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P L E N Á R I O

ATA DA 069ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
2ªSESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2004
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO VOLNEI MORASTONI

Às quinze horas, achavam-se
presentes os seguintes Srs. Deputados: Ana
Paula Lima - Antônio Ceron - Celestino Secco
- Genésio Goulart - João Henrique Blasi -
Joares Ponticelli - Lício Silveira - Narcizo
Parisotto - Nilson Machado - Odete de Jesus
- Onofre Santo Agostini - Reno Caramori -
Simone Schramm - Volnei Morastoni - Wilson
Vieira.

passada, quinta-feira última, ocorreu um
episódio no Município de Tubarão que
considero de muita gravidade.

de Paulo Afonso Vieira houve um atraso no
pagamento do convênio por quase um ano,
onde, das dez parcelas daquele período,
apenas uma foi paga. Não tendo sido
repassadas as demais parcelas, o Centro
Social Urbano da Passagem acabou ficando
em uma situação financeira muito difícil
naquele período.

Temos funcionando, de forma
exemplar, na comunidade do Bairro
Passagem, que é um dos bairros com o
maior número de problemas sociais no
Município de Tubarão, uma comunidade
muito carente, há algumas décadas, o
Centro Social Urbano daquela comunidade,
chamado CSU - Centro Social Urbano da
Passagem.

A partir de 1999, com o início do
Governo Esperidião Amin, não só o convênio
do Centro Social Urbano da Passagem como
os demais conselhos e centros sociais
urbanos de Santa Catarina tiveram
retomados os convênios e os pagamentos
começaram a ser feitos rigorosamente em
dia novamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Onofre Santo Agostini) - Havendo quórum
regimental e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a presente sessão. O Centro Social Urbano da

Passagem realiza um trabalho de atendi-
mento à criança de zero a seis anos; realiza
um trabalho de atendimento e de integração
da terceira idade na comunidade;
desenvolve uma série de atividades com
vários grupos de terceira idade, além de
todo um trabalho de assistência à comuni-
dade tão necessitada do Bairro Passagem.

Solicito ao Sr. Quarto Secretário,
Deputado Genésio Goulart, que proceda à
leitura da ata da sessão anterior.

(É lida e aprovada a ata.) Assim ocorreu durante todo o
Governo Esperidião Amin, Deputada Odete
de Jesus. Esses convênios são de ação
continuada. Os governos passam, mas os
convênios permanecem, independen-
tementeda cor partidária do governo de
plantão ou do Presidente da diretoria de
plantão do Centro Social Urbano, porque,
como já disse, são convênios que permitem
a efetivação de ações continuadas, geralmente
em favor da criança e da terceira idade, além
do atendimento social à comunidade.

Solicito à assessoria que distribua
o expediente aos Srs. Deputados.

Passaremos ao horário reservado
aos Partidos Políticos. Hoje, terça-feira, os
primeiros minutos são destinados ao PP. Aquele Centro Social Urbano, como

diversos outros em Santa Catarina, mantêm
também para vários Governos convênios
para a manutenção das suas atividades.
Durante diversos períodos esses convênios
foram repassados integralmente e em dia.

Com a palavra o primeiro orador
inscrito, Deputado Joares Ponticelli, por até
oito minutos.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, semana Durante o último ano de Governo

DIVISÃO DE ANAIS  - Processo Informatizado de Editoração
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Infelizmente, Deputados Celestino
Secco e Antônio Carlos Vieira, no atual
Governo, em menos de dois anos de
mandato, aquela realidade vivida no final do
Governo Paulo Afonso já começa a se tornar
realidade também nos conselhos
comunitários e nos centros sociais urbanos
de Santa Catarina.

Mas eu quero trazer a V.Exa. uma
indagação com relação a essa ordem de
serviço anunciada para quinta-feira sobre a
retomada do aeroporto Regional Sul.

No momento, Sr. Presidente, que o
Brasil vive a maior festa da democracia, no
momento em que novamente somos
convocados a exercer o mais nobre
sentimento que a cidadania nos reserva, aí
está a minha cidade de Blumenau
exuberando a sua inteligência e pronta
também para decidir o seu futuro.

Parece-me que está sendo
anunciado que essa ordem de serviço vai
ser assinada na quinta-feira, na véspera das
eleições, mas para as obras serem iniciadas
só daqui a 20 dias.O Centro Social Urbano da

Passagem suspendeu as suas atividades
por falta do repasse financeiro, Deputado
Onofre Santo Agostini. E as conseqüências
dessa suspensão de atividade são
imediatas e atingem a comunidade mais
carente da população.

Quero prestar essa homenagem a
você, meu querido povo de Blumenau,
dando o meu abraço fraterno, apaixonado,
esperançoso, seguro e na busca
permanente por uma Blumenau ainda
melhor, para frente, avançando e superando-
se, já que ela é um exemplo para Santa
Catarina e para o Brasil.”

Então, se isso não é eleitoreiro, eu
agora não sei mais o que é eleitoreiro.
Parece-me que a Infraero agora está
entrando também na situação.

(Fala fora do microfone)
Eu não sei se é a mesma

empreiteira, mas sei que vai ser assinado
agora na quinta-feira, e a obra só vai ser
iniciada daqui a 20 dias. Coincidentemente,
tem uma eleição no meio. Então, gostaria
de que V.Exa. falasse por que da sua
região.

Por isso o nosso protesto; por isso
a nossa indignação, e com a moral de
quem, quando Líder de governo, viu o seu
governo cumprindo rigorosamente em dia
esses convênios. E aí quero destacar não só
o trabalho da então Secretário Marli Nacif,
mas especialmente de quem comandava as
finanças, hoje Deputado e meu colega de
Bancada, Antônio Carlos Vieira.

Queremos aqui deixar registrado,
Sr. Presidente, que estamos na reta final de
uma campanha eleitoral em que às vezes os
ânimos são exaltados. Mas temos que nos
reservar a fazer uma campanha limpa e
segura, respeitando principalmente o
indivíduo e também, Deputada Odete de
Jesus, a família, que é o que há de mais
sagrado para nós, mulheres, para as
crianças e para os jovens.

O SR. DEPUTADO JOARES
PONTICELLI - Deputado Antônio Carlos
Vieira, temos cobrado aqui, ao longo desses
quase dois anos do atual Governo, a razão
do abandono das obras do aeroporto
regional de Jaguaruna, e a matéria, hoje,
nos surpreende positivamente, mas nós
estranhamos com relação a este aspecto
que V.Exa. levantou.

É profundamente lamentável,
Deputado Lício Silveira, V.Exa. que também
tem se dedicado e defendido tanto essas
ações, esses conselhos, esses centros
sociais urbanos, que esses conselhos e
centros sociais padeçam hoje na
continuidade das suas atividades por falta
do repasse financeiro.

Gostaríamos de deixar aqui bem
claro, não só para o Município de Blumenau,
mas para todos os Municípios do Estado de
Santa Catarina, que o povo merece respeito,
e nessa reta final de campanha devemos
respeitar o nosso cidadão.

Positivamente, porque é bom
saber que as obras serão retomadas.
Estamos pedindo, exigindo e a região
merece. Agora, eu li a matéria e vai ser feita
a entrega da ordem de serviço para a
mesma empresa novamente; é uma
reentrega da ordem de serviço. Parece-me
que é uma ação em busca de votos do
Secretário Edson Bez, que anuncia para
quinta-feira, três dias antes das eleições, a
retomada das obras que deverão acontecer
daqui a 20 dias.

Estou aqui trazendo a
informação daquilo que está acontecendo
na minha cidade, sem nenhum medo de
represália ou de qualquer outra ação, por
estar cumprindo com o meu papel. Pena
que não possa ouvir de quem representa
o Governo, na minha região, uma
justificativa para o fato de uma ação tão
importante como a realizada pelo Centro
Social Urbano da Passagem estar sendo
interrompida pela irresponsabilidade
deste Governo com relação ao social, em
especial às famílias e às pessoas mais
carentes, não só da comunidade do
Bairro Passagem, mas certamente das
demais comunidades em diversos
Municípios de Santa Catarina.

Foi para isso, Sr. Presidente, que
ocupei a tribuna hoje.

Muito obrigada!
(SEM REVISÃO DA ORADORA)
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Onofre Santo Agostini) - Ainda dentro do
horário reservado aos Partidos Políticos, os
próximos minutos são destinados ao PFL.

(Pausa)
Não havendo Deputados do PFL que
queiram fazer uso da palavra, os próximos
minutos são destinados ao PMDB.

Mas por que não lançar a ordem
de serviço quando as obras forem
retomadas? É plausível que as obras
recomecem, agora eu não tenho nenhuma
dúvida de que tem um profundo desejo de
buscar votos com essa ação, talvez pelo
desespero que esteja acometendo o
Secretário Edson Bez de Oliveira também no
Município de Jaguaruna, onde parece-me
que o seu candidato também não está tão
bem quanto a sua candidata e o seu
candidato no Município de Tubarão.

Com a palavra o Deputado João
Henrique Blasi, por até oito minutos.

O SR. DEPUTADO JOÃO HENRIQUE
BLASI - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
ocupo a tribuna no dia de hoje para me
ocupar de algo que, via de regra, não é
praxe neste Parlamento.

O Sr. Deputado Antônio Carlos
Vieira - V.Exa. nos concede um aparte?

O Sr. Deputado Joares Ponticelli -
Pois não!

O que se ouve ao longo das
sessões na utilização desta tribuna é, a bem
da verdade, no estrito cumprimento do
mister fiscalizatório, que incumbe a cada
qual de nós, Deputados, a crítica, a
cobrança do poder público em geral e, em
especial, do Governo do Estado, mas tam-
bém de outros órgãos como, por exemplo, o
Poder Judiciário.

O Sr. Deputado Antônio Carlos
Vieira - Sr. Deputado Joares Ponticelli,
realmente o assunto que V.Exa. traz a esta
Casa é muito importante.

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

Onofre Santo Agostini) - Ainda dentro do
horário reservado aos Partidos Políticos, os
próximos minutos são destinados ao PT.

Nós ouvimos muito aqui os
Deputados da Situação falarem que o
Governo passado deixou no cartório ou não
deixou no cartório. Eu não vou trazer isso
agora, mas tenho comigo o registro em
cartório de uma compra efetuada pela
Secretaria Regional de Joaçaba de um
leptop. Compraram um leptop com todos os
equipamentos por R$ 20 mil, Deputado João
Henrique Blasi, e não pagaram. Isto foi em
2003.

Com a palavra a Sra. Deputada
Ana Paula Lima, por até 13 minutos.

O meu registro na tarde de hoje é
encomioso, de elogio a uma iniciativa
inusitada do Poder Judiciário de Santa
Catarina, que deve ser como tal registrada
porque se trata de uma novidade sobremodo
alvissareira.

A SRA. DEPUTADA ANA PAULA
LIMA - (Passa a ler)

“Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde
para prestar uma homenagem toda especial
ao meu querido povo de Blumenau.

Todos nós, como cidadãos, como
jurisdicionados ou, eventualmente, como
operadores do direitos somos testemunhas
de que a Justiça se pratica com uma
velocidade muito menor do que aquela que
se gostaria com que ela fosse executada.

Depois disseram que não criaram
despesa! Criaram despesa e não pagaram!
Foi para o cartório e só foi paga somente
em 2004.

É impossível, Sr. Presidente,
falar desta gente tão amada sem a
impulsão da minha paixão, sem o
sentimento de solidariedade, sem o
carinho e a ternura, pois esses e tantos
outros são os valores que retratam o
caráter desse povo que nunca foi fraco e
que jamais será fraco, como alguns
poucos tentam lhe imputar.

(O Sr. Deputado Lício Silveira fala
fora do microfone.)

É dentro desse contexto que
merece registro positivo a iniciativa inusitada
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de
conceber, planejar e implementar o
chamado mutirão do Poder Judiciário, já na

Foi um leptop, Deputado Lício
Silveira, lá na Secretaria Regional de
Joaçaba, mas isso não criou despesa!

Processo Informatizado de Editoração - DIVISÃO DE ANAIS
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sua segunda edição, realizada na cidade de
Blumenau, tendo sido a primeira, a de
vanguarda, no Município de São João
Batista. E o que me parece que faz, acima
de tudo, preponderar nessa iniciativa é
aquela velha, mas sempre atual, máxima de
Rui Barbosa, que dizia que justiça tardia não
é justiça, senão injustiça qualificada e
manifesta.

entidades, mas no caso específico - e o
Deputado Genésio Goulart haverá de trazer a
comprovação - há uma pendência no que diz
respeito à prestação de contas por parte
dessa entidade, razão pela qual não se
operou o repasse por intermédio do Poder
Executivo.

Não sei o porquê de tanta
violência, de tanto ódio, de tanta maldade!
Na comunidade Chico Mendes ocorre morte
atrás de morte! Eu faço um trabalho naquela
comunidade carente e fico com medo de ao
entrar ali receber um tiro!

Antigamente tínhamos paz no
Estado de Santa Catarina. Os turistas
vinham para cá e queriam morar aqui porque
a cidade é bela, mas hoje não temos
controle de nada!

Muito obrigado!
(SEM REVISÃO DO ORADOR)

O que se viu nessas duas
primeiras e incipientes edições do mutirão
do Poder Judiciário foi um desejo de
conciliação e a possibilidade de acordo
realizado em cerca de 90% dos processos
que foram levados a ambas as sessões do
mutirão do Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Onofre Santo Agostini) - Ainda dentro do
horário reservado aos Partidos Políticos, os
próximos minutos são destinados ao PSDB.

Concordo com as palavras da
Deputada Ana Paula Lima, de que existe um
grande desrespeito com a família. As
crianças das comunidades carentes estão
crescendo num ambiente de pavor, com
tantas morte, e com certeza ficarão
traumatizadas.

(Pausa)
Não havendo Deputados do PSDB

que queiram fazer uso da palavra, os
próximos minutos são destinados ao PDT.Em Blumenau, ainda maior,

superou-se a faixa de 90%, o que fez com
que em um número considerável de milhares
de processos que tramitavam letargica-
mente, pelas dificuldades que são inerentes
ao mecanismo do Poder Judiciário, pela
pletora de demandas que a cada dia
avolumam o andamento de todas e de cada
uma das Varas de todas as Comarcas de
Santa Catarina, algumas mais e outras
menos, houvesse a possibilidade de pôr-se
fim, mediante acordo entre as partes. E o
acordo, nós sabemos, só se realiza quando
há interesse de ambas as partes, quando
cada uma cede um pouco para atingir o
objetivo final.

(Pausa)
Não havendo Deputados do PDT

que queiram fazer uso da palavra,
passaremos à Ordem do Dia.

Vou fazer um pedido ao Secretário
de Segurança Pública, Dr. Ronaldo Benedet,
nosso brilhante Parlamentar, para que o
Comando de Operações Especiais, que foi
criado com o fim de atender os morros, as
comunidades carentes, para dar proteção às
famílias, seja instalado, e não apenas que
as patrulhas seja passadas.

Não há quórum para deliberar as
matérias, todavia esta Presidência comunica
que serão encaminhadas aos destinatários
as Indicações nºs 190 e 191/2004, de
autoria do Deputado Francisco de Assis,
conforme determina o art. 206 do
Regimento Interno.

A nossa Comissão recebeu o
proprietário de uma casa simples, que veio
nos dizer que tinha ido ao velório do seu pai
e quando voltou encontrou pessoas
instaladas dentro da sua casa ameaçando-o
de morte, e ele teve de ir embora para outro
Município.

Sobre a mesa requerimento de
autoria da Sra. Deputada Simone Schramm,
que solicita o envio de mensagem
telegráfica ao Prefeito Municipal de Joinville,
felicitando-o pelo aniversário do Município.E nesse sentido é realmente digna

de elogio a iniciativa levada a cabo pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, nessas duas primeiras edições do
mutirão do Poder Judiciário.

A Presidência defere de plano. Eu tenho registrado! Se V.Exas.
querem saber, o assunto foi levado a debate
na Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, de Amparo à Família e à
Mulher! Esse senhor veio (o Deputado
Dionei Walter da Silva, que é o vice-
Presidente da nossa Comissão, e outros
Parlamentares da mesma Comissão
presenciaram) pedir socorro! E teve que ir
embora!

Requerimento de autoria do Sr.
Deputado César Souza, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao Prefeito e ao
Presidente da Câmara Municipal de Capão
Alto, felicitando-os pelo aniversário do
Município.

Com a certeza da experiência
acumulada ao longo dessas duas primeiras
edições, nas próximas haverá ainda de se
aprimorar de modo considerável e, se
possível, inclusive incrementar o volume de
processos objeto de conciliação, vale dizer,
de composição entre as partes e de
arquivamento da demanda perante o Poder
Judiciário.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do Sr.

Deputado César Souza, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao Prefeito e ao
Presidente da Câmara Municipal de
Cunhataí, felicitando-os pelo aniversário do
Município.

Srs. Deputados, eu sinto que há
necessidade da presença do COE nas
comunidades mais carentes, nos morros. E,
segundo me consta, o COE foi criado para
atender essas comunidades, essas famílias.

Consideramos fundamental que no
exercício da função de Deputado também
façamos este registro, na medida em que
esta não é apenas a Casa da crítica. É, sim,
a Casa da crítica legítima, cabida, oportuna,
mas também há que ser a Casa do
reconhecimento, quando o reconhecimento
se impõe em razão de uma ação que vem
consultar ao interesse público, como foi o
caso dessa vivenciada meses atrás pela
Justiça de Santa Catarina.

A Presidência defere de plano.
Requerimento de autoria do Sr.

Deputado César Souza, que solicita o envio
de mensagem telegráfica ao Prefeito e ao
Presidente da Câmara Municipal de Flor do
Sertão, felicitando-os pelo aniversário do
Município.

Fica aqui uma sugestão (e até uma
crítica construtiva): ao invés de termos
muitas patrulhas na cabeceira da ponte,
com muitos policiais portando fuzis,
metralhadoras e pistolas calibre 12, que
coloquemos esses profissionais nos bairros
necessitados.A Presidência defere de plano.

Os demais requerimentos deixam
de ser discutidos por falta de quórum.

Eu até sinto, Deputados, que
aqueles policiais estão querendo entrar em
ação, sinto que estão querendo ter uma
atividade mais intensa. E ali, na cabeceira
da ponte, o que acontece? Eles só vêem
passar os carros. É um carro que passa
para cá, um carro que passa para lá... É o
turista chegando, é o turista saindo...

Para concluir, gostaria de dizer que
é uma pena que o Deputado Joares
Ponticelli não esteja presente porque o
Deputado Genésio Goulart, que precisou se
retirar há pouco, pediu-me que fizesse aqui
uma observação com relação à questão
suscitada pelo Deputado Joares Ponticelli da
inadimplência do Governo do Estado,
através da Secretaria de Desenvolvimento
Social Urbano e Meio Ambiente, com relação
a um dos centros sociais urbanos de
Tubarão, do Bairro da Passagem.

Terminada a Ordem do Dia,
passaremos à Explicação Pessoal.

Com a palavra a primeira oradora
inscrita, Deputada Odete de Jesus.

A SRA. DEPUTADA ODETE DE
JESUS - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, funcionários desta Casa,
imprensa e amigos que estão a nos assistir
pela TVAL, o que nos traz à tribuna no dia
de hoje é para falar sobre a morte do filho
do Sargento Alberto, com três tiros na
cabeça. Esse acontecimento é doído para
uma família. É triste, é trágico e lamentável.

Então, vou fazer um pedido ao
nosso colega, Secretário da Segurança
Pública, Deputado Ronaldo Benedet, que,
por favor, atenda ao meu apelo, o apelo de
uma mãe, o apelo de uma Parlamentar que
está nesta Casa para defender os
interesses dos menos favorecidos, das
pessoas carentes, das famílias
necessitadas, que fazem as suas compras
com tanta dificuldade! O chefe de família já
é mal remunerado, pois trabalha hoje para
comer amanhã. Ele faz as suas compras
com tanta dificuldade, já que tem que
sustentar os filhos, pagar o aluguel, manter

Essa matéria será abordada aqui
na semana que vem pelo Deputado Genésio
Goulart, mas S.Exa. me pediu que
antecipasse uma circunstância que não teria
sido mencionada aqui da tribuna pelo
Deputado Joares Ponticelli, reconhecendo-
se, claro, que há uma inadimplência com
relação ao repasse a várias dessas

Abrimos os jornais e lemos sobre
mortes, assassinatos, pessoas
encapuzadas entrando nas casas, como o
ocorrido em Curitibanos, terra do Deputado
Onofre Santo Agostini, para matar uma
pessoa tão querida, filiada ao meu Partido
Liberal.
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os filhos na escola e quando chega em casa
ainda vê que até o seu próprio alimento foi
tirado de dentro do seu lar!

(Discurso interrompido por término
do horário regimental.)

benevolência. Eu sei que o Regimento
Interno não permite! Eu sei! Mas esse
Regimento nós já rasgamos centenas de
vezes! Eu acho que temos sete
Parlamentares em Plenário! Um Deputado se
ausentou e eu solicitei que ficasse em
Plenário...

(SEM REVISÃO DA ORADORA)
Faço esse apelo, repito, para o

meu amigo, Secretário da Segurança
Pública, Dr. Ronaldo Benedet, para que, por
favor, atenda-me! Eu estou pedindo em
nome de toda a população catarinense para
que, por favor, ajude-nos a instalar nessas
comunidades, onde há tantas mortes,
tantos assassinatos de inocentes, patrulhas
policiais!

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Onofre Santo Agostini) - Esta Presidência
verifica que temos sete Deputados em
Plenário e, consequentemente, não
podemos dar seguimento à sessão. O SR. PRESIDENTE (Deputado

Onofre Santo Agostini) - Deputado Reno
Caramori, vou responder à questão de
ordem de V.Exa. Infelizmente, somente este
Presidente, que está com dificuldade, com
problemas de saúde, está dando andamento
à sessão.

O Sr. Deputado Reno Caramori -
Pela ordem, Sr. Presidente, para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Onofre Santo Agostini) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado Reno Caramori, para
uma questão de ordem.

Sr. Presidente, essa situação não
pode continuar assim! Esta Deputada está
pedindo, cobrando por toda a amizade que
tem com o Secretário, que é nosso Colega,
pois trabalhamos juntos nesta Casa! Tenho
certeza de que S.Exa. vai entender e ver a
solução para o problema.

Esta Presidência, então, antes de
encerrar a presente sessão, convoca outra,
ordinária, para amanhã, às 10h, com a
seguinte Ordem do Dia: matérias em
condições regimentais de serem apreciadas
pelo Plenário.

O Sr. Deputado Reno Caramori - Eu
já fiquei nesse Plenário, Sr. Presidente,
sozinho, em respeito a quem estava inscrito!
A partir daquele momento eu admito que
não se inscrevam mais Deputados. Agora,
os que se inscreveram e chegaram aqui no
horário, têm direito ao seu pronunciamento!

Agora, quero falar uma coisa a
V.Exas.: quando envio uma correspondência,
sempre coloco o remetente, ou seja, o meu
carimbo. Eu acho...

Esta encerrada a sessão.

Então, eu só queria de V.Exa.

ATA DA 070ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
2ªSESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2004
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO VOLNEI MORASTONI

Às dez horas, achavam-se presentes
os seguintes Srs. Deputados: Antônio Carlos
Vieira - Genésio Goulart - João Henrique Blasi -
Lício Silveira - Nilson Machado - Odete de
Jesus - Volnei Morastoni - Wilson Vieira.

O Sr. Deputado Antônio Carlos Vieira
- Peço a palavra pela ordem, para uma questão
de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Genésio Goulart) - Tudo bem, Deputado
Antônio Carlos Vieira, 15 minutos, a partir das
10h.O SR. PRESIDENTE (Deputado

Genésio Goulart) - Com a palavra, pela ordem,
para uma questão de ordem, o Sr. Deputado
Antônio Carlos Vieira.

Então, nós aguardaremos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado

Genésio Goulart) - Havendo quórum regimental
e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão.

Assim sendo, está suspensa a
sessão até as 10h15min.

O Sr. Deputado Antônio Carlos
Vieira - Sr. Presidente, segundo o
Regimento Interno, à hora regimental, não
havendo quórum para o início da sessão, o
Presidente aguardará pelo prazo de 15
minutos para que se cumpra o que diz o
Regimento, sendo o retardamento deduzido
do tempo destinado ao Expediente. Quer
dizer, se daqui a 15 minutos ainda não
tivermos quórum, encerraremos a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado
Genésio Goulart) (Faz soar a campainha) -
Srs. Deputados, segundo o art. 89, do
Regimento Interno, constatamos que não há
quórum para dar continuidade à sessão.

Solicito ao Sra. Secretária Ad Hoc,
Deputada Odete de Jesus, que proceda à
leitura da ata da sessão anterior.

(É lida e aprovada a ata.) Esta Presidência, antes de encerrar
a presente sessão, convoca outra, ordinária,
para hoje à tarde, às 14h.

Srs. Deputados, esta Presidência, de
acordo com o art. 89 do Regimento Interno,
constatando que não há quórum para dar
continuidade à sessão...

Está encerrada a sessão.

A T O S  D A  M E S A

ATOS DA MESA
ATO DA MESA Nº 1015, de 05/10/2004

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,ATO DA MESA Nº 1014, de 05/10/2004

RESOLVE:A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei
nº 6.745, de 28/12/85, DERCI PASQUALOTTO, matrícula nº 3872,
do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência, código PL/DAT-2, do
Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/10/04
(Gabinete da Presidência).

RESOLVE:
Art. 1º Aplicar, com eficácia a contar do mês de setem-

bro de 2004, o índice de reajustamento de 16,67% (dezesseis vírgula
sessenta e sete por cento) ao valor do Auxílio-Alimentação regulamen-
tado através da Resolução nº 1.344/93, deste Poder.

Deputado VoInei Morastoni - Presidente
Deputado Genésio Goulart - Secretário

Parágrafo único. Em caso de superveniência de reajuste
salarial em face da revisão anual de 2004, o índice fixado no caput deste
artigo absorverá o índice de reajustamento que for determinado,
considerando-se devida, apenas, a parcela a ele excedente.

Deputado Francisco de Assis - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 1016, de 05/10/2004
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, este
Ato entra em vigor na data de sua publicação

Deputado VoInei Morastoni - Presidente
RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11, da Lei nº

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

Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X ***
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NOMEAR, LUIZ ANTÔNIO ALVES DE AZEVEDO, matrí-
cula nº 3994,para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete
da Presidência, código PL/DAT-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/10/04 (Gabinete da Presidência).

ATO DA MESA Nº 1022, de 05/10/2004
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado VoInei Morastoni - Presidente RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 015/99 e alterações previstas nas DP’s
nºs. 039/01 e 016/02,

Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 1017, de 05/10/2004 NOMEAR JULIA DA SILVA MILIS SYRACUSE, matrícula

nº 4176, para exercer, em comissão, o cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAP-08, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/10/04 (Deputado Celestino Secco).

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: Deputado VoInei Morastoni - Presidente
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº

6.745, de 28/12/85, AIDA REGINA BARBOSA CORDEIRO, matrícula nº
3473, do cargo de Assessor Especial, código PL/DAT-1, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/10/04 (Gabinete da
Presidência).

Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 1023, de 05/10/2004
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado VoInei Morastoni - Presidente
Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário RESOLVE:

*** X X X *** EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, CLEIDE MIRIAM MONDIN, matrícula nº 4395, do
cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-12, do Quadro do
Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir de 01/10/04 (Deputado
Rogério Mendonça).

ATO DA MESA Nº 1018, de 05/10/2004
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

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

Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X ***
NOMEAR, DERCI PASQUALOTTO, matrícula nº 3872,

para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Especial, código
PL/DAT-1, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir
de 01/10/04 (Gabinete da Presidência).

ATO DA MESA Nº 1024, de 05/10/2004
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado VoInei Morastoni - Presidente RESOLVE: nos termos dos artigos 9º e 11, da Lei nº
6.745, de 28/12/85, c/c a Resolução DP
nº 015/99 e alterações previstas nas DP’s
nºs. 039/01 e 016/02,

Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X ***
NOMEAR ROBERTO PEDRO PRUDÊNCIO NETO, matrí-

cula nº 4257, para exercer, em comissão, o cargo de Secretário
Parlamentar, código PL/GAP-12, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, a partir de 01/10/04 (Deputado Rogério Mendonça).

ATO DA MESA Nº 1019, de 05/10/2004
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, Deputado VoInei Morastoni - Presidente

RESOLVE: Deputado Genésio Goulart - Secretário
EXONERAR, nos termos do artigo 169, item I, da Lei

nº 6.745, de 28/12/85, SANDRA REGINA STUPP ROGGE,
matrícula nº 4485, do cargo de Chefe de Apoio Parlamentar, código
PL/DCA-2, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, a partir
de 01/10/04 (Gabinete da Presidência).

Deputado Francisco de Assis - Secretário
*** X X X ***

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,
ATO DA MESA Nº 1025, de 05/10/04 - 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 HELENA
BARGELLINI, matrícula nº 1234, ocupante do cargo de Datilógrafo,
código PL/ATM-9-J, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa,
por 40 (quarenta) dias, a partir de 20/09/04.

Deputado VoInei Morastoni - Presidente
Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 1020, de 05/10/2004

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

ATO DA MESA Nº 1026, de 05/10/04 - CONCEDER LICENÇA, nos ter-
mos dos artigos 62, item I e 63, parágrafo único da Lei nº 6.745, de
28/12/85 (Prorrogação-Tratamento de Saúde) a VALDEMAR DE
SOUZA, matrícula nº 0899, ocupante do cargo de Motorista, código
PL/ATM-9-J, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa, por 60
(sessenta) dias, a partir de 24/09/04.

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

NOMEAR AIDA REGINA BARBOSA CORDEIRO, matrí-
cula nº 3473, 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 01/10/04 (Gabinete da Presidência).

Deputado VoInei Morastoni - Presidente
Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X ***Deputado VoInei Morastoni - Presidente
ATO DA MESA Nº 1027, de 05/10/2004Deputado Genésio Goulart - Secretário

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso
XVI e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Deputado Francisco de Assis - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 1021, de 05/10/2004
RESOLVE: de acordo com o art. 3º e seu parágrafo

único, da Resolução nº 003, de
15/05/03 e, em conformidade com o
art. 3º, incisos I, II e III, do Ato nº 1570,
de 24/11/03,

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no uso de suas atribuições, com supedâneo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

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

6.745, de 28/12/85, DANIELA CRISTINA PEREIRA, matrícula nº 4470, do
cargo de Secretário Parlamentar, código PL/GAP-08, do Quadro do Pessoal
da Assembléia Legislativa, a partir de 01/10/04 (Deputado Celestino
Secco).

SUSTAR, a partir de 12 de outubro, as férias fixadas
para o ano de 2004, do servidor IDELVINO LUIZ FURLANETTO, matrí-
cula nº 2551, e estabelecer que a fruição do período remanescente dar-
se-á a contar de 01 dezembro de 2004.

Deputado VoInei Morastoni - Presidente Deputado VoInei Morastoni - Presidente
Deputado Genésio Goulart - Secretário Deputado Genésio Goulart - Secretário
Deputado Francisco de Assis - Secretário Deputado Francisco de Assis - Secretário

*** X X X *** *** X X X ***
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DAS COMISSÕES
PERMANENTES

de quatro de abril de dois mil e três, que veda o uso de nota
fiscal do Produtor nas operações interestaduais com cebola. Foi
aprovado por unanimidade. Fez leitura do seu parecer ao
Projeto de Lei nº 235.7/04, de autoria do Senhor Deputado
Romildo Titon, que reconhece o Município de Celso Ramos
como Capital Catarinense da Cana de Açucar. Foi aprovado por
unanimidade. Segundo, o Senhor presidente cedeu a palavra ao
Senhor Deputado Dionei Walter da Silva, que fez a leitura do seu
parecer do pedido de vistas pela Diligência ao Projeto de Lei n
201.8/2004, de autoria do Senhor Deputado Lício Mauro da
Silveira que reconhece o Município de Ouro, como Capital
Catarinense do Associativismo. Logo após o Senhor Deputado
Dionei Walter da Silva, solicitou ao Senhor presidente para que
fosse feito uma cartilha dos Seminários realizados pela Comissão
sobre Políticas de Crédito Rural e dos trabalhos realizados pela
Comissão até o presente momento. Não havendo mais questões a
tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião, a qual eu, Sônia
Maria da Silveira Bezerra, secretária executiva, lavrei e digitei a
presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e os demais membros. Sala das Comissões, em quatro
de agosto de dois mil e quatro.

15ª LEGISLATURA - 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
 ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2004
Às onze horas do dia 17 de agosto de dois mil e quatro, na sala de
reuniões nº 27, da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, sob a Presidência do Deputado Clésio Salvaro, reuniu-se
a Comissão de Saúde, em reunião ordinária para apreciação da
pauta de número 06. Registraram presença os Senhores
Deputados Clésio Salvaro, Presidente, Antônio Ceron, Reno
Caramori e José Paulo Serafin. Havendo quorum regimental, o
Presidente declarou aberto os trabalhos, fazendo a leitura da
ORDEM DO DIA: Discussão e Votação das Proposições e seus
Pareceres: 01) Ofício 0056.2/2004 - Encaminha Relatório de
Atividades da Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON de
Florianópolis, referente ao exercício 2003, cuja relatora foi a
Deputada Ana Paula Lima. Parecer: favorável - Colocado em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade o parecer.
02)PL./0211.0/2004 de autoria do Deputado Herneus de Nadal,
que Institui o Dia estadual de prevenção de acidentes tóxicos do
Estado de Santa Catarina. Relatora: Deputada Simone Schramm.
Parecer: Favorável; Colocado em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer. 03) PL./0242.6/2004 - Autor:
Deputado César Souza - Torna obrigatória a aplicação de selo
higiênico nas latas de cervejas, refrigerantes, sucos e outros
gêneros alimentícios envasados. Relator: Deputado Clésio Salvaro,
Parecer: Favorável; Colocado em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer. 4) PL/0487.3/2003 - Autoria:
Deputado Pedro Baldissera - Declara de Utilidade Pública o
Centro de Recuperação de viciados Vale da Decisão de Vitor
Meireles - Relator: Deputado Reno Caramori. Parecer: Favorável.
Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer. 5) PL/0280.1/2004 - Autoria: Deputado Clésio Salvaro.
Declara de Utilidade Pública o Grupo de Apoio à Prevenção da
AIDS de Criciúma. Colocado em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade o parecer. Nada mais havendo a tratar o senhor
Presidente encerrou a presente reunião, da qual eu João Belarmino
da Silva Neto, Secretário, Executivo, lavrei a presente ata, a qual
após ser lida e aprovada por todos os membros, será assinada
pelo senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da
Assembléia.

Deputado Mauro Mariani
Presidente

*** X X X ***
Ata da 22ª Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Tributação,
referente à 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura em 22/09/2004.
Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e
quatro, sob a Presidência do Senhor Deputado Antônio Ceron em
substituição ao Presidente em exercício o Deputado Afrânio Boppré, e
de acordo com o Regimento Interno, reuniram-se os Senhores
Deputados: Antônio Carlos Vieira, Djalma Berger e Wilson Vieira, todos
membros desta Comissão. Esgotado o prazo Regimental e não havendo
quorum para o início dos trabalhos da reunião Ordinária, o Presidente
da Comissão encerrou a reunião. Ata será assinada pelo Senhor
Presidente em exercício.

Deputado Antônio Ceron
Presidente em Exercício da Comissão de Finanças e Tributação

*** X X X ***

ATA DA PROCURADORIA

Anselmo Klein - Procurador-Presidente em exercício
Maria Aparecida Tridapalli Archer - Secretária

ATA DA 1.515ª SESSÃO ORDINÁRIASala da Comissão, em 17 de agosto de 2004.
Deputado Clésio Salvaro Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano dois mil e

quatro, às quatorze horas, sob a Presidência do Procurador
Anselmo Klein, reuniu-se o Colegiado da Procuradoria Jurídica da
Assembléia Legislativa, para deliberar sobre os assuntos
constantes da pauta da 1.515ª sessão ordinária. Presentes os
Procuradores, Maria Margarida Bittencourt Ramos, José Carlos da
Silveira, Luiz Alberto Seccon, Fábio Furlan, Paulo Henrique Rocha
Faria Júnior e José Buzzi. Aprovada a ata da sessão anterior. 1) Em
regime de vista: processo 1065/04, de Liciamara Faria Laus
Campos, teve aprovado o parecer da Relatora, Procuradora Maria
Margarida Bittencourt Ramos, pelo deferimento, com aditamento
do Voto emitido pelo Procurador Paulo Henrique Rocha Faria Junior.
2) Relatoria da Procuradora Maria Margarida Bittencourt Ramos -
aprovados pareceres aos processos 1220/04 e 1356/04, de
Maria Beatriz P. Ferreira e Inês May Pereira, respectivamente. 3)
Relatoria do Procurador Fábio Furlan - processo 1247/04, de
Edmundo Machado de Bittencourt, parecer aprovado. O Relator
retirou de pauta o processo 1401/03, de Pedro Machado Filho. 4)
O Procurador Paulo Henrique Rocha Faria Junior, retirou de pauta,
para complementação de informações, o processo 1139/04 -
Consulta do Diretor da DPSP, sobre “incidência de desconto
previdenciário sobre 13º salário”. 5) Incluído extra pauta, por
solicitação do Relator, Procurador José Carlos da Silveira, o
processo s/n - Ofício SEF/GABS, da Secretaria de Estado da
Fazenda, referente a “assinatura de um Termo de Cooperação
Técnica”, parecer aprovado. Esgotada a pauta e nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão. Eu, Maria
Aparecida Tridapalli Archer, Secretária, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, vai assinada pelos Procuradores
presentes. Sala das sessões, 29 de setembro de 2004. Ata
1515.04

Presidente
*** X X X ***

8ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POLÍTICA RURAL

As dezesseis horas do dia quatro do mês de agosto do ano de dois
mil e quatro, reuniu-se a Comissão acima epigrafada sob a
presidência do Senhor Deputado Mauro Mariani, presentes os
Senhores Deputados membros: Dionei Walter da Silva, Valmir
Comin, vice-presidente e Cesar Cim. Havendo quorum o Senhor
presidente declarou aberta a oitava reunião ordinária da
Comissão de Agricultura e Política Rural. Seguindo, colocou em
discussão e votação as sextas e sétimas atas das reuniões
anteriores. Foram aprovadas por unanimidade. Na sequência fez
a leitura do Requerimento do Senhor Deputado Rogério
Mendonça, solicitando uma Audiência Pública sobre a
disponibilização de meios aos agricultores através de financia-
mento para terem acesso a propriedade, bem como para
alcance da organização estrutural necessária a sua produção.
Logo após colocou em discussão e votação o Requerimento que
foi aprovado por unanimidade realizar a Audiência Pública
depois das eleições municipais. Foi concedido a palavra ao
Senhor Deputado César Cim, que fez a leitura do seu parecer
pela Diligência ao PL 195.5/2004, de autoria do Poder
Executivo que autoriza a transferência de direitos possesórios
exercidos pelo Estado sobre imóvel no município de
Florianópolis (UFSC - Estação Experimental de aqüicultura da
Barra da Lagoa). A diligência foi aprovada por maioria; fez
leitura do seu parecer favorável ao PL nº 190.0/2004, de
autoria do Governo do Estado que revoga a Lei número 12.569 *** X X X ***
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EXTRATOS
- Recepção oferecida pelo Vice-Presidente a membros do Governo russo
12.10 - Continuação dos trabalhos da III Reunião da Comissão de Alto
Nível
- Jantar oferecido pelo Governo russo

EXTRATO Nº 101/2004 13.10 - Partida para São Petersburgo
REFERENTE: 1º Aditivo ao Contrato CL nº 034/2004-00, celebrado
em 18/08/04.

- Encontro com a Governadora de São Petersburgo
14.10 - Partida para Bucareste

CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.

15.10 - Programação oficial em Bucareste
16.10 - Partida para Lisboa

CONTRATADA: IOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 17.10 - Programação livre
18.10 - Programação oficial em LisboaOBJETO: Incluir no objeto contratado 03 (três) cadeiras giratórias,

braço regulagem altura, espaldar médio, revestimento azul, com as
características constantes do edital e da proposta da Contratada,
ao preço unitário de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro
reais), totalizando R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).

19.10 - Programação oficial em Lisboa
20.10 - Partida para o Brasil
21.10 - Chegada ao Brasil
Roberto Colin
Secretário de Estado da Articulação INternacionalFUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, no item 2

da Cláusula Sexta do Contrato e na autorização administrativa da
ALESC.

Mat. 353.098-1
*** X X X ***

Florianópolis, 15 de setembro de 2004.
PORTARIASSignatários:

Deputado VoInei Morastoni - ALESC
Angelo Marcos Nascimento - Contratada

PORTARIA Nº 319/2004
*** X X X *** O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,

no uso de suas atribuições,
EXTRATO Nº 102/04

REFERENTE: Termo de Permissão de Uso de Área, celebrado em
15/09/2004.

RESOLVE: de acordo com o art. 3º, IV, da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e em
conformidade c/a Resolução nº 967, de
11 de dezembro de 2002,

CONTRATANTE: Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.
CONTRATADA: TIM SUL S/A DESIGNAR a servidora MARILÉA MARCON CORRÊA,

matrícula nº 1369, ocupante do cargo de Advogado, para exercer a
função de Pregoeira no Pregão nº 025/2004, e para ocupar a
equipe de apoio, os servidores: CECILIA BIESDORF THIESEN,
matrícula nº 0717, ANTÔNIO HENRIQUE COSTA BULCÃO VIANNA,
matrícula nº 1877, NEROCI DA SILVA RAUPP, matrícula nº 1756,
BERNADETE ALBANI LEIRIA, matrícula nº 1998 e HÉLIO ESTEFANO
BECKER FILHO, matrícula nº 1332, nos termos do Edital de Pregão
nº 025/2004.

OBJETO: Permissão de uso de áreas situadas nas partes internas
do prédio da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
de forma gratuita, para utilização pela permissionária, considerando
o atendimento ao interesse público, destinadas à instalação 01
(uma) estação BTS-GSM, perfeitamente identificado e caracterizado
em plantas dos pavimentos no qual se situam, e que integram o
presente Termo.
VIGÊNCIA: 2 (dois) anos, contados da data de assinatura deste
Termo.

Palácio Barriga Verde, em 05/10/2004FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e
subsidiariamente, pela legislação civil aplicável. JOSÉ BUZZI

DiretorFlorianópolis, 15 de setembro de 2004.
*** X X X ***Deputado VoInei Morastoni - ALESC

PORTARIA Nº 320/2004José Doroteu Fabro, Luiz Mário Schreiber e Anelson de Castro
Nieweglowski - TIM SUL S/A O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,

no uso de suas atribuições,*** X X X ***
RESOLVE:
LOTAR JOÃO BATISTA PEREIRA, matrícula nº 2132,

no Gabinete do Deputado Narcizo Parisotto.MENSAGEM GOVERNAMENTAL
Palácio Barriga Verde, em 05/10/2004
JOSÉ BUZZI

GABINETE DO GOVERNADOR Diretor
MENSAGEM Nº 582

*** X X X ***EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO

PORTARIA Nº 321/2004
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, no

uso de suas atribuições,
Em estrita observância às determinações contidas nos

artigos 40, inciso IV, alínea “c”, e 70 da Constituição Estadual,
solicito à essa augusta Casa Legislativa a necessária licença para
ausentar-me do País, no período compreendido entre os dias 08 e
21 de outubro do corrente ano, com destino à Rússia, para
participar de Reunião da Comissão de Alto Nível Brasil/Rússia,
presidida pelo Primeiro Ministro da Federação da Rússia e pelo Vice-
Presidente da República do Brasil, José de Alencar, e a Romênia e
Portugal, acompanhando missão oficial do governo federal,
conforme especifica a agenda em anexo.

RESOLVE:
LOTAR MARTHA F. GONZAGA CURIAL, matrícula nº

1409, na Comissão de Legislação Paticipativa.
Palácio Barriga Verde, em 05/10/2004
JOSÉ BUZZI
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:
PORTARIA Nº 322/2004 - 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 ANA MARIA MAIA RAMOS,
matrícula nº 1606, ocupante do cargo de Técnico em Serviços Gráficos,
código PL/ATM-9-J, do Quadro do Pessoal da Assembléia Legislativa,
por 30 (trinta) dias, a partir de 24/09/04.

Florianópolis, 29 de setembro de 2004
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA

Governador do Estado
Lido no Expediente
Sessão de 05/10/04
Viagem do Governador Luiz Henrique da Silveira como membro da
delegação oficial que acompanhará o Vice-Presidente da República à
Rússia, Romênia e Portugal

PORTARIA Nº 323/2004 - CONCEDER LICENÇA, nos termos do artigo
62, item I da Lei nº 6.745, de 28/12/85 (Tratamento de Saúde) a
MARIA LUIZA BRASIL, matrícula nº 1134, ocupante do cargo de
Assistente de Saúde, PL/ATM-9-J, do Quadro do Pessoal da Assembléia
Legislativa, por 30 (trinta) dias, a partir de 24/09/04.

08.00 - Partida de Brasília
09.10 -Chegada a Moscou
10.10 - Reunião preparatória da delegação de Alto Nível Brasil-Rússia Palácio Barriga Verde, em 05/10/2004
11.10 - III Reunião da Comissão de Alto Nível Brasil-Rússia JOSÉ BUZZI
- Cerimônia de condecoração dos bailarinos Vladimir Vassiliev e
Ekaterina Maximova

Diretor
*** X X X ***
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