrícula nº
1510, para exercer a função de Chefia e Assistência Técnica,
código - PL/CAT, atribuindo-lhe o percentual de 40% (quarenta por
cento) de gratificação a partir de 01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

DISPENSAR RITA DE CÁSSIA COSTA, matrícula nº
1483, da função de Chefe da Seção de Apanhamento e Revisão,
código PL/CAI, do Grupo de Assistência Intermediária, a partir de
01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99 Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
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RESOLUÇÃO Nº 500/99 RESOLUÇÃO Nº 505/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE: de conformidade com o Termo de Convênio

entre os Poderes Legislativo e Executivo,
visando a cedência recíproca de servidores,

RESOLVE: com fulcro na Resolução nº 1394, de
06/10/92,

DESIGNAR DULCINÉIA GOULART TAVARES, matrícula
nº 1814, para exercer a função de Chefe da Seção de Apanhamento e
Revisão, código PL/CAI, do Grupo de Chefia e Assistência Intermediária,
atribuindo-lhe o percentual de 40% (quarenta por cento) de gratificação,
a partir de 01/03/99 (Divisão de Taquigrafia).

COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento - CASAN, ALMIR VIEIRA STADLER,
matrícula 1029, ocupante do cargo de Médico, código ATS/12-E, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, com ônus para este
Poder, a partir de 01/03/99.Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 506/99RESOLUÇÃO Nº 501/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE: de conformidade com o Termo de
Convênio entre os Poderes Legislativo e
Executivo, visando a cedência recíproca
de servidores,

RESOLVE:
DISPENSAR ANA MARIA BAGGIO DA SILVA, matrícula

nº 2106, da função de Chefe da Seção de Planejamento e Orçamento,
código PL/CAI, do Grupo de Assistência Intermediária, a partir de
01/03/99 (Procuradoria de Finanças). COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Secretaria de Estado da

Casa Civil, ZANY ESTAEL LEITE, matrícula nº 0784, ocupante do cargo
de Contador, código ATS/11-F, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, com ônus para este Poder, a partir de 01/03/99.

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente
Deputado Lício Silveira - Secretário Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Lício Silveira - Secretário*** X X X ***
Deputado Romildo Titon - SecretárioRESOLUÇÃO Nº 502/99

*** X X X ***A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLUÇÃO Nº 507/99
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições,RESOLVE: com fulcro na Resolução nº 1394, de
06/10/92, RESOLVE: de conformidade com o Termo de Convênio

entre os Poderes Legislativo e Executivo,
visando a cedência recíproca de servidores,

DESIGNAR ALEXANDRE PANTALEÃO ATHANASIO,
matrícula nº 0882, para exercer a função de Chefe da Seção de
Planejamento e Orçamento, código PL/CAI, do Grupo de Chefia e
Assistência Intermediária, atribuindo-lhe o percentual de 40%
(quarenta por cento) de gratificação, a partir de 01/03/99
(Procuradoria de Finanças).

COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, BERNADETE CARLESSI,
matrícula 1558, ocupante do cargo de Engenheiro, código ATS/12-E, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, com ônus para este
Poder, a partir de 01/02/99, revogando-se a Resolução nº 824, de
15/05/97.Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99

Deputado Gilmar Knaesel - Presidente Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - SecretárioDeputado Romildo Titon - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 503/99 RESOLUÇÃO Nº 508/99

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,

RESOLVE: de conformidade com o Termo de Convênio
entre os Poderes Legislativo e Executivo,
visando a cedência recíproca de servidores,

RESOLVE:
DISPENSAR LAURA BRASCA, matrícula nº 1141, da

função de Chefe da Seção de Patrimônio, código PL/CAI, do Grupo
de Assistência Intermediária, a partir de 12/03/99 (Divisão de
Recursos Materiais).

COLOCAR À DISPOSIÇÃO do Departamento de
Transportes e Terminais - DETER, PAULO RICARDO GWOSZDZ,
matrícula nº 2192, ocupante do cargo de Administrador, código
PL/ATS/10-D, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, com
ônus para este Poder, a partir de 01/03/99.

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Lício Silveira - Secretário
*** X X X *** Deputado Romildo Titon - Secretário

RESOLUÇÃO Nº 504/99 *** X X X ***
RESOLUÇÃO Nº 509/99A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições,RESOLVE: com fulcro na Resolução nº 1394, de

06/10/92, RESOLVE: de conformidade com o Termo de Convênio
entre os Poderes Legislativo e Executivo,
visando a cedência recíproca de servidores,

DESIGNAR SANIA BARRETO PERFEITO, matrícula nº
1598, para exercer a função de Chefe da Seção de Patrimônio,
código PL/CAI, do Grupo de Chefia e Assistência Intermediária,
atribuindo-lhe o percentual de 40% (quarenta por cento) de
gratificação, a partir de 12/03/99 (Divisão de Recursos Materiais).

COLOCAR À DISPOSIÇÃO da Fundação Catarinense de
Cultura, CELIA REGINA RANZOLIN, matrícula nº 0823, ocupante do
cargo de Técnico Legislativo, código PL/ATS/11-E, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, com ônus para este Poder, a partir
de 01/03/99.Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

Deputado Gilmar Knaesel - PresidenteDeputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Lício Silveira - Secretário

Deputado Romildo Titon - Secretário Deputado Romildo Titon - Secretário
*** X X X *** *** X X X ***
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A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

RESOLUÇÃO Nº 512/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo
62, item I da Lei nº 6.745, de 28/12/85 (Tratamento de Saúde) a
ADIEL FERNANDES CIPRIANO, matrícula nº 1449, ocupante do cargo
de Assistente Legislativo, código PL/ATM-8-E, do Quadro do Pessoal da
Assembléia Legislativa, por 60 (sessenta) dias, a partir de 01/03/99.

RESOLUÇÃO Nº 510/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos dos artigos 62, item
I e 63, parágrafo único, da Lei nº 6.745, de 28/12/85 (Prorrogação-Tratamento de
Saúde) a JOSÉ MACHADO FILHO, matrícula nº 0923, ocupante do cargo de
Assistente Legislativo, código PL/ATM-9-E, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, por 60 (sessenta) dias, a partir de 30/01/99.

Palácio Barriga-Verde, em 11/03/99
Deputado Gilmar Knaesel - Presidente

RESOLUÇÃO Nº 511/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62,
item I e 63, parágrafo único da Lei nº 6.745, de 28/12/85 (Prorrogação-
Tratamento de Saúde) a ADI SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 0601,
ocupante do cargo de Motorista, código PL/ATM-9-E, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, por 60 (sessenta) dias, a partir de 17/02/99.

Deputado Lício Silveira - Secretário
Deputado Romildo Titon - Secretário

*** X X X ***

P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DAS COMISSÕES
PERMANENTES E COMISSÃO

PARLAMENTAR EXTERNA

representou um incremento de cerca de quarenta por cento,
equivalentes a trezentos e oito milhões de reais. Que cerca de
sessenta por cento do volume do produto produzido no sul destina-se
ao mercado externo e com o aumento do volume das exportações,
acredita-se que o governo tenha deixado de arrecadar por volta de
oitenta milhões de dólares. Já o presidente da Comissão, Deputado
Furlanetto, reafirmou sua disposição de continuar o debate,
comentando que no ano passado, a Lei Kandir concedeu isenção das
alíquotas de exportação, tanto do cigarro quanto do fumo “in natura”.O
Deputado Eni Voltolini salienta a importância da reconversão para
Santa Catarina, e mostra sua preocupação pela falta de mobilização
dos fumicultores, onde o Deputado Pedro Uczai concorda plenamente ,
falando ainda da irresponsabilidade do governo da insenção ou redução
do ICMS. O Deputado Herneus de Nadal fala que ao se capacitar um
fumicultor, automaticamente se exclui outro, o que é perverso. Pede para
que seja solicitado à Secretaria de Agricultura, o estudo que está sendo feito
pela FAO e que se convide o presidente da FECOAGRO - Senhor Luiz Temp.
Sem mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a todos os
presentes,dando por encerrada a presente reunião, onde, eu Carlos Vinícius
Lannes Duering, Secretário da Reunião, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e demais membros.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA,
COOPERATIVISMO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ECONOMIA, REFERENTE
A 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 13ª LEGISLATURA.
Às oito horas do dia trinta e um de março do ano de hum mil novecentos e
noventa e oito, na sala das Comissões deste Poder Legislativo, reuniu-se a
Comissão de Agricultura, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia,
sob a Presidência do Deputado Idelvino Furlanetto com a presença dos
seguintes Senhores Deputados Membros: Deputado Eni Voltolini, Deputado
Herneus de Nadal e Deputado Pedro Uczai. O Senhor Presidente abre os
trabalhos, apresentando o plano das atividades da Comissão para este ano,
comentando sobre a correspondência recebida por Prefeituras do interior,
que reclamam do não cumprimento das propostas do PRONAF, propondo
uma reunião com as autoridades pertinentes para um melhor
esclarecimento. Fala também que será feita uma investigação a respeito de
denúncias feitas sobre licitações de compra de carros da EPAGRI, e dos
seminários propostos sobre a agroindústria artesanal.Com a palavra o
Deputado Eni Voltolini que chama a atenção sobre o calendário restrito deste
ano devido a campanha eleitoral e salienta a importância da regulamentação
da lei florestal e da situação dos fumicultores. O Deputado Pedro Uczai fala
dos dois projetos que tramitam na Comissão de Justiça sobre a agroindústria
artesanal e pesqueira, e da política pesqueira e da aquicultura. Já o
Deputado Herneus de Nadal corroborando com as propostas dos demais
deputados, salienta a importância da regulamentação da agroindústria
artesanal. Após alguns considerandos, fica acertado que a Comissão se
reunirá com o Secretário Estadual da Agricultura, onde discutirão sobre os
problemas levantados nesta reunião.Sem mais nada a tratar, o Presidente
agradeceu a todos os presentes, dando por encerrada a presente reunião,
onde, eu Carlos Vinícius Lannes Duering, Secretário da Reunião, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e
demais membros.Sala das Comissões, em trinta e um de março de hum mil
novecentos e noventa e oito.

Sala das Comissões, em sete de abril de hum mil novecentos e noventa
e oito.

Deputado IDELVINO FURLANETTO - Presidente
Deputado Herneus de Nadal - Membro
Deputado Eni Voltolini- Membro
Deputado Pedro Uczai - Membro

*** X X X ***
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA,
COOPERATIVISMO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ECONOMIA, REFERENTE
A 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 13ª LEGISLATURA.
Às oito horas do dia vinte e seis de maio do ano de hum mil novecentos e
noventa e oito, na sala das Comissões deste Poder Legislativo, reuniu-se a
Comissão de Agricultura, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia,
sob a Presidência do Deputado Idelvino Furlanetto com a presença dos
seguintes Senhores Deputados Membros: Deputado Herneus de Nadal e
Deputado Pedro Uczai. O Senhor Presidente abre os trabalhos,
cumprimentando os Deputados presentes e convidados da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC. Passa a palavra ao Senhor
Miguel Guerra, que fala da sua preocupação com o repasse do Governo de
um por cento que não tem ocorrido para o FUNCITEC e os prejuízos que este
corte do orçamento efetivamente tem acarretado para o progresso
tecnológico do estado e propõe que a Comissão promova uma audiência
pública com pesquisadores, autoridades governamentais e deputados, para
pressionar o governo estadual.João Calixto comenta sobre a sua decepção
como cientista, e do descaso das autoridades catarinenses em investir na
qualidade, na ciência e tecnologia, e que acima de tudo se preocupa com a
falta de competividade em relação ao Mercosul. Rubens Nodari, fala do
pessoal já treinado que o governo tanto investiu e não está sendo explorado.
Achando inadmissível que o Estado de Santa Catarina não esteja dando o
devido valor à SBPC e ao FUNCITEC, o Senhor Presidente Deputado Idelvino
Furlanetto, junto com os demais Deputados presentes, propõem uma
Audiência Pública, com a presença de todas as autoridades pertinentes:
pesquisadores, reitores, professores e deputados, para o dia vinte e três de
junho, no Plenarinho da Assembléia. Todos concordaram com o
encaminhamneto e sem mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a todos
os presentes, dando por encerrada a presente reunião, onde, eu Carlos
Vinícius Lannes Duering, Secretário da Reunião, lavrei a presente ata que
após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e demais membros.

Deputado IDELVINO FURLANETTO - Presidente
Deputado Herneus de Nadal - Membro
Deputado Eni Voltolini- Membro
Deputado Pedro Uczai - Membro

*** X X X ***
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA,
COOPERATIVISMO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ECONOMIA, REFERENTE
A 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 13ª LEGISLATURA.
Às oito horas do dia sete de abril do ano de hum mil novecentos e noventa e
oito, na sala das Comissões deste Poder Legislativo, reuniu-se a Comissão
de Agricultura, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia, sob a
Presidência do Deputado Idelvino Furlanetto com a presença dos seguintes
Senhores Deputados Membros: Deputado Eni Voltolini, Deputado Herneus de
Nadal, e Deputado Pedro Uczai. O Senhor Presidente abre os trabalhos,
sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior, logo após, cumprimenta os
Deputados presentes e o Senhor Antoninho Rovaris, presidente da FETAESC -
Federação dos Trabalhadores na Agricultura - que foi convidado a participar
da reunião desta Comissão, para falar das tratativas com vistas a uma
remuneração mais justa aos fumicultores dos três estados da região sul
para a safra noventa e oito/noventa e nove. Após sua explainação, fica claro
a todos, que no processo de discussão do preço final do produto, entram
vários itens que configuram o preço operacional e, se de um lado, os
fumicultores propõem um aumento de remuneração na faixa dos sete por
cento, as empresas de fumo se mantém irredutíveis sob três alegações:
queda nas bolsas, instabilidade no mercado internacional e redução dos
preços praticados no Zimbawe. O presidente da FETAESC alega também, que
pelas planilhas de comercialização , nota-se que a cada ano o mercado
mundial absorve mais e mais o fumo brasileiro e o balanço da Souza Cruz -
tomado como exemplo - demonstra que seu lucro em noventa e sete

Sala das Comissões, em vinte e seis de maio de hum mil novecentos e
noventa e oito.

Deputado IDELVINO FURLANETTO - Presidente
Deputado Herneus de Nadal - Membro
Deputado Pedro Uczai- Membro

*** X X X ***
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA,
COOPERATIVISMO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ECONOMIA, REFERENTE
A 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 13ª LEGISLATURA.

escolha do Presidente e Vice-Presidente, declarou consagrados, por
aclamação, os senhores Deputados João Rosa e Ivo Konell, para Presidente
e Vice-Presidente da Comissão de Finanças e Tributação. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente eleito, agradeceu a confiança
depositada e encerrou a presente reunião, da qual, eu, secretário, lavrei a
presente ata, a qual, após lida e achada de acordo, será assinada pelo
senhor Presidente e demais membros.

Às oito horas do dia dezesseis de junho do ano de hum mil novecentos e
noventa e oito, na sala das Comissões deste Poder Legislativo, reuniu-se a
Comissão de Agricultura, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia,
sob a Presidência do Deputado Idelvino Furlanetto com a presença dos
seguintes Senhores Deputados Membros: Deputado Herneus de Nadal,
Deputado Manoel Mota, Deputado Eni Voltolini e Deputado Pedro Uczai. O
Senhor Presidente abre os trabalhos, cumprimentando os Deputados
presentes,as entidades representativas de agricultores,a Secretaria da
Agricultura, Cooperativas e membros da Câmara Setorial de Crédito.Explaina
sobre a difícil situação dos agricultores familiares frente ao endividamento
para os bancos, destacando o agravamento da situação social e o êxodo
rural. O Deputado Idelvino Furlanetto, também falou da urgência da
discussão de “ como fazer e do que fazer” reunindo as sugestões em
documento a ser debatido entre a Comissão e a Câmara Setorial de Crédito
para os possíveis encaminhamentos e ressaltou a necessidade de se
aprofundar nos problemas relativos à gestão do crédito. Falou-se das dívidas
que comprometem a situação dos agricultores, contraídas através do Crédito
de Emergência, que surgiu em função das dificuldades provocadas por
intempéries na safra de 95/96 e que vence no próximo mês de agosto. Do
FINAME Rural, utilizado para compra de máquinas agrícolas, que também
vem onerando o agricultor, além do pagamento do financiamento do Paiol
“tipo Chapecó” - Projeto da EPAGRI para evitar o caruncho armazenando-se o
milho em casa. Do endividamento total da agricultura catarinense, que atinge
mais de um bilhão de reais. Após várias deliberações, propostas surgiram
como: a)a suspensão de todos os pagamentos até a renegociação das
dívidas;b) a inversão no processo da produção agrícola familiar - atualmente,
o custo com os insumos como defensivos agrícolas inviabilizam o tradicional
modo de produção; c) os financiamentos coletivos, que são mais fáceis se
serem quitados pois são de caráter comunitário. Sem mais nada a tratar, o
Presidente agradeceu a todos os presentes,dando por encerrada a presente
reunião, onde, eu Carlos Vinícius Lannes Duering, Secretário da Reunião,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente e demais membros.

Sala da Comissão, em 09 de março de 1.999
DEPUTADO JOÃO ROSA - PRESIDENTE

 DEPUTADO IVO KONELL - VICE-PRESIDENTE
DEPUTADO VALMIR COMIN - Membro
DEPUTADO WILSON WAN-DALL - Membro
DEPUTADO SANDRO TARZAN - Membro
DEPUTADO PAULO BORNHAUSEN - Membro
DEPUTADO RONALDO BENEDET - Membro
DEPUTADO JOARES PONTICELLI - Membro
DEPUTADO VOLNEI MORASTONI - Membro

*** X X X ***
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE E

MEIO AMBIENTE
14ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa

Às doze horas e trinta minutos, do dia nove, do mês de março do ano de
hum mil, novecentos e noventa e nove, reuniram-se os Senhores Deputados:
VOLNEI MORASTONI, CLÉSIO SALVARO, ALESSANDRO TARZAN SILBERT
CAMPOS DA SILVA, IVO KONELL, RONALDO BENEDET, ALTAIR GUIDI, e
JOARES PONTICELLI. Configurado o quorum regimental, e sob a presidência
do Deputado-Membro reeleito, conforme o Art. 47, parágrafo 3º, do
Regimento Interno desta Casa Legislativa, Senhor Deputado VOLNEI
MORASTONI, para instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e vice-
presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Aberto os trabalhos, o
Senhor Presidente, Deputado VOLNEI MORASTONI, deu por instalados os
trabalhos, solicitando aos membros candidatos ao cargo de Presidente que
fizessem sua inscrição. E apresentou-se como candidato. O Senhor
Presidente, Deputado VOLNEI MORASTONI, colocou em discussão e votação,
sendo aprovado por unanimidade, o nome do Senhor Deputado VOLNEI
MORASTONI, como Presidente, e sua posse imediata. Então o Presidente
empossado, solicitou a inscrição dos Senhores Deputados ao cargo de vice-
presidente, e o Senhor Deputado ONOFRE AGOSTINI, solicitando um aparte
apresentou o nome do senhor Deputado SANDRO TARZAN, como candidato.
Colocado em discussão, e aprovação, aprovado por unanimidade. O Senhor
Presidente eleito, agradeceu a confiança dos Senhores Deputados-Membros,
e marcou uma reunião para a amanhã, dia 10 de março, às 10:00 horas, na
Sala de Reuniões das Comissões. E nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente, encerrou a presente Reunião, a qual eu, Itamar Pires Pacheco,
Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e achada correta será
assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Sala das Comissões, em dezesseis de junho de hum mil novecentos e
noventa e oito.

Deputado IDELVINO FURLANETTO - Presidente
Deputado Manoel Mota - Vice-Presidente
Deputado Herneus de Nadal - Membro
Deputado Pedro Uczai- Membro
Deputado Eni Voltolini - Membro

*** X X X ***
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 14ª LEGISLATURA. Sala das Comissões, em 09/03/99.

Deputado VOLNEI MORASTONI - Presidente (Deputado reeleito)Às onze horas, do dia nove, do mês de março do ano de hum mil,
novecentos e noventa e nove, reuniram-se os Senhores Deputados: ONOFRE
SANTO AGOSTINI, NILSON GONÇALVES, JOÃO ROSA, NARCISO PARIZOTO E
RONALDO BENEDET. Configurado o quorum regimental, e sob a presidência
do membro mais idoso, conforme o Art.47, parágrafo 3º do Regimento
Interno desta Casa Legislativa, Senhor Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI,
para instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e Vice-Presidente da
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. Abertos os
Trabalhos, o Senhor Presidente, Deputado Onofre Santo Agostini, deu por
instalados os trabalhos, solicitando aos membros candidatos ao cargo de
Presidente e Vice- Presidente que fizessem sua inscrição. E apresentou-se
como candidato o Senhor Deputado RONALDO BENEDET e Como Vice-
Presidente o Senhor Deputado NILSON GONÇALVES, colocou em discussão e
votação, sendo aprovado por unanimidade, o Senhor Deputado RONALDO
BENEDET Presidente e o senhor Deputado NILSON GONÇALVES Vice-
Presidente. O Senhor Presidente eleito agradeceu a confiança dos Senhores
Deputados Membros. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
encerrou a presente reunião, a qual eu, Vilson Elias Vieira, Secretário
Designado, lavrei a presente Ata, que após lida e achada correta será
assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Deputado IVO KONELL - Membro
Deputado CLÉSIO SALVARO - Membro
Deputado ALESSANDRO TARZAN S. C. DA SILVA - Membro
Deputado RONALDO JOSÉ BENEDET - Membro
Deputado ALTAIR GUIDI - Membro
Deputado JOARES CARLOS PONTICELLI - Membro

*** X X X ***
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR
EXTERNA CONSTITUÍDA PELA RESOLUÇÃO DP Nº 007/99.
Às dezessete horas do dia dez do mês de março do ano de mil, novecentos e
noventa e nove, na Sala de Reuniões das Comissões, nº 27, do Palácio
Barriga-Verde, reuniram-se os Senhores Deputados Manoel Mota, Adelor
Vieira e Joares Ponticelli, membros da Comissão Parlamentar Externa,
constituída pela Resolução nº 007/99, “para no prazo de 90 (noventa) dias,
prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias se necessário, tratar da duplicação
da BR-101”, para a instalação do colegiado e demais providências
regimentais cabíveis. Verificado o quorum regimental, conforme assinaturas
consignadas em lista de presença própria, o Senhor Deputado Manoel Mota
assumiu, nos termos previstos no art. 31 do Regimento Interno, a direção
dos trabalhos e deu por instalada a Comissão. De imediato, encaminhou
processo de votação para a escolha dos cargos de Presidente e de Relator,
que resultou na eleição dos Senhores Deputados Manoel Mota e Adelor
Vieira para as funções de Presidente e de Relator, respectivamente. Pelo
Senhor Presidente foi informado que a agenda e o cronograma dos trabalhos
a serem desenvolvidos pela Comissão serão decididos nas próximas
reuniões, sem prejuízo da adoção, pela Presidência da Comissão, das
providências e contatos que se fizerem indispensáveis e improrrogáveis. Não
havendo outros assuntos a tratar e ficar estabelecido que a próxima reunião
dar-se-á em data, horário e local a serem definidos e informados em
convocação, foi encerrada a reunião, da qual eu, José Buzzi, secretário “ad
hoc”, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, será assinada pelos
Membros presentes.

Sala das Comissões, em 09/03/1999.
Deputado RONALDO BENEDET - Presidente
Deputado NILSON GONÇALVES - Vice-presidente
Deputado JOÃO ROSA - Membro
Deputado ONOFRE SANTO AGOSTINI - Membro
Deputado NARCIZO PARIZOTTO - Membro

*** X X X ***
ATA DE INSTALAÇÃO E ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE A 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA
14ª LEGISLATURA.
Aos nove dias do mês de março do ano de um mil e novecentos e noventa e
nove, às dez horas e trinta minutos, sob a presidência do senhor deputado
Onofre Santo Agostini, e presentes mais os senhores deputados Valmir
Comin, Wilson Wan-Dall, Sandro Tarzan, Paulo Bornhausen, João Rosa, Ivo
Konell, Ronaldo Benedet, Joares Ponticelli e Volnei Morastoni, reuniu-se a
Comissão de Finanças e Tributação, para devida escolha do Presidente e
Vice-Presidente, e proveniente instalação. Aberto os trabalhos, o senhor
Presidente constatando que não houve outra chapa para indicação da

Deputado Manoel Motta - Presidente
Deputado Adelor Vieira - Relator
Deputado Joares Ponticelli - Membro
Deputado Jorginho Mello - Membro
Deputado Francisco de Assis - Membro

*** X X X ***
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OFÍCIOS
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E EFICÁCIA LEGISLATIVA
Ofício nº 006/99 Florianópolis, 10 de março de 1999.
Exmo. Senhor
GILMAR KNAESELCOMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO DD. Presidente da Assembléia LegislativaFlorianópolis, 09 de março de 1999. Florianópolis - Santa CatarinaOfício 002/99/CFT Senhor Presidente,

Excelentíssimo Senhor Cumprimentando-o cordialmente, venho por intermédio deste,
comunicar à Vossa Excelência, que foi instalada a Comissão de
Fiscalização, Controle e Eficácia Legislativa, ficando assim constituída:

GILMAR KNAESEL
Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina Deputado JAIME MANTELLI................................................Presidente
NESTA Deputado VALMIR COMIN ..........................................Vice-Presidente

Senhor Presidente, Deputado CLÉSIO SALVARO ..................................................Membro
Venho por meio deste, comunicar a Vossa Excelência que na

data de hoje, foi instalada esta Comissão de Finanças e Tributação, e
que por votação nominal foi eleito para Presidente desta Comissão o
Senhor Deputado JOÃO ROSA, e para Vice-Presidente o Senhor
Deputado IVO KONELL.

Deputado GELSON SORGATO .................................................Membro
Deputada IDELI SALVATTI......................................................Membro
Deputado IVAN RANZOLIN ....................................................Membro
Deputado NARCIZO PARISOTTO.............................................Membro
Confiantes para com o sucesso dos trabalhos da Comissão de
Fiscalização, Controle e Eficácia Legislativa, expressamos votos de
estima e consideração.

Com meus cordiais cumprimentos, aproveito o ensejo para
formular votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente, Atenciosamente,
Antônio Carlos Morro Deputado JAIME MANTELLI
Secretário Designado da CFT Presidente

Lido no Expediente Lido no Expediente
Sessão de 11/03/99 Sessão de 11/03/99

*** X X X *** *** X X X ***
Comissão de Saúde e Meio Ambiente Coordenadoria das Comissões Parlamentares
Florianópolis, 09 de março de 1999 Florianópolis, 10 de março de 1999. Of. nº 026/99
Ofício interno nº 001/99/CSM Excelentíssimo Senhor
Excelentíssimo Senhor Deputado Gilmar Knaesel
Gilmar Knaesel DD. Presidente da Assembléia Legislativa
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina Palácio Barriga-Verde
Nesta Nesta
Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Valho-me do presente para comunicar V. Exa. da instalação e eleição
da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada hoje, no plenarinho
desta Casa. Ata anexa.

Cumprimentando-o, tenho a satisfação de informar que, em reunião
ocorrida no dia de hoje com os Senhores Presidentes de
Comissões Permanentes, ficaram as reuniões ordinárias
agendadas da seguinte forma:Atenciosamente,

Deputado Volnei Morastoni Segunda-feira:
Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente Comissão de Fiscalização, Controle e Eficácia Legislativa - após a

Sessão Plenária.Lido no Expediente
Sessão de 11/03/99 Terça-feira:

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE E
MEIO AMBIENTE

Comissão de Agricultura, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e
Economia - 8 hs

14ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis - 10 hs
Às doze horas e trinta minutos, do dia nove, do mês de março do
ano de hum mil, novecentos e noventa e nove, reuniram-se os
Senhores Deputados: VOLNEI MORASTONI, CLÉSIO SALVARO,
ALESSANDRO TARZAN SILBERT CAMPOS DA SILVA, IVO KONELL,
RONALDO BENEDET, ALTAIR GUIDI, e JOARES PONTICELLI.
Configurado o quorum regimental, e sob a presidência do
Deputado-Membro reeleito, conforme o Art. 47, parágrafo 3º, do
Regimento Interno desta Casa Legislativa, Senhor Deputado
VOLNEI MORASTONI, para instalação dos trabalhos e eleição do
Presidente e vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio
Ambiente. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente, Deputado
VOLNEI MORASTONI, deu por instalados os trabalhos, solicitando
aos membros candidatos ao cargo de Presidente que fizessem sua
inscrição. E apresentou-se como candidato. O Senhor Presidente,
Deputado VOLNEI MORASTONI, colocou em discussão e votação, sendo
aprovado por unanimidade, o nome do Senhor Deputado VOLNEI
MORASTONI, como Presidente, e sua posse imediata. Então o
Presidente empossado, solicitou a inscrição dos Senhores Deputados
ao cargo de vice-presidente, e o Senhor Deputado ONOFRE AGOSTINI,
solicitando um aparte apresentou o nome do senhor Deputado SANDRO
TARZAN, como candidato. Colocado em discussão, e aprovação,
aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente eleito, agradeceu a
confiança dos Senhores Deputados-Membros, e marcou uma reunião
para a amanhã, dia 10 de março, às 10:00 horas, na Sala de Reuniões
das Comissões. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente,
encerrou a presente Reunião, a qual eu, Itamar Pires Pacheco,
Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e achada correta será
assinada pelo Senhor Presidente e demais Membros.

Comissão de Finanças e Tributação - 10 hs
Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Rural e
Turismo - após a Sessão Plenária
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor - após a
Sessão Plenária
Quarta-feira:
Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço Público -
8h30min
Comissão de Saúde e Meio Ambiente - 10 hs
Comissão de Educação, Cultura e Desporto - após a Sessão
Plenária
Permaneço a sua inteira disposição, e formulo votos de elevado
apreço e consideração.
Respeitosamente,
Adriano Martendal
Coordenador das Comissões Permanentes

*** X X X ***

PORTARIAS

PORTARIA Nº 180/99
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no

uso de suas atribuições,
RESOLVE:
LOTAR FRANCISCO TOLENTINO SILVEIRA, matrícula nº

1963, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis.
Sala das Comissões, em 09/03/99. Palácio Barriga Verde, em 11/03/99

Deputado VOLNEI MORASTONI - Presidente (Deputado reeleito) NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Deputado IVO KONELL - Membro Diretor
Deputado CLÉSIO SALVARO - Membro

*** X X X ***Deputado ALESSANDRO TARZAN S. C. DA SILVA - Membro
Deputado RONALDO JOSÉ BENEDET - Membro
Deputado ALTAIR GUIDI - Membro
Deputado JOARES CARLOS PONTICELLI - Membro

*** X X X ***
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PORTARIA Nº 181/99
PROJETOS DE LEIO DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de

suas atribuições,
RESOLVE:

PROJETO DE LEI Nº 024/99LOTAR NEWTON LADISLAU ZOMKOWSKI, matrícula nº
0904, na Coordenadoria das Comissões Técnicas. Dá nova redação ao § 1º do artigo 16 da

Lei nº 10.885, de 10 de agosto de 1998 e
dá outras providências.

Palácio Barriga Verde, em 11/03/99
NAZARILDO TANCREDO KNABBEN

Art. 1º - Fica alterado o § 1º e acrescenta-se o § 3º ao artigo
16 da Lei nº 10.885, de 10 de agosto de 1998, que passam a vigorar
com seguinte redação:

Diretor
*** X X X ***

PORTARIA Nº 182/99
“Art. 16 - ...O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de

suas atribuições, § 1º - Dos percentuais previstos nos incisos I e II deste
artigo, 80% (oitenta por cento) serão destinados, exclusivamente, para
a concessão de bolsas de estudo aos estudantes considerados
economicamente carentes, matriculados na instituição de ensino e 20%
(vinte por cento) destinados ao financiamento de programas e projetos
de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos por estudantes ou
profissionais da instituição de ensino.

RESOLVE:
LOTAR EDSON LUIZ DA SILVA AMORIM, matrícula nº

1243, na Divisão de Recursos Materiais (Setor de Patrimônio).
Palácio Barriga Verde, em 11/03/99
NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
Diretor

§ 2º...*** X X X ***
§ 3º - Comissão formada por representante dos estudantes,

da direção universitária e dos professores, definirão normas e critérios
para seleção dos alunos beneficiados.”

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista os termos do Art. 1º da Resolução nº
588/94, RESOLVE:
PORTARIA Nº 183/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos dos artigos 62,
item I e 63, parágrafo único, da Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Prorrogação -
Tratamento de Saúde) a MARILETE LOPES BARZAN, matrícula nº 1246,
ocupante do cargo de Datilógrafo, código PL/ATM-9-E, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, por 18 (dezoito) dias, a partir de 15/02/99.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 09 de março de 1999.
Deputado Pedro Uczai

Lido no Expediente
PORTARIA Nº 184/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62, item
II da Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Doença Familiar) a ELENICE MARTINS
FERREIRA RAMOS, matrícula nº 2022, ocupante do cargo de Taquígrafo I,
código PL/ATM-8-E, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, por 12
(doze) dias, a partir de 22/02/99.

Sessão de 09/03/99
JUSTIFICATIVA

A modificação proposta, visa alterar a forma de distribuição
dos recursos do art. 170 da Constituição Estadual, as fundações de
ensino superior criadas por lei municipal.

PORTARIA Nº 185/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62, item
I, da Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Tratamento de Saúde) a MARIA HILDA
CUNHA SCHONDERMARK, matrícula nº 0165, ocupante do cargo de
Bibliotecário, código PL/ATS-12-G, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, por 15 (quinze) dias, a partir de 04/03/99.

A proposta atual, concede ao estudantes dessa universidade o
benefício de concessão de bolsas de estudo, com recursos garantidos na
ordem de 80% (oitenta por cento) dos recursos do art. 170 da CE.

Concede, também, bolsa de pesquisa com recursos na ordem
de 20% (vinte por cento) do mesmo artigo.Palácio Barriga Verde, em 11/03/99

*** X X X ***NAZARILDO TANCREDO KNABBEN
PROJETO DE LEI Nº 025/99Diretor

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE CARLO - APAE,
município de Monte Carlo - SC.

*** X X X ***
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de

suas atribuições, e tendo em vista os termos do Art. 1º da Resolução nº
588/94, RESOLVE: Art. 2º - A Entidade de que trata o artigo anterior, ficam

assegurados todos os direitos e vantagens da Legislação vigente.PORTARIA Nº 186/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62, item
II, da Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Doença Familiar) a LEOBERTO BREGUE
DANIEL, matrícula nº 1468, ocupante do cargo de Técnico em Serviços
Gráficos, código PL/ATM-8-E, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, por 11 (onze) dias, a partir de 05/03/99.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 08 de março de 1999
Deputado ROMILDO TITON

PORTARIA Nº 187/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62, item I
da Lei nº 6.745, de 28/12/85 (Tratamento de Saúde) a IONE TEREZINHA
REIS DE MELO, matrícula nº 1849, ocupante do cargo de Taquígrafo II,
código PL/ATS-10-E, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, por 30
(trinta) dias, a partir de 05/03/99.

Lido no Expediente
Sessão de 09/03/99

JUSTIFICATIVA
É de conhecimento dos nobres colegas Deputados o trabalho

desenvolvido pelas APAES, onde profissionais buscam da melhor
maneira possível, proporcionar uma vida digna, com uma educação
especial e muito carinho para as crianças que necessitam deste
atendimento.

PORTARIA Nº 188/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62, item I, da
Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Tratamento de Saúde) a DORLI FELIPPI, matrícula nº
1365, ocupante do cargo de Enfermeiro, código PL/ATS-11-E, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, por 30 (trinta) dias, a partir de 08/03/99. *** X X X ***
Palácio Barriga Verde, em 11/03/99 PROJETO DE LEI Nº 026/99
NAZARILDO TANCREDO KNABBEN Declara de Utilidade Pública o Lar Menino

Deus, com sede e foro no município de
Brusque.

Diretor
*** X X X ***

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista os termos do Art. 1º da Resolução nº
588/94, RESOLVE:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, o Lar Menino Deus, com
sede e foro na cidade de Brusque - SC.
Art. 2º - À entidade de que trata o artigo anterior, ficam assegurados
todos os direitos e vantagens da legislação vigente.

PORTARIA Nº 189/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos dos artigos 62, item I e
63, parágrafo único, da Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Prorrogação - Tratamento de
Saúde) a MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA, matrícula nº 0578, ocupante do cargo de
Taquígrafo II, código PL/ATS-12-E, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, por 15 (quinze) dias, a partir de 09/03/99.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 10 de março de 1999.
Deputado Ciro Marcial Roza

PORTARIA Nº 190/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62, item
II da Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Doença Familiar) a ELENICE MARTINS
FERREIRA RAMOS, matrícula nº 2022, ocupante do cargo de Taquígrafo I,
código PL/ATM-8-E, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, por 30
(trinta) dias, a partir de 09/03/99.

Lido no Expediente
Sessão de 11/03/99

JUSTIFICATIVA
O Lar Menino Deus, com sede e foro no município de

Brusque, é uma entidade que tem por finalidade, prestar atendimento a
deficientes físicos e mentais e que exige atendimento especial com
referência a sua educação, desenvolvimento e integração social.

PORTARIA Nº 191/99 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo 62, item
I, da Lei nº 6.745, de 28/12/85, (Tratamento de Saúde) a MARIA CANDIDA
GOULART CORDOVA, matrícula nº 1478, ocupante do cargo de Assistente
Legislativo, código PL/ATM-9-D, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, por 07 (sete) dias, a partir de 11/03/99.

O caráter cultural, educacional, social e filantrópico que
empresta ao conjunto de suas atividades, é premissa para a concessão
do título de entidade de utilidade pública, para o que se solicita a
devida aprovação.

Palácio Barriga Verde, em 11/03/99
NAZARILDO TANCREDO KNABBEN

*** X X X ***Diretor
*** X X X ***
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